
Idén sajnálatos módon ismét elma-
rad a hagyományos március 15-ei
ünnepség. Online tekinthetjük meg
az Ady Endre Általános Iskola tanu-
lóinak mûsorát, Tamás György tör-
ténelemtanár úr ünnepi gondolatait
pedig az újság hasábjain tesszük kö-
zé. Az ünnep alkalmából az általá-
nos iskolások tablókat, az óvodás
gyermekek és az iskolák alsósai
zászlókat készítettek. A Városháza
elé letûzött nemzeti zászlók, a Petõfi
Mûvelõdési Ház ablakába kihelye-
zett tablók emléket állítanak, õriz-
nek és egyben hazaszeretetre nevel-
nek. Sétáljanak a városban, tekint-
sék meg a nemzeti trikolor színeiben
lengedezõ zászlókat, s a forradalom
és szabadságharc eseményeit bemu-
tató tablókat.

Tamás György pedagógus ünnepi gon-
dolatai:

1848. március 15-én robbant ki Pesten

a radikális ifjúság által vezetett forrada-

lom, nyitányát adva Magyarország más-

fél éves szabadságküzdelmének.

A Párizsból induló forradalmi hullám

két nap alatt jutott el Bécsbõl a magyarság

szellemi életének központjába. A pesti

megmozdulás fõszervezõi fiatal értelmi-

ségiek (pl. Petõfi Sándor, Vasvári Pál, Jó-

kai Mór) voltak. Petõfi naplója szerint a

Pilvax kávéházban született meg a forra-

dalom „akcióterve”: a szervezõk elõször a

tanuló ifjúságot szólították magukhoz az

Egyetem téren, aztán lefoglalták Landerer

Lajos nyomdáját. Innen került ki a követe-

léseiket összegzõ Tizenkét pont és Petõfi

forradalmi hangvételû verse, a Nemzeti

dal, mely írások máig szimbolizálják már-

cius 15-ét. Röplapok segítségével délután

3 órára a Nem-

zeti Múzeum

kertjébe gyûlést

hirdettek, ahol

állítólag tízezer

polgár volt már jelen.

A Múzeum-kertbõl a tö-

meg a Városházára, majd

Budára, a Helytartóta-

nácshoz vonult, hogy ki-

szabadítsa börtönébõl

Táncsics Mihályt. A Nemze-

ti Színházban este a nép kíván-

ságára Katona József darabját, a

Bánk bánt tûzték mûsorra, ezt azonban

valószínûleg félbeszakította a betóduló

forradalmi tömeg. Más városokkal ellen-

tétben Pesten nem próbálták fegyveres

erõvel feloszlatni a tüntetéseket, a forra-

dalom vérontás nélkül zajlott.

(Folytatás a 7. oldalon)

Mi jelent számunkra március 15?

Újra tiszta a berhidai Kistó
Már nem kell iszapbûzt eltûrniük azoknak, akik a Kistó közelében lak-
nak, mert februárban befejezõdött a tó medrének kitisztítása, amirõl az
önkormányzat megbízásából a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet
gondoskodott.

Mint azt a TESZ

vezetõjétõl, Keresz-

tes Judittól megtud-

tuk, a megbízott

vállalkozók elvé-

gezték a munkálato-

kat. A meglévõ

mellett egy mester-

séges zsilipet is ké-

szítettek, így enged-

ték le a tó vizét,

majd kikotorták a

medret, megszaba-

dították a területet

az elburjánzott nád-

tól, valamint újjáé-

pítették a színpadot

is.

(Folytatás 
a 3. oldalon)

Folytatjuk 
a régi tárgyak 
gyûjtését

A mûvelõdési ház „Régi idõk” címmel ki-
állítást szervez. A tavalyi év folyamán fel-
hívást tettünk közzé a helyi újságban és a
közösségi oldalunkon, melyben arra kér-
tük az itt élõket, hogy ha van valamilyen
régi népi tárgy a birtokukban, akkor je-
lentkezzenek a mûvelõdési házban. 

(Folytatás a 7. oldalon)



2 Önkormányzati Híradó 2021. március

KÖZÉLET

Tisztelt Adózó!
Tájékoztatjuk, hogy 2021. január 1-
jétõl a gépjármûadóval kapcsolatos
adóhatósági feladatokat az állami
adóhatóság, a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) látja el.

A gépjármûadóról szóló 1991. évi

LXXXII. törvény (Gjt.) 2020. december

31-ig hatályos rendelkezései alapján a

belföldi gépjármûvek adója esetében az

adóhatósági feladatokat az önkormány-

zati adóhatóság látta el. A törvénymó-

dosítás alapján az adóhatósági feladato-

kat a belföldi gépjármûvek utáni gépjár-

mûadóban 2021. január 1-jétõl az állami

adóhatóság (NAV) vette át.

A NAV minden érintettnek határo-
zatot küld a fizetendõ adóról, az aktu-
ális fizetési határidõkrõl és az új gép-
jármûadó-bevételi számláról.  

A 2021. január 1-jét megelõzõ idõ-

szakra esõ gépjármûadó ügyekben (a

2020. december 31-ig keletkezett, válto-

zott, vagy megszûnt adókötelezettséggel

kapcsolatos ügyintézéssel, ezen idõszak

adójának beszedésével, végrehajtásával,

erre az idõszakra vonatkozó ellenõrzés

és szankciók megállapításával) az adó-

hatósági feladatokat továbbra is az ille-

tékes Berhidai Közös Önkormányzati

Hivatal Hatósági Osztály Adócsoport

(önkormányzati adóhatóság) végzi. 

Így az önkormányzati adóhatóság to-

vábbra is élhet a végrehajtás lehetõségé-

vel, vagy akár a gépjármû forgalomból va-

ló kivonására vonatkozó kezdeményezés

lehetõségével, ha az adótartozás az egy

évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a

fizetési kötelezettség 2020. december 31-

ig keletkezett. Az állami adóhatóság a

2021-tõl keletkezõ egy évi gépjármû-adó-

tartozás esetén kezdeményezheti a gépjár-

mû forgalomból való kivonását.

A 2020. december 31-ig fennálló
gépjármûadó tartozásokat továbbra
is az önkormányzati adóhatóság
11748076-15429142-08970000 számú
számlájára kell megfizetni, errõl feb-
ruár - március hónapban egyenlegér-
tesítõt küldünk az érintettek részére.

Berhidai Közös 
Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Adócsoportja

Tisztelt Lakosság!
A múlt hét folyamán befejezõdött a szelektív kukák TESZ általi kiosztása.

A szerzõdésszerûen járó edényzetet nagyon sokan nem vették át.

Kérjük Önöket, hogy legkésõbb 2021. március 19-ig, a Polgármesteri Hiva-

tal épületében szerda 8-16 óráig (ebédszünet 12-13 óra között), péntek 8-12

óráig vegyék át az edényzetet, mert utána a szolgáltató vissza fogja szállítani

Polgárdiba és már csak ott tudják átvenni.
Köszönettel: TESZ

Sajtóközlemény
A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00004 azonosítószámú 

„Két keréken a munkába” - Berhida központ -
Peremarton Iparterület között kerékpáros létesítmények

kialakítása c. projekt megvalósulásáról

2021/02/12

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program része-

ként 3.750 méteren jött létre új kerékpárforgalmi hálózati

elem Veszprém megyében, Berhida város közigazgatási hatá-

rain belül. A projekt a TOP-3.1.1-16 kódszámú, Fenntartható

települési közlekedésfejlesztés címû felhívás keretében való-

sult meg. A projekthez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás

során kiválasztott kivitelezõ több mint bruttó 290 millió fo-

rintból valósította meg a beruházást.

Az önkormányzat a kerékpárút kialakításával azt az elsõd-

leges célt kívánta elérni, hogy megteremtse a fenntartható és

környezetbarát közlekedés feltételeit és csökkentse a szén-di-

oxid kibocsátást. Emellett kiemelt szempont volt a kerékpá-

rosok, a gyalogosok részére a közlekedés biztonságosabbá té-

tele, a helyi munkaerõ kerékpárral történõ munkába járásának

segítése.

A fejlesztés során a kivitelezõ gondoskodott a Peremarton

gyárkapu – Orgona – Csokonai és Széchenyi utcák

kerékpárosbarát (két haladósávos nyitott kerékpársáv) nyom-

vonallá való kiépítésérõl, valamint a Dankó Pista és Liszt Fe-

renc utcák forgalomtechnikai eszközökkel történõ kerékpá-

rozhatóvá tételérõl.

Az építéssel érintett szakaszokon a kivitelezõ gondosko-

dott a kopóréteg profilmarása után a szükség szerinti útszéle-

sítésrõl, két réteg aszfaltburkolat terítésérõl, új szegélyek épí-

tésérõl, a csapadékvíz elvezetésrõl, az új burkolati jelek fel-

festésérõl, valamint a KRESZ táblák igény szerinti cseréjérõl

és pótlásáról.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult

meg. Bõvebb információt a projektet érintõen a 

https://berhida.asp.lgov.hu/top-311-16-ket-kereken-munka-

ba-c-palyazat oldalon olvashatnak.

További információ kérhetõ:
Berhida Város Önkormányzata
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Újra tiszta a berhidai Kistó
(Folytatás a címlapról)

Ottjártunkkor még alacsony volt a

víz szintje, mert az újra megnyitott zsili-

peken át lassan, két-három hét alatt éri

el a tó a korábbi mélységét. Egy ilyen

mérvû tisztításra legutóbb 10 évvel ez-

elõtt kerítettek sort – tette hozzá a TESZ

vezetõje. A közeljövõben szeretnénk

egy speciális halfajjal, úgynevezett nád-

evõ amurral betelepíteni a tavat. Ez a

halfajta a 60-as években, idegenhonos

halfajként Kelet-Ázsiából került ha-

zánkba, és van egy különleges, jó tulaj-

donsága: rajong a friss zöld nádért. Így,

ha a Kistóban meghonosodik, még zsen-

ge állapotában elfogyasztja ennek a nö-

vénynek nagy részét, meggátolva az el-

burjánzását. 

Sajnálatos módon, örömbe üröm ve-

gyült, mert alig fejezõdött be a tó kitisz-

títása, ismeretlen elkövetõk máris be-

szennyezték! Megrongálták és felszed-

ték a játszótér gumilapjainak egy részét,

majd beledobálták a tóba, de fatörmelé-

ket és mûanyag szemetet is a vízbe haji-

gáltak. A rendõrségi feljelentés megtör-

tént, jelenleg folyik a nyomozás az ügy-

ben, és reméljük, hogy többé nem fordul

elõ hasonló!

A hosszú tél és a járvány miatti be-

zártság után sokunknak talán jól esne

egy kellemes sétát tenni a megújult tó

körül, hiszen ez városunk egyik impo-

záns pihenõhelye, és igazán nem kell

messzire mennünk ahhoz, hogy ottho-

nunkból kimozdulva, egy kevéske idõt

töltsünk a szabadban.

B.E.

Tisztelt Lakosok!
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 került kialakításra településünkön. A létesítmé-

nyek használatához az alábbi magyarázat fûzõdik:

Kerékpársáv – nyitott kerékpársáv – kerékpáros nyom jellemzõi és használatuk

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 vo-

nal választja el. A kerékpársáv az autó-

buszöböltõl sárga szaggatott vonallal

van elválasztva.

Ha az úttesten van felfestett kerék-

pársáv, akkor csak itt szabad kerékpá-

rozni.

Nyitott kerékpársáv:

A nyitott kerékpársávot - amely a ke-

rékpárosok közlekedésére kijelölt sáv -

az úttesten felfestett fehér színû szagga-

tott vonal és kerékpárt mutató burkolati

jel is jelzi. A nyitott kerékpársávot – ha

az egy irányban vagy egymással szem-

ben közlekedõ jármûvek egymás mellett

történõ elhaladása ezt szükségessé teszi

- más jármûvek is igénybe vehetik, az

irányváltoztatásra vonatkozó szabályok

megtartása mellett. A jobbra bekanyaro-

dást a nyitott kerékpársávról kell végre-

hajtani. A kerékpáros balra bekanyaro-

dásra történõ felkészülés céljából, vagy

ha a nyitott kerékpársáv megszûnik, a

nyitott kerékpársávot elhagyhatja.

Kerékpáros nyom: 

Az úttestre festett kerékpáros pikto-

gramokból kialakított burkolati jelek so-

ra a kerékpárosok számára jelzi az úttes-

ten javasolt pozíciót, egyúttal a többi

jármûvezetõt figyelmezteti a kerékpá-

rosok jelenlétére. Természetesen az út-

testen elfoglalt pozíció csak javaslat, te-

hát el lehet térni tõle, valamint más jár-

mûvek is ráhajthatnak, mivel nem jelent

külön sávot.
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Dr. Rónay Barnabás vette át Naranjo doktor pácienseit
Zökkenõmentesen megtörtént a Hunyadi utca 2. szám alatt

mûködõ háziorvos rendelõ átadás-átvétele – nyilatkozta la-

punknak dr. Rónay Barnabás, aki február 1-tõl már nemcsak

a Hõsök terén mûködõ rendelõben fogadja a berhidai betege-

ket, hanem a végleg nyugdíjba vonuló dr. Alesio Alfredo
Naranjo háziorvost is helyettesíti. Naranjo doktor körzetéhez

mintegy 1300 beteg tartozott, ráadásul dr. Rónay egy igen ne-

héz idõszakban, meglehetõsen súlyos járványügyi helyzetben

vállalta fel Hunyadi téri praxis háziorvosi teendõit is. Ennek

dacára – a kezdeti nehézségeket leszámítva – mindkét körzet-

ben zavartalan az egészségügyi ellátás, úgy tûnik, sikerült

megbirkózniuk a feladattal. Új páciensei is kezdik megszokni,

nemcsak a rendelési idõpontokat, hanem azt is, hogy recept

felírást elektronikus levélben, vagy akár a postaládába helyez-

ve, egy névvel, címmel és TAJ számmal ellátott levélben is

kérhetnek – közölte dr. Rónay Barnabás, aki hangsúlyozta:

nagyon fontos, hogy akik kizárólag receptfelírásért kere-
sik a háziorvost, tegyék ezt az említett módokon, hogy ez-
által szabaddá váljon a rendelõ telefonos elérhetõsége. Így

gyorsabb és hatékonyabb azok ellátása, akik egyéb, súlyos

problémával fordulnak orvoshoz és hosszabb konzultációt

igényelnek. Szerencsére, az önkormányzat segítségével veze-

tékes telefont is kaptak, de mobilszámon is elérhetõ a rendelõ.

Kiemelte, a praxis helyszíne nem változott, Naranjo doktor

korábbi páciensei továbbra is a megszokott helyen a Hunyadi

téren kereshetik fel a körzeti orvosukat. Kérdésünkre, hogy a

két körzetben hányan kapták meg a vírus elleni oltást, a dok-

tor úr elmondta, március elejéig, helyben és az oltópontokon

együttvéve, közel kétszáz vakcinát adtak be. Az oltás a

NEAK-tól kapott listák alapján továbbra is zavartalanul fo-

lyik. 

Dr. Rónay Barnabás rendelési ideje a Hunyadi tér 2-ben:
H: 13.40 – 15.30 
K: 8.00 –   9.30 
Sze: 13.40 – 15.30 
Cs: 8.00 –   9.30 
P: 13.40 – 15.30 

Telefonszám: 06-88-879-440,   Mobil: 06-30-381-8393

B.E.

Köszönjük Doktor Úr!
Dr. Alesio Alfredo Naranjo háziorvos többévtizedes

gyógyításban eltöltött idõ után 2021. január végén nyugdíj-

ba vonult. 

Köszönjük a betegellátás érdekében kifejtett áldozatos

tevékenységét és erõben, egészségben eltöltött hosszú, bol-

dog nyugdíjas éveket kívánunk a Doktor Úrnak!

Pergõ Margit 
polgármester

Újra szûrési lehetõség 
a védõnõnél

Kedves berhidai asszonyok!
Az idei évtõl újra indul a védõnõi méhnyakszûrés a Szegfû

u. 3. sz. alatti védõnõi tanácsadóban. Az érintett nõk postai
úton egy behívó levelet kaptak az Országos Tisztiorvosi Szol-
gálattól a VÉDÕNÕI MÉHNYAKSZÛRÉSRE. A daganatos
betegségek által okozott halálozás mérséklésére a legígérete-
sebb módszer a korai felismerés. A szûrõvizsgálat célja, hogy
kiszûrje a még kialakulásának kezdeti szakaszában lévõ be-
tegséget. A méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével
és kezelésével a méhnyakrák megelõzhetõ. Fontos tudni,
hogy a szûrõvizsgálatra akkor is szükség van, ha egyáltalán
nincs panasza és nem észlel semmilyen rendellenességet. A
védõnõi méhnyakszûrés lényege, hogy helybe hozza ezt a le-
hetõséget. Elõzetes idõpont egyeztetés után, várakozás nélkül,
intim környezetben történik. A szûrés fájdalommentes és ter-
mészetesen díjtalan.

A COVID-19 járvány miatt a szûrés elõreláthatóan február
végén, illetve március elején fog indulni. Belépéskor kézfer-
tõtlenítés, hõmérsékletmérés történik, maszk használata köte-
lezõ. A tanácsadóba egészséges hölgyek jöhetnek be.

Magyarországon naponta meghal egy nõ méhnyakrák kö-
vetkeztében annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elválto-
zásainak felismerésével és kezelésével a betegség gyógyítha-
tó. A méhnyak daganatos nõk 65%-a egyáltalán nem, vagy
több mint három éve nem volt méhnyakszûrõ vizsgálaton. 

A SZÛRÉS ÉLETET MENT! 
TEGYEN AZ EGÉSZSÉGÉÉRT, VEGYEN RÉSZT AZ

INGYENES SZÛRÉSEN, ÖNMAGÁÉRT, CSALÁDJÁÉRT!
Székelyné Kendi Ildikó

védõnõ

Csak érvényes TAJ kártyával
ingyenes az egészségügyi 

ellátás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy orvosi ellátá-

sok igénybevételénél jelentõs változás történt 2021. febru-

ár 12-tõl. A betegek által az egészségügyi ellátások csak

abban az esetben vehetõek igénybe térítésmentesen, ha biz-

tosítási jogviszonyuk rendezett (érvényes a TAJ kártyá-

juk). Abban az esetben, ha az ellátást igénybe venni szán-

dékozó személy nem tesz eleget a járulékfizetési kötele-

zettségének, és ez által több mint hat havi tartozása kelet-

kezik, érvénytelenítik a jogviszonyt. 

Akik így jártak azok az egészségügyi szolgáltatásokat

csak térítés ellenében vehetik igénybe. 

Esetükben a sürgõsségi ellátás igénybevétele során el-

látják, de az ellátás térítési díját rendeletben meghatározott

díjtételek alapján kiszámítják és azt a késõbbiek során meg

kell térítenie. Sürgõs eset az, amelynek elmaradása esetén

a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos

vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne. Az így

igénybe vett ellátások díja akkor sem igényelhetõ vissza,

ha az ellátott utóbb elmaradt járulékfizetési kötelezettségé-

nek eleget tesz.

A kellemetlenségek elkerülése érdekében javaslom,

hogy a jogviszonyukat ellenõrizzék.

Pergõ Margit  
polgármester
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Kötelezõ a házszámtábla kihelyezése
Tudta, hogy jogszabályt sért, ameny-

nyiben az ingatlanán nincs jól látható

helyre kihelyezve a házszámtábla? Ma-

gyarország helyi önkormányzatairól szó-

ló 2011. évi törvény alapján minden ház-

számmal ellátott épületen a tulajdonos-

nak fel kell tüntetni a házszámot.

Berhida Város Önkormányzata Képvise-

lõ-testületének a közösségi együttélés

szabályairól és azok megszegésének kö-

vetkezményeirõl szóló 2020. évi rende-

lete kimondja: „Közösségellenes maga-
tartást követ el az ingatlanhasználó,
ha a házszámtábla beszerzésérõl, köz-

területrõl jól látható módon történõ
kihelyezésérõl, szükség szerinti cseré-
jérõl és pótlásáról nem gondoskodik.”
Mivel ez közösségellenes magatartásnak

minõsül, az elkövetõvel szemben hely-

színi bírságot szabhatnak ki, amelynek

felsõ határa magánszemély esetében

akár 50 ezer forint is lehet, jogi személy,

vagy szervezet esetében pedig 500 ezer

forintig terjedhet a büntetés. Természe-

tesen, nem a bírságolás az elsõdleges cél.

De azt sem szeretné senki, ha azért nem

érkezne ki hozzá idejében a mentõszol-

gálat, vagy a rendõrség, mert nem találta

a megfelelõ házszámot! Mindezt szem

elõtt tartva, valamennyi háztulajdonos-

nak szükséges gondoskodni a házszám-

tábla kihelyezésérõl, pótlásáról! Annál is

inkább, mert ennek hiánya jelentõsen

megnehezíti a mentõszolgálat, a rendõr-

ség, a tûzoltóság és a postai szolgálat,

valamint egyéb közszolgáltató munkáját

is. Vásárolhatunk elõre gyártott számo-

kat, amelyek a ház falára erõsíthetõk, de

akár egy egyszerû, a megfelelõ számok-

kal lefestett fa- vagy fémtábla is megte-

szi, a lényeg, hogy látható legyen.

B.E.

ISKOLAI, ÓVODAI HÍREK

Covid19 és a II. Rákóczi
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

A járványhelyzet iskolánk életében is hozott néhány válto-

zást. Az elmúlt félévben sok programot kellett elhagynunk, il-

letve az éppen aktuális intézkedésekhez, szabályokhoz iga-

zodva rendhagyó módon megtartani. 

Nem maradtak el például a történelmi megemlékezések

vagy a téli ünnepkörhöz kötõdõ események sem. Az aradi
vértanúkra kisfilmekkel emlékeztünk. Az ’56-os forradalom-
ról és annak aktuális mondandójáról 8. osztályosaink Fésüs

Éva néni segítségével rövidfilmet készítettek. A film rávilágí-

tott az összetartás fontosságára, ami akkor is és ebben a mai

helyzetben is egy eszköz a túlélésre. 

A hagyományos adventi gyertyagyújtások elmaradtak, de

minden osztály a maga módján, a maga kis közösségében vár-

ta a szeretet ünnepét. 

A Mikulás persze idén is küldött ajándékot.

Iskolánk részt vett a településen szervezett cipõsdoboz ak-
cióban. Az iskolába járó diákok családjai így nagyon sok ne-

hézsorsú gyermeknek szerezhettek boldog pillanatokat. Öröm

volt látni, ahogy a gyerekek lelkesen csomagolták az ajándé-

kokat. KÖSZÖNJÜK!

Idén boszorkányaink és fekete macskáink sem rophatták a

táncot a Luca–napi mulatságon. Cserébe rajzok készültek, a

nagyobbak pedig tesztet tölthettek ki a vén banyákról és a Lu-

ca-napi szokásokról. 

Decemberben volt lehetõségük a gyerekeknek az osztályfõ-

nökökkel egy kis délutáni összejövetelre. Nem volt olyan iga-

zi buli, inkább csak alkalom arra, hogy egy délután ne a közös

tanulásról szóljon. Hanem egyszerûen arról, hogy a gyerekek

együtt lehessenek, beszélgethessenek. És kicsit elfelejthessék,

hogy körülöttünk járvány van. Akik meg épp karanténban vol-

tak (mert sajnos nem került el minket ez sem), azok januárban

bepótolhatták. 

A január a félévi értesítõre való várakozással, a végzõsök-

nek pedig a felvételire való felkészülés izgalmában telt. Több

tanuló jelölt meg gimnáziumot és olyan érettségit adó iskolát,

ahol bizony ez követelmény. 

Február közepén mindenki nagy izgalommal várta a far-
sangi bulit. Most ezt is csak osztálykeretek között tarthattuk

meg. Az alsósok beöltöztek. Volt, aki már maskarában érke-

zett. A napot izgalmas feladatokkal, no meg finom pizzákkal

tettük izgalmasabbá. 

A félév folyamán sok tanulónk vett és vesz részt rendszere-

sen a mûvelõdési ház, illetve a Berhidai Német Nemzetiségi

Önkormányzat különbözõ versenyein, online vetélkedõin.

(Martin nap, Karácsonyi rajzpályázat, helyismereti teszt, már-

cius 15-i plakátok…)

Furcsa, tiltásokkal és óvintézkedésekkel teli félév van mö-

göttünk. De minden nehézség ellenére igyekeztünk tenni a

dolgunkat. Mint mindenki másnak, nekünk is sok mindenrõl

le kellett mondanunk. De azért akadt olyan is, amirõl nem: a

megújuló Pereszke és a Persze színjátszó csoport továbbra is

mûködik. A Persze tagjai novemberben online színjátszó gá-

lán vettek részt, ahol kipróbálhatták a MOL pályázatán nyert

színpadi eszközöket. 

A zeneiskola is akadály nélkül mûködik a járványhelyzet

ellenére is. 

Mivel ötödik osztálytól a nemzetiségi német mellett angol

nyelvet is lehet nálunk tanulni, az alapozás már alsóban szak-

kör formájában elkezdõdik. Természetesen a nyelvi szakkör
idén is elindult sok lelkes kisdiákkal. Ugyanígy zökkenõmen-

tesen zajlottak a felvételi elõkészítõ foglalkozások is matema-

tika és magyar tantárgyakból. Februártól pedig a 7. évfolya-

mosoknak tartjuk ezeket. 

Nagyon várjuk már a tavaszt. Készülõdünk a tanév még elõt-

tünk álló feladataira, programjaira. S bízunk benne, hogy lassan

helyreáll a világban és így nálunk is a rend. És várjuk már, hogy

az idén parkolópályára kényszerült foglalkozások és programok

a jövõben újra iskolánk életének részei lesznek. (pl. Egészségõr

szakkör, énekkar, Erzsébet – programok, Határtalanul pályázat)

Köszönjük szépen mindenkinek – személyeknek és szerve-

zeteknek -, akik valamilyen formában (pl. fertõtlenítõ automa-

ta, fénymásoló gép, dekorációs alapanyagok, új sötétítõfüg-

göny, társasjátékok) támogatták iskolánkat az elmúlt félévben!

Kálmán Andrásné
intézményvezetõ



6 Önkormányzati Híradó 2021. március

2021. február elsején tantestületünk

egy online formában megrendezésre

került továbbképzésen vett részt, az

EFOP 3.2.1 pályázat keretein belül.

Majd a hónapban még részt vettünk a

NEMZETI PEDAGÓGUS KAR –

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

TAGOZAT online konferenciáján,

ahol a téma a szövegértés fejlesztése a

magyar nyelv és irodalom órán volt.

Mindkét program során sok érdekes és

fontos információval, tudással gazda-

godtak pedagógusaink, amelyeket a

mindennapi tanítási gyakorlat során

alkalmazni is tudnak.

Februárban tovább folytattuk

ovi–suli programunkat. Bemutatko-

zott a jelenlegi 6. osztály, akik rövid

elõadással készültek, hogy megmu-

tassák, mit is tanultak a tánc és dráma

tantárgy keretein belül. Folytattuk

német és magyar nyelven a Die

kleine Hexe címû mesét, melyben is-

kolánk 5. osztályos tanulói vesznek

részt. 

Az idén a farsangi mulatságot is

egy kicsit másként rendeztük meg.

Az osztályok a saját termeikben tar-

tottak közös délutáni programot. A

kicsik közül többen jelmezt húztak,

vicces játékokat játszottak, míg a na-

gyok inkább a közös táncolásban ta-

lálták meg a kikapcsolódási lehetõsé-

get.

2021. február 11-én a 8. osztályos

tanulók Slemmer Edina tanárnõ veze-

tésével busó jelmezbe öltöztek, hogy

elûzzék a telet. A gyerekek nagyon él-

vezték a lehetõséget, hogy egy kicsit

kilépjenek a hétköznapok megszo-

kottságából, kicsit mókázzanak.

2021. február 16-án pedig az 5.

osztályos tanulók Slemmer Edina ta-

nárnõ vezetésével boszorkánynak öl-

töztek és az iskola udvarán elégették a

kiszebábot. A kiszebáb égetésével ar-

ra a hagyományra emlékezünk, hogy

a bajoktól, problémáktól így megsza-

badulhatunk. A gyerekek erre az alka-

lomra egy tánccal is készültek. Sajnos

a hatályban lévõ jogszabályok miatt a

városi felvonulás elmaradt, de diákja-

ink így is nagyon jól érezték magukat.

A programjainkról készült videók

megtekinthetõk iskolánk Facebook

oldalán.

Fornai Marietta
intézményvezetõ

Busók és boszorkányok az iskolában
Ady Endre Általános Iskola és AMI februári hírei

Kérjük, támogassa 

adója 1%-ával az

„Öregdiákok 
az Ady Iskola Jövõjéért

Alapítvány”-t!

Adószáma: 

18745249-1-19

Köszönettel:

Ady Endre NNNY 

Általános Iskola 

és AMI tanulói 

és dolgozói
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KULTÚRA

(Folytatás a címlapról)

A március 15-i eseményekre legna-

gyobb hatással Kossuth Lajos március

3-i országgyûlési beszéde volt, melynek

reformkövetelései, – igaz, jóval radikáli-

sabb formában – a Tizenkét pontban je-

lentek meg. A bécsi események csak bá-

torítást adtak a Pilvaxban naponta

összegyûlõ értelmiségi körnek, mely a

kedvezõtlen idõjárás ellenére is, ered-

ménnyel szervezkedett (március 15-én

vásárt is tartottak Pesten, ami hozzájá-

rult a tüntetés sikeréhez). A pesti forra-

dalom hatással volt a pozsonyi rendi or-

szággyûlésre is, döntõ gyõzelemre se-

gítve a reformok pártján állókat. A kez-

detben elért alkotmányos sikerek jogo-

san táplálták a reményt, hogy Magyar-

ország független lehet, nagyobb vérál-

dozat nélkül, de ez hamar illúzióvá vált.

Harc- és csataterek alakultak ki szülõ-

földünkön, és a Magyarság felvette a

harcot az elnyomó csapatokkal és egy-

ségesen küzdött függetlenségéért, küz-

dött szabadságáért. Nagyon súlyos vesz-

teségek és véráldozatok érték Hazánkat.

A Forradalom leverését, a Szabadság-

harc elvesztését követõ megtorlás hosz-

szú évtizedekig gyógyíthatatlannak tûnõ

sebet ejtett a Magyarságon.

Szerte Magyarországon és a világban

a kisgyermektõl kezdve az idõs aggas-

tyánig március 15-én kokárdát tûz a Ma-

gyar a mellére, még ha külhonban a

szomszédja nem is érti, miért teszi ezt. Õ

tudja, tiszteletbõl! Azoknak, az ismert

hõsök iránti tiszteletbõl, akik a Forrada-

lomban részt vettek, akik a Szabadság-

harcban harcoltak. Olyan hõsök õk, akik

nem nyerték meg a harcot, de eredmé-

nyeket értek el Magyarország fejlõdésé-

ben. Így gyõztesnek nevezhetjük õket.

Az eredmények nem mindig jönnek egy-

bõl, néha hosszú ideig többféle módon is

kell értük harcolni. Az 1848-as hõsök

vállalták az akkor és ott adódott felada-

tokat. Kivívták a nemzet tiszteletét és

beírták nevüket a magyar történelembe. 

A XIX. századot a nacionalizmus év-

századának is nevezzük. Ennek van po-

zitív és negatív vetülete. De a más nem-

zetek megvetése helyett ekkor egy na-

gyobb és közös cél érdekében tudtak

összefogást megvalósítani. A forradalmi

hullám áthaladt Európán, és a nacionaliz-

mus az elnyomók alóli felszabadulás vá-

gyában jelentkezett, ami tettekre fordult.

Összefogás valósult meg Magyarorszá-

gon, ahol a forradalom szabadságharccá

fejlõdött, ha megvizsgáljuk a résztvevõk

névsorát, hamar rájövünk, hogy itt nem

csak magyarok harcoltak a szabadságért.

A szabadság nagyon fontos egy nemzet

fejlõdésében. Mi magyarok tudjuk ezt.

Az elmúlt ötszáz év nehéz sorsokat ered-

ményezett, és most is élnek elnyomás-

ban magyarok, szülõföldjükön a törté-

nelmi Magyarország területén.

Az ellenállás különbözõ formákban

megmaradt a szabadságharc leverése

után is. Ez a szabadság utáni vágy miatt

valósulhatott meg, hiszen a szabadság-

harcot, ha le is verték, a szabadság utáni

vágyat, törekvést nem tudták eltörölni.

Még évekig voltak próbálkozások, szer-

vezkedések a Habsburgok ellen. Gon-

doljunk csak az 1854-es Makk-féle ösz-

szeesküvésre, amely a kiépített besúgó-

hálózatnak köszönhetõen, kivégzések-

kel és bebörtönzésekkel végzõdött.

Mit tanulhatunk mi ennyi idõ után az

1848. március 15-i és az azt követõ ese-

ményekbõl? Az emlékezésen túl jó, ha

tudunk hasznosítani valamit a gyakor-

latban, saját életünkben. Mindig van fel-

adat, amit vállalni kell. Ma a magyarság

szétszakítottságban él és a különbözõ te-

rületeken a közös nehézségeken túl,

vannak sajátságos nehézségek. Tudjuk

szeretni hazánk és nemzetünk annyira,

hogy a jelen feladataiból vállaljuk a

ránk esõ részt? Felismerjük, hogy mi a

feladatunk? Tudunk nemzetben gondol-

kodni, vagy csak magunkra, és a mostra

gondolunk?

Ha nem látjuk nemzettársaink szük-

ségét, ha nem akarjuk olykor a nagyra

nõtt kicsinyes dolgainkat félretéve, ösz-

szefogni a nemzetet, a haza, a szabadság

érdekében, akkor nem vagyunk méltó

követõi a márciusi ifjaknak, sem a sza-

badságért harcot vállalóknak. Meg kell

értenünk, hogy a szabadságot meg kell

tudni õrizni, ezért naponta tenni kell.

Sokan csak kapni akarnak a szabadság-

ból fakadó lehetõségekbõl, de tenni érte

nem kívánnak. Ezért is példaértékû az

1848-ban megvalósult összefogás, a

szabadság érdekében.

Emlékezzünk méltóképpen, tisztelet-

tel õseink erõfeszítéseire, felelõsségvál-

lalására. Tanuljunk meg megfelelõ,

egészséges fontossági sorrendet kialakí-

tani és akkor a jövõnk biztosabb lába-

kon áll. Isten, család, haza.

Tamás György

Mi jelent számunkra március 15?

(Folytatás a címlapról)

Köszönjük, hogy sokan felvették ve-

lünk a kapcsolatot. Több konyhai és

munkaeszközrõl kaptunk ismertetõt, sok

régi használati és berendezési tárgy lesz

a lakossági gyûjtésnek köszönhetõen a

kiállítás egy-egy darabja.

A koronavírus járvány a kiállítás

megrendezését eddig nem tette lehetõ-

vé, az elõkészítésre így több idõnk ma-

radt, a gyûjtést tovább folytatjuk. A ren-

delkezésünkre bocsátott tárgyakat a tár-

lat idejéig kérjük kölcsön, a bemutatót

követõen visszajuttatjuk a tulajdonosá-

nak. Szeretnénk, ha a kiállítás informa-

tív, szakszerû és minél szélesebb körû

lenne, éppen ezért a kiállítási tárgyak

bekategorizálásához, ismertetõk elké-

szítéséhez a veszprémi Laczkó Dezsõ

Múzeum segítségét kértük.

A járványhelyzet miatt a kiállítás idõ-

pontja még kérdéses, terveink szerint, a

Közösségek hete rendezvénysorozat ré-

szeként, május második hetében kerülne

megrendezésre a Berhidai Mûvelõdési

Ház és Könyvtár emeleti termében.

Köszönjük mindazoknak, akik eddig

jelezték, hogy biztosítanának tárgyakat,

velük április elején felvesszük a kapcso-

latot, egyeztetjük a bemutatóval kapcso-

latos részleteket. Továbbá bíztatunk

mindenkit, akinek van még olyan népi

tárgy a birtokában, amit szívesen a mû-

velõdési ház rendelkezésére bocsátaná a

kiállításra, jelentkezzen az alábbi elér-

hetõségeken: kulturhaz@berhida.hu
vagy 06 88/455-400

Gyûjtsünk együtt! Õrizzük meg és

mutassuk be nagyanyáink és nagyapá-

ink eszközeit!

Gerõfiné Mészáros Anita

Folytatjuk a régi tárgyak gyûjtését
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ADY ENDRE UTCA = NYÖGÖM UTCA
Két magyarázata van:
1. Az itt lévõ házak Falusi Kislakásépítõ Szövetkezet

(FAKSZ) kölcsönnel épültek. A tulajdonosok életük
végéig nyögték az adósságot.

2. Az útépítés elõtt nagy sár volt itt, ezért kaphatta az utca
a Nyögöm elnevezést.

ÁRPÁD KÖZ = KUTYASZORITTÓ
Zsákutca volt.

BEZERÉDI UTCA = KUKORICA SOR
Régen kukoricaföldek voltak itt.

BORONKAI UTCA = CIGÁNY SOR
A helybeli földbirtokosról elnevezett utcában több cigány
család lakott itt, innen van az elnevezése.

DANKÓ PISTA UTCA = CSAPÁSI ÚT
Régen erre haladt a csorda a legelõre.

ERZSÉBET KÖZ = VÁGI KÖZ
Több Vági nevû lakott itt.

HONVÉD UTCA = NYEDÁM
Többféle magyarázata van:
1. Sváb vagy tót kéregetõk adták az utcának ezt a nevet. Gyak-

ran mondták egymásnak: nye dám = itt úgysem adnak.
2. A falusiak egyszer Öskübõl fát hoztak Berhidára. Ebben

az utcában kérdezték meg tõlük elõször, hogy az eladó-e.
Nye dám = nem adjuk – volt a felelet.

PETÕFI SÁNDOR UTCA = GATYAVESZTÕ
Régen kendert termesztettek ezen a területen, amit fehérne-
mû készítéséhez használtak. Megszûntek a kenderföldek,
ezért az mondták a helybeliek, hogy elvesztették a gatyát.

RÁKÓCZI FERENC UTCA = VÍZ-SOR
A Sédhez legközelebb levõ utca.

Ha tud még olyan régi utcanevet, ami a listában nem szerepel,
ossza meg velünk: (kulturhaz@berhida.hu, 88/455-400)

szerk.

Helyismereti érdekességek
Tudja-e, hogyan nevezték régen az utcákat?

Új rovatunkban idõrõl-idõre helyismereti érdekességeket szeretnénk bemutatni. Elsõként összegyûjtöttük, hogyan nevezték
régen az itt élõk az utcákat. Némelyik név még ma is használatos, szeretnénk a többi elnevezést is megismertetni.

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Beszámoló a „Peremartonért” Egyesület 2020. évi tevékenységérõl
A városi megemlékezéseken, ünnep-

ségeken egyesületünk képviseltette ma-
gát, s elhelyezte koszorúit a megemlé-
kezés helyszínén. Tavasszal és õsszel
virágot ültettünk a Tulipán utcai emlék-
mûhöz. Minden év március 6-án, az Ipa-
ri Robbanóanyaggyár alapkõletételének
évfordulóján koszorúval emlékezünk
meg errõl az eseményrõl.

2020 márciusában, a járvány megje-
lenésekor, a Településrészi Önkormány-
zó Testület és a „Peremartonért” Egye-
sület tagjai összefogtak, hogy a telepü-
lésünkön élõ lakosokon, a nehéz hely-
zetbe került családokon, a közintézmé-
nyeken lehetõségeik keretein belül
segítsenek. A Részönkormányzó Testü-
let tagjai mindannyian lemondtak tiszte-
letdíjukról, az egyesület pedig a kapott
támogatásokból, többek között Berhida
Város Önkormányzatától, magánszemé-
lyek, kft-k adományaiból segített ezt a
célt megvalósítani. Már az elsõ héttõl
anyagokat vásároltunk, önkéntes segí-
tõkkel maszkokat varrtunk, s hordtunk
szét a lakosság, az intézmények, rende-
lõk, boltokban dolgozók részére. Tartós
élelmiszercsomagokat, digitális eszkö-
zöket adományoztunk a rászoruló csalá-
doknak. A digitális eszközök a Telepü-
lésrészi Önkormányzó Testület tagjai-
nak egyéni felajánlása volt, amit nem a
tiszteletdíjukból vásároltak.

A közösségi élet egyik fontos tere a
játszótér, amit a helyi családok segítségé-
vel felújítottunk, festékeket, s a javításhoz
szükséges eszközöket vásároltunk. A ját-

szótér gazdagítására a 4-10 éves korosz-
tályt megcélozva, egy komplex mozgás-
fejlesztõ mászókát vásároltunk telepítés-
sel, s a hozzá szükséges engedélyekkel.

A Hétszínvirág Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsõde nagycsoportosainak,
ballagásuk alkalmából, a csoport nevé-
vel ellátott táblát, s egy konténeres fát
ajándékoztunk. A Berhidai II. Rákóczi
Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskolának, a szemléltetés és a
gyakorlati oktatás elõsegítésére, Ambu
Sam lélegeztetõ babát vásároltunk.

A tanév megkezdése, a járvány roha-
mos terjedése ismét arra késztetett ben-
nünket, hogy gyorsan cselekedni kell.
Automata kézfertõtlenítõ adagolókat,
gélt, folyadékot vásároltunk a Hétszín-
virág Napköziotthonos Óvoda és Böl-
csõdének, a Berhidai II. Rákóczi Ferenc
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általá-
nos Iskolának és a Petõfi Mûvelõdési
Ház és Könyvtárnak, kettõt – kettõt –
kettõt, hogy minden intézmény mindkét
bejáratánál tudják használni.

Az óvodások, iskolások karácsonyi
ajándékként játékokat, könyveket kap-
tak. Tartós élelmiszer csomagot szerez-
tünk be ismét egy rászoruló családnak.
A Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár-
nak teafõzõt vásároltunk.

Az idén sajnos elmaradt a mikulásvá-
rás, ahol a Berhidai Lovasok Közhasznú
Egyesülettel közösen szokta egyesüle-
tünk megajándékozni a városunkban élõ
gyermekeket. A karácsonyi ünnepély
megtartására sem volt lehetõség, de a

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
elõtti ezüstfenyõt feldíszítettük, hogy la-
kosságunk érezze az ünnepi hangulatot
a veszélyhelyzet ellenére is.

Szeretnék köszönetet mondani
Berhida Város Önkormányzatának,
Gerõfi Rolandnak, Siklósi Imrének,
Csonka Péter Árpádnak, Csomainé
Csókási Mónikának, Fábián Renátának,
Fekete Krisztiánnak, Varga Balázsnak,
Vesztergom Matildnak, a Tequa Zert Mi-
nõségfejlesztõ és Tanúsító Kft-nek és a
Chemark Zrt-nek az anyagi támogatásért. 

Természetesen a felsorolt tevékeny-
ségeket a Településrészi Önkormányzó
Testület tagjainak támogatásával tudtuk
csak megoldani, akiknek nagy többsége
egyesületi tag is. Ezért külön szeretném
megköszönni ezeknek a lelkes fiatalok-
nak, hogy nem kevés szervezéssel,
anyagi ráfordítással, szabad idejük felál-
dozásával segítették az egyesület mun-
káját, s egy összetartóbb, jobb közössé-
gi élet kialakítására törekednek.

Mozgay Balázsnak is köszönöm az
önzetlenségét, aki a településünk bejára-
tánál lévõ üdvözlõ táblát saját költségén
felújította.

A „Peremartonért” Egyesület nevé-
ben köszönöm azoknak, akik adójuk
1%-ával támogattak bennünket, s ké-
rem, a jövõben is gondoljanak ránk.

Adószámunk: 18914221-1-19

„Peremartonért” Egyesület
8182 Berhida, Tulipán út 13/3.

Némethné Závori Márta
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Újabb piros szívek 
városunkban

Az elsõ jóté-

kony kupakgyûjtõ

szív megvásárlásá-

ról és kihelyezésé-

rõl a II. Rákóczi

Ferenc Általános

Iskola szülõi mun-

kaközössége gon-

doskodott, idén pe-

dig az Összefogás-

sal Berhidáért

Egyesület – ÖBE

döntött úgy, hogy a

járványhelyzet mi-

att fel nem hasz-

nált önkormányza-

ti támogatást két

újabb szív alakú,

mûanyag kupak-

gyûjtõ megvételére és elhelyezésére fordítja. Ennek – az országszer-

te már számos településen teret hódító „piros szív mozgalomnak” –

túl azon, hogy jól mutatnak, díszei a köztereknek, lényegesebb

funkciójuk is van: egyik a környezetvédelmi, a másik a jótékonysá-

gi. A mûanyag flakonokat záró kupakok ugyanis, nem kerülhetnek

a szelektív gyûjtõedénybe, mert szilárdabb anyagból készültek, vi-

szont ha kilószám összegyûlnek ezekben a szív alakú tárolókban, az

érte kapott összeg bármilyen jótékony célra fordítható, és ebbe bár-

ki bekapcsolódhat. Az ÖBE a berhidai Erdélyi László vállalkozóval

készíttetett két darab nagyméretû, szív formájú fémtárolót, amelyek

március folyamán kerülnek köztéri elhelyezésre. Egyik a Bezerédi

ABC és a Süni óvoda közti szabad területet, a korábbi szelektív edé-

nyek hûlt helyét díszíti majd, míg a másik a Kossuth utcai kanyar-

ban újonnan megnyílt kisbolt elé kerül. Megfelelõ rögzítésükrõl a

TESZ munkatársai gondoskodnak, ám az összesen 170 ezer forint-

ba kerülõ, píros szívekre nekünk, lakosoknak kell vigyáznunk, és

persze, meg is töltenünk a háztartásokban összegyûlt kupakokkal-

Ezzel egyrészt a környezetünket óvjuk, másrészt jótékony célt szol-

gálunk – tudtuk meg Turcsányi Istvánnétól, az egyesület elnökétõl.

B.E.

Miserend változás
A Szent László Király Plébánia miserendje az alábbiak szerint alakul:

Szent László király Templom - Berhida:
Hétköznapokon hétfõtõl péntekig 8:00,
elsõ pénteken és vasárnap is reggel 8:00.

Peremartongyártelepi Szent István Templom: Szombat: 16:30

Õsi: Elsõ pénteken 9:00, vasárnap 9:30 gyerekek, diákok miséje.

Jenõ: Elsõ pénteken 10:00, vasárnap 11:00.

Nádasdladány: szombat 18:00.

Felker Zsolt plébániai kormányzó
Tel: 88/455-049, 20/823-0702

E-mail: felkerzsoltatya@gmail.com

FELHÍVÁS
Az Összefogással Berhidáért Egyesület pályá-
zatot ír ki az alábbi témában:

„Tiszta udvar, rendes ház”
A címre pályázhat Berhida közigazgatási terüle-
tén lévõ ingatlan tulajdonosa, vagy használója.
A cím adományozható annak az ingatlantulaj-
donosnak, vagy használónak akinek:
- ingatlana s az azon található épület/ek, kert,

udvar ápolt, tiszta
- ingatlana elõtti járda, árok, árokpart gyom-

mentesen tisztántartott.

Kategória megjelölése:
a) családi ház
b) társasház
c) telephely

A pályázat benyújtásának határideje: 
2021. május 28. 24.00 óra
A pályázatot következõ címre kell elküldeni:
osszefogassal@citromail.hu, vagy lezárt
borítékban a Berhidai Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
intézményekbe eljuttatni. A borítékra kérjük
ráírni: ÖBE - „Tiszta udvar, rendes ház“

Benyújtandó dokumentumok:
1.) Jelentkezési lap

(A jelentkezési lapra kérjük ráírni: a pályázó
nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, a
kategóriát, a pályázattal érintett ingatlan,
vagy utca és utcaszakasz címét / megnevezé-
sét, a pályázaton nevezett ingatlan leírását,
röviden indokolását, a végén kérjük aláírni!)

2.) Az ingatlan egészérõl készített fotók mellé-
kelve, vagy digitális formában.

3.) Hozzájáruló nyilatkozat. (Hozzájárulok,
hogy nevem és az ingatlanomról készült fo-
tók megjelenjenek a helyi újságban, város
honlapján és a facebookon. Ha lehetõség
van rá, akkor a megyei napilapban is.)

A dokumentumok beérkezése után a bíráló bi-
zottság személyesen is felkeresi az ingatlant.
Az elismerés adományozásáról dönt, s az a
Berhidai Napokon kerül átadásra.
A cím visszavonható amennyiben az ingatlan
arra érdemtelenné válik.
A cím visszavonásáról az ingatlantulajdonos,
vagy használója értesítést kap.

Díjazás: Az Összefogással Berhidáért Egyesü-
let a címet, „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú
28x13 nagyságú falra szerelhetõ emléktáblával
és oklevéllel ismeri el.
Az eredmény megjelenik a helyi újságban, az
ÖBE facebook oldalán és a település honlapján.
Ha lehetõségünk lesz rá, akkor a megyei napi-
lapban is megjelentetjük.

További információt az osszefogassal@citromail.hu
e-mail címen lehet kérni.

Összefogással Berhidáért Egyesület elnöksége
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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.

Legyen ön is milliomos – a kertjében
Ki ne szeretne milliomos lenni? Gondolt már arra, hogy

nem csak pénzzel lehetünk gazdagok, hanem más területen is
érezhetjük ezt? Például a saját magunk által megmûvelt ker-
tünkben. Ha nem lehet mágnás, legyen „magnás” – mondhat-
nánk viccesen. Hiszen a vérbeli kertészkedõ, még a laikus is,
így tél végén, a koratavasz zsongásakor azonnal elkezd a meg-
számlálhatatlan magban gondolkodni. Olyan vetõmagokban,
amelyekbõl gondos kezek munkája és rendszeres odafigyelé-
se árán, gazdag termést takaríthat be a nyár végére, az õsz kez-
detére. Napjainkban ez is felér egy gazdagsággal! Arról nem
is szólva, hogy Berhidán egy lassan félévszázada mûködõ,
összetartó közösség, a Kertbarát Kör is szívesen látja a még
utat keresõ, kezdõ kertészkedõket is, akik nemcsak a zöldség-
és gyümölcstermesztés csínját-bínját, hagyományos, illetve
korszerû módszereit leshetik el a szenior tagoktól, hanem egy
egymást segítõ, nagyszerû társaságba is csöppennek. Ettõl a
közösségtõl igazán nem áll távol a kreativitás, az alkotói kedv
sem. A magvetést és a palántaültetést követõen – amíg növek-
szik és érik a konyhakertben a sok finomság –, vagy a betaka-
rítás utáni szabad idõszakban, még kézmûves foglalkozások-
ban is ügyeskednek. Dekoratív apróságokat készítenek, más-
kor ismeretszerzõ kirándulásokat szerveznek, vagy a települé-
sünkhöz közelebbi és távolabbi testvérszervezetekkel barát-
koznak és cserélik ki tapasztalataikat. Nem szükséges kerttel,
földdel sem rendelkeznie annak, aki termelni szeretne. Ma
már a gyepet sem kell tönkretenni ahhoz, hogy néhány tõ pa-

radicsomot ültessünk, hiszen magas ágyásban, de akár virág-
ládában, mûanyag zsákban is remekül szárba szökkennek a
haszonnövények, és bárki elhiheti: a legfinomabb legízlete-
sebb zöldség és gyümölcs a saját kis – akármekkora – kony-
hakertünkben terem, még úgy is, ha csak pár ládában neveltük
azokat. Legyen ön is vetõmag-, illetve zöldségmilliomos!

Idén, a sajnos nem kerülhetett sor a berhidai Kertbarát Kör
vetõmagbörzéjére, de lesz rá még alkalom! B.E.

A járványügyi korlátozások feloldásáig tanácsokért
és kérdéseikkel, keressék a Kertbarát Kör vezetõjét,

Kellerné Szász Anikót, a 06-88-454-260 telefonszámon,
vagy írjanak az anikoeni@gmail.com email címre!

ÖNKÉNTESEKET
KERESÜNK!

A DélUtán telefonos lelkisegélyszolgálat

önkénteseket keres,

akik vállalják az ingyenes, kötelezõ képzést,

és a havi 8 óra otthonról végezhetõ,

– nem fizetett – esti elfoglaltságot.

Jelentkezés életrajzzal és motivációs levéllel

legkésõbb 2021. március 15-ig:

info@delutan.hu
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PILINSZKY 100 - ÕSZI VÁZLAT
Rejtvénypályázat 1. rész

VÍZSZINTES
5. Rejtõ Jenõ írói álneve
7. A 20. századi magyar irodalom 

meghatározó folyóirata volt
10. Fekete István gólyája
11. Állatok lakhelye
12. A megfejtés 3. része
15. A kecske utóda
18. Melyik sportág kiválósága volt Björn Borg?
20. Fafúvós hangszer
21. A megfejtés 2. része
26. A tegnap után jön
27. Népszerû társasjáték
29. Agatha Christie nyomozója
30. Ókori görög filozófus
31. A Lohengrin szerzõje
32. Ókori, görög kéjnõ
34. Világhírû magyar operatõr ... Vilmos

FÜGGÕLEGES
1. A megfejtés 1. része
2. Feltéve
3. Pilinszky János születési helye
4. A megfejtés 4. része
6. Részvénytársaság rövidítve
7. Francia császár volt
8. Jókai Mór: Az aranyember címû regényének nõi szereplõje
9. Nem dolgozó méh
13. A bolygók világa
14. Az NSZK fõvárosa volt
16. Kerget
17. Ma is mûködõ vulkán
19. Költözõ madár
21. II. Józsefet ilyen királynak is nevezték
22. Hegyes eszköz
23. Fenyõféle
24. Kémiai kötés
25. Rövid, tömör, csattanós költemény, eredetileg sírfelirat
28. Pilinszky János elsõ kötetének címe: .... és korlát
33. Messzire

Pilinszky 100 rejtvény 1.

Megfejtés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Megfejtõ neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elérhetõsége: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beküldési határidõ: 2021. április 10.

Kedves Olvasóink!
Pilinszky János születésének századik évfordulója alkal-
mából egész éven át tartó programsorozat kezdõdött. Az
emlékévhez háromfordulós rejtvénypályázattal kapcsoló-
dik a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár.
Az elsõ rejtvény Pilinszky János egy versének kezdõ 
sorait rejti. A megfejtéseket – az alábbi szelvényt kitöltve
– bedobhatják könyvtáraink postaládáiba, illetve meg-
küldhetik a konyvtar@berhida.hu e-mail címre is!
Mindhárom rejtvény helyes megfejtõi ajándékban részesülnek.

Jó szórakozást kívánunk!
A megfejtõk adatai megjelenhetnek a következõ felületeken: helyi média,
a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár Facebook oldala, honlapja.
Adataikat, az adatvédelmi szabályzatunknak megfelelõen, az adatvédel-
mi tájékoztatóban megjelentek szerint kezeljük.
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KÖVETKEZÕ SZÁMUNK
LAPZÁRTÁJA:

Kérjük, az újságba szánt írásaikat, hirdetéseiket eddig az idõ-
pontig szíveskedjenek eljuttatni hozzánk, ellenkezõ esetben
már csak a következõ számban kaphatnak helyet. A cikkeket
a kulturhaz@berhida.hu e-mailre kérjük megküldeni.
A megjelent olvasói írások és hirdetések tartalmáért nem válla-
lunk felelõsséget! Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát.
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