
Bõ egy éve küzdünk, küszködünk az
egész világot megrengetõ, súlyos jár-
ványhelyzettel, amely gyökeresen meg-
változtatta nemcsak az egyéni, de a kö-
zösségi életünket is. A még tartó vírusve-
szély jelentõs kihívások elé állította a he-
lyi önkormányzatokat, megváltoztatta a
települések mûködését. A veszélyhelyzet
árnyékában megélt mindennapokról
kérdeztük Pergõ Margit polgármestert.

- Mi okozott nehézséget a járványve-
szély elsõ napjaiban?

- Az, hogy olyan helyzettel találtuk
magunkat szembe, amilyet még soha
nem éltünk meg. Merõben új, ismeretlen
kihívások elé állított mindenkit, így az
önkormányzatokat is, amit a legjobb tu-
dásunk szerint próbáltunk kezelni. Mint
ismert, se maszk, se megfelelõ mennyi-
ségû fertõtlenítõszer nem állt a rendelke-
zésünkre, miközben továbbra is mûköd-
tetni kellett az intézményeket. Mivel a
járvány elsõ hónapjaiban beszerezhetet-
len volt a védõmaszk, varratnunk kellett.

Megvásároltuk az anyagot, majd itt hely-
ben elvállalták páran a maszkok elkészí-
tését. Az is jelentõs nehézséget okozott,
hogy fogalmunk sem volt róla, meddig
fog tartani ez a rendkívüli állapot. Bár a
vészhelyzet alatt a választott fórumok
nem tanácskozhattak a megszokott mó-

don, mégis ragaszkodtam ahhoz, hogy a
bizottságok tagjaival és a képviselõkkel
– egyenként fogadva õket - továbbra is
rendszeresen tanácskozzam. Üléseket
ugyan nem tarthatunk, de továbbra is a
képviselõ-testület év elején elfogadott
munkatervének megfelelõen haladunk
elõre a szükséges határozatok meghoza-
talában. Ez most úgy zajlik, hogy az
adott hónapra vonatkozó elõterjesztése-
ket továbbra is idejében kiküldjük a tes-
tület tagjainak, idõt hagyva, hogy a hatá-
rozati javaslatokkal kapcsolatban jelez-
zék észrevételeiket, javaslataikat. Cso-
portosulni természetesen nem lehet, de
valamennyi képviselõnek lehetõséget
biztosítok arra, hogy e-mailben, telefo-
non, vagy elõzetesen egyeztetett idõpont-
ban, akár személyesen is elmondhassa a
véleményét, majd a módosított elõter-
jesztést újra kiküldjük, és ha ezt követõ-
en már nem érkezik ellenjavaslat, a meg-
ismert indítvány határozati javaslatát jó-
váhagyjuk.

(Folytatás a 2. oldalon)

A városnak a vírushelyzetben is mûködnie kell

Berhidai Verslánc

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is az online térben volt lehe-
tõség megrendezni költészet napi programunkat. Intézmé-
nyünk, a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár közös online
versmondásra kérte fel a gyerekeket. Berhidai Verslánc felhí-
vásunkra 43 gyermek jelentkezett. 7 verset mondtak el külön-
külön, de mégis közösen.

(Folytatás a 7. oldalon)

Településünk lakóinak nem kell
bemutatni Nesó Lászlót, hisz
mindannyian ismerjük õt, mint
szakmailag elismert ácsmester és
a helyi katolikus közösség képvi-
selõtestületének világi elnöke.
Személyiségét átszövi munkája
és a katolikus hit iránt való elhi-
vatottsága. Az elmúlt idõszakban
egy nagy vállalásba vágta fejszé-
jét, ami két fõ elembõl áll. Az
egyik a Szent László  Katolikus
Templomhoz a település és a
templom védõszentjének, Szent
László király szobrának felállítá-
sa, a másik pedig a Katolikus
Közösségi Ház udvarának
„Együvé tartozás Parkjává” való
átalakítása.

(Folytatás a 9. oldalon)
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Amikor egy álom
megvalósul….
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KÖZÉLET

A városnak a vírushelyzetben is mûködnie kell
(Folytatás a címlapról)

- Ezek szerint a polgármester – bár erre lenne lehetõsége
– mégsem egyszemélyes döntéseket hoz?

- Ez természetesen polgármestere válogatja, de nálunk
Berhidán nem ez a gyakorlat. Ugyanakkor szeretném aláhúzni,
hogy az illetékes kormányhivatal rendszeresen ellenõrzi, és szi-
gorúan számon kéri az önkormányzatokon a vírushelyzetben
meghozott határozatokat. A már jóváhagyott döntéseket rövid ha-
táridõn belül elérhetõvé kell tennünk azon az internetes oldalon,
ahol bárki megismerheti azokat, és a kormányhivatal is ellenõrzi
a törvényességüket. Emellett, persze vannak olyan kisebb súlyú
ügyek, amelyekben a sokéves tapasztalat és gyakorlat alapján
egyedül is dönthetek. Például egy feladat elvégzéséhez szükséges
pályáztatáshoz, árajánlatkéréshez elegendõ a belsõ szabályzat kö-
vetése és végrehajtása. A nagyobb volumenû határozatok azon-
ban továbbra is a képviselõkkel egyeztetve születnek meg
Berhidán. Persze tisztában vagyok vele, hogy a laikusok még
mindig mondhatják, hogy most „egyszemélyi” döntések szület-
nek, mert a végsõ szót mégis nekem kell kimondani, de azt elfe-
lejtik, hogy a felelõsség is kizárólag engem terhel! Természetesen
minden esetben figyelek arra, hogy a döntéseim a város közössé-
gét szolgálják, és megfeleljenek az elõírásoknak. Azok számára,
akikben bármilyen döntés kapcsán mégis kételyek merülnének
fel, szeretném világossá tenni, hogy a vészhelyzet elmúltával – ha
majd visszatérünk a megszokott, normális önkormányzati mûkö-
déshez – a képviselõk élhetnek azzal a jogosultságukkal, hogy új-
ra napirendre vetessék és megtárgyalják azokat a javaslatokat,
amelyekben nem értettek egyet a határozattal.

- Felteszem, gyakran adódnak olyan helyzetek is, amikor
nincs idõ elõzetes egyeztetésre, mert azonnal dönteni kell.

- Bizony gyakran adódnak! Például, amikor egyik napról a
másikra, vagy épp pénteken délután értesülünk a járványhely-
zetben kihirdetett, országos szabályokról. Ilyenkor az önkor-
mányzat sem késlekedhet a saját intézményeit, hivatali dolgo-
zóit illetõen. Korántsem egyszerû a helyzet, de ha egyedül kell
döntenem, a felelõsséget is nekem kell érte felvállalni, miköz-
ben minden másért is én felelek a Polgármesteri Hivatalban.
Bárki bármit gondolhat, de higgyék el, nem könnyû nap mint
nap helytállni és megtalálni a legmegfelelõbb megoldást! Pél-
daként említem, hogy Naranjo doktor a járvány kellõs köze-
pén adta fel a praxisát, végleges nyugdíjazását kérve. A házi-
orvosi körzetében úgy kellett nagyon gyorsan megoldani a he-
lyettesítést, hogy több száz háziorvos hiányzik az egészség-
ügyi rendszerbõl, de a páciensei mégsem maradhattak ellátás
nélkül! Mivel nem sikerült eladnia a praxisát, a rendelõ mû-
ködtetésének kötelezettsége teljes egészében az önkormány-
zatra hárult. Nem volt egyszerû, de végül, az összes járulékos
feladattal együtt – az informatikai rendszer, a berendezés átvé-
tele, szerzõdések megkötése és még ezeregy apró részlettel
együtt is – zökkenõmentesen sikerült lebonyolítani! Pénteken
még dr. Alesio Alfredo Naranjo látta el, a következõ hétfõn
pedig már dr. Rónay Barnabás fogadta a betegeket.

- Maradtak-e el feladatok, munkálatok a járványhelyzet
miatt?

- Úgy vélem, fõként azért fognak munkák elmaradni, mert
az élet minden területére kihat a vírushelyzet. Nemcsak a ren-
dezvényeket nem lehetett megtartani, hanem a vállalkozások
is egyre inkább ki vannak  téve ennek az áldatlan állapotnak,
vagy mert a dolgozóik megfertõzõdnek, vagy mert a bezárás
miatt nem mûködhetnek. Ebben a helyzetben egyre nehezebb
kivitelezõt találni, arról nem is szólva, hogy emiatt az árak is

elszálltak. Sajnos van olyan pályázatunk, amelynél a dupláját
kérik annak az összegnek, amennyi forrás a rendelkezésünkre
áll. Más meglévõ forrásokat pedig azért nem tudtuk elkölteni,
mert nem találtunk olyan kivitelezõt, aki elvégezte volna a
munkát.

- Bár nem minden településen volt így, de Berhidán most is
nyitva áll a Városháza az ügyfelek elõtt. Miként tudják megol-
dani a mûködést a járványhelyzetben?

- Úgy, hogy gyakran és rendszeresen teszteltetjük a dolgo-
zóinkat. Meggyõzõdésem, hogy a városnak a járvány árnyéká-
ban is mûködnie kell. Eddig szerencsére megúsztuk anélkül,
hogy a teljes hivatalt, vagy akár bármelyik intézményünket he-
lyi fertõzések miatt be kellett volna zárni, de ebben rengeteg
munka és odafigyelés van! A tesztelés mellett heti rendszeres-
séggel osztjuk ki a maszkokat, fertõtlenítõket. Fontos döntés-
nek tartom, hogy a – vészhelyzet idejét kivéve - nem zártuk be
a Polgármesteri Hivatalt. Ha szükséges volt, ügyintézõink –
természetesen maszkban, kézfertõtlenítést követõen - szemé-
lyesen is fogadták az ügyfeleiket. Igyekeztünk az ügyfélfoga-
dási idõket betartani és a vállalt feladatainkat teljesíteni. Ház-
hoz szállítottuk a 65 év felettieknek a szelektív gyûjtõedénye-
ket, tûzifát vittünk a rászorulóknak, osztottunk tisztítószereket,
élelmiszercsomagokat. Sajnos, mára már mind a dolgozóin-
kon, mind a lakosokon egyre inkább látható, érezhetõ a kime-
rültség. Belefáradtak a bezártságba, sokan a szeretteik elvesz-
tését gyászolják, mások a fertõzés veszélyétõl rettegnek. A leg-
szomorúbb, hogy még mindig nem látjuk, mikor lesz vége!
Úgy vélem, egy ideig még el fog tartani mire végleg visszatér-
hetünk a régi életünk megszokott kerékvágásába. Most bizony
átértékelõdnek a kapcsolataink, ám még nem látható, hol és ho-
gyan fog mindez lecsapódni. Gyakran tapasztaljuk, hogy akik
ügyet szeretnének intézni, eleve ingerülten érkeznek, ami per-
sze nem a mi hibánk. Több mint egy éve tart ez a rendkívüli
helyzet, és valamennyien egyre nehezebben viseljük.

- Sokakban megfogalmazódott a kérdés, hogy az elmaradt
rendezvényekre elkülönített forrásokat mire fogja felhasz-
nálni a város?

- Tavaly a veszélyhelyzet sürgõs kezelésére volt szükség,
ám nem kaptunk rá egyetlen fillér állami támogatást sem, így
az önkormányzatoknak a saját költségvetésükbõl kellett finan-
szírozniuk a védekezést. Minden ehhez szükséges eszközt, in-
tézkedést, teszteléseket a saját forrásainkból kellett megolda-
nunk, és még nincs vége! Ugyanakkor az állam a járványra hi-
vatkozva elvonta az önkormányzatoktól a gépjármûadót, ami
Berhida esetében 12 millió forintot jelent, de ezen felül 18 mil-
lió forint szociális hozzájárulást kell befizetnünk az államkasz-
szába. Eközben a közétkeztetés díját nem emelhetjük, viszont
mindenki a saját bõrén is tapasztalja, milyen mértékben drágult
az élelmiszer alapanyagok ára, így ezt is ki kell pótolnunk, ami
éves szinten 18 millió forint. Vegyük hozzá a „megfelezett”
iparûzési adót, ami további 60-70 millió forinttal csökkenti a
város bevételeit. Utóbbi pótlására van ugyan kormányzati ígé-
ret, de még nem tudni mikor és hogyan kerül erre sor, így egyes
beruházásokat, feladatokat késõbbre kell halasztanunk. A jár-
ványhelyzet még tart, nem tudni, mikor lélegezhetünk fel. Osz-
tom az orvosok álláspontját, hogy a betegségnél minden oltás
jobb, tehát nagyon fontos, hogy minél több ember megkapja a
vakcinát, mert minden oltás jobb, mint a súlyos betegség! Fon-
tos, hogy a polgárok megértsék, hogy egyedül az oltás által
szabadulhatunk meg ettõl a pusztító vírustól.

Bálint Edit



2021. április Önkormányzati Híradó 3

Márciustól kötelezõ az elkülönített hulladékgyûjtés

Az elkülönített hulladékgyûjtési rend-
szert egyébként kormányrendelet írja elõ,
így az új, sárga címkével ellátott edénybe
kizárólag az újrahasznosítható hulladékot
(mûanyag, fém és papírcsomagolás) lehet
elhelyezni, majd a kéthetenkénti szállítási
napokon azt az ingatlan elé kihelyezni,
míg az egyéb háztartási hulladékot to-
vábbra is hetente szállítja el a szolgáltató.
Ezzel együtt márciustól egy újabb válto-
zással is számolniuk kell a berhidai háztu-
lajdonosoknak: kiszûrik a potyautasokat,
azaz a szerzõdéssel nem rendelkezõ, illet-
ve a szemétszállítást nem fizetõ polgáro-
kat. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Társulás közre-
mûködésével  a VERTIKÁL Nonprofit
Zrt. ugyanis nemcsak szelektív edényze-
tet nyert el uniós pályázaton, hanem va-
donatúj, digitális rendszerrel ellátott hul-
ladékszállító gépjármûveket is, amelyek-
kel korszerû, GPS-alapú „e-kukarend-
szert” mûködtet. Ez a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy a szállító jármû az adott ingat-
lan elõtt megállva ellenõrzi, hogy ott ren-
delkeznek-e szolgáltatási szerzõdéssel.
Ezt egyébként a kukára gondosan felra-
gasztott, februárban kiküldött 2021. évi

matrica is igazolja. Amennyiben az ingat-
lanhoz nem tartozik élõ szerzõdés, a szol-
gáltató dolgozói megtagadják az edény
kiürítését, és errõl írásos tájékoztatót he-
lyeznek el a postaládában. Ha rövid türel-
mi idõn belül sem születik meg a szerzõ-
dés a szállító céggel, feljelentést tesznek a
kormányhivatalnál, s ezzel elindul a bün-
tetõeljárás a díj behajtására. Az el nem
szállított szemét eltávolításáról azonban a
tulajdonosnak magának kell gondoskod-
nia, ám még véletlenül sem oly módon,
hogy közterületen szabadul meg tõle,
mert annak súlyos következményei lesz-
nek! Az illegális szemétlerakás bûncse-
lekménynek minõsül és igen súlyos bün-
tetéssel jár. Mindenkinek tudomásul kell
vennie, hogy a szemétdíj kötelezõ közte-
her, senki sem vonhatja ki magát alóla!
Aki szociálisan rászoruló, természetesen
kérhet segítséget, de ahhoz igazolnia kell
a jövedelmi helyzetét. 

Mint azt Keresztes Judittól, a TESZ
vezetõjétõl megtudtuk, a berhidaiaknak
két hónap állt rendelkezésükre, hogy in-
gyenesen átvegyék a szelektív gyûjtõ-
edényt. A TESZ munkatársainak össze-
sen 1270 kukát sikerült kiosztaniuk, de

121 darabért nem jelentkeztek, dacára an-
nak, hogy a tervezett idõn túl, két hónapig
várták az ingatlantulajdonosokat. Azok-
nak, akiknek bármilyen okból nem sike-
rült átvenni a szelektív gyûjtõedényt, de
rendelkeznek szolgáltatási szerzõdéssel
és igényt tartanak rá, megtehetik még a
Vertikál polgárdi telephelyén. Annál is
inkább érdemes erre sort keríteniük, mert
az elkülönített hulladékgyûjtés márciustól
kötelezõ. Ha ugyanis az újrahasznosítha-
tó hulladékkal „összevegyítve” teszik ki a
háztartási szemetet tartalmazó edényt,
kellemetlen meglepetés érheti a lakoso-
kat, mert a szolgáltató dolgozói ott hagy-
ják, nem fogják kiüríteni. Errõl egy tájé-
koztató cédulát hagynak a postaládában.

Felmerül a kérdés, vajon túl nagy ké-
rés-e a szelektív gyûjtés? Aki most kezdi
el, rövid idõn belül maga is meggyõzõd-
het arról, hogy alkalmazásával hétrõl-hét-
re, szinte negyedannyi kommunális sze-
méttel tölti meg a kukát, mint korábban.
Ezzel pedig jelentõsen csökkenti a sze-
métlerakókban felhalmozódó, nehezen
lebomló, hasznosíthatatlan szemetet, ez-
által is védve a környezetünket. Tegyük
még hozzá, mindezért hetente 345, ha-
vonta 1350 forintot kell fizetni. Ezt szem
elõtt tartva egyetérthetünk, hogy hosszú
távon mindenképpen megtérül számunk-
ra az a kevéske odafigyelés, amit az elkü-
lönített hulladékgyûjtésre fordítunk! 
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A múlt hónapban befejezõdött városunkban a szelektív hulladékgyûjtõ edények lakos-
sági kiosztása. A Vertikál Nonprofit Zrt. szolgáltatási területét érintõ települései közül
Berhida is magára vállalta az új szelektív edények célba juttatását, amit városunkban
a TESZ munkatársai végeztek. A 65 év feletti lakosoknak házhoz szállították, a többi-
ek pedig – egyéni értesítés alapján – a Városháza parkolójában, illetve a késõbbiek-
ben a TESZ telephelyén vehették át térítésmentesen a sárga matricás kukát.

A Központi
Statisztikai Hiva-

tal (KSH) Berhida településen a hivatal
elnöke által 2021-re engedélyezett, ön-
kéntes adatszolgáltatáson alapuló lakos-
sági adatfelvételeket hajt végre, a koráb-
bi évek gyakorlata szerint. 

A felvételek Országos Statisztikai
Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti
nyilvántartási számai és megnevezései a
következõk: 
1539 Munkaerõ-felmérés és kiegészítõ

felvételei – havi rendszerességû 
1942 A lakosság utazási szokásai – 2021.

április, július, október, 2022. január hó-
napokban, negyedéves gyakoriságú 

Az összeírási munkát a Központi Sta-
tisztikai Hivatal megbízásából a Statek
Statisztikai Elemzõ Központ Kft. (Statek
Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott
kérdezõi végzik. A járványügyi helyzetre
tekintettel adatszolgáltatóinknak felajánl-
juk a telefonon keresztüli válaszadást, va-
lamint egyes adatgyûjtések esetében kér-
jük, hogy a kérdõívek weben történõ ön-
kitöltési lehetõségét részesítsék elõnyben. 

A válaszadásra kijelölt háztartások
kiválasztása véletlenszerû mintavétellel
történik az ország különbözõ települése-

in. Az adatfelvételekbõl származó ered-
mények nélkülözhetetlenek a társada-
lom jellemzõinek feltérképezésében. 

A kapott adatokat a Központi Statiszti-
kai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvény, valamint az Euró-
pai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
Rendelet (általános adatvédelmi rendelet,
GDPR) elõírásának megfelelõen bizalma-
san kezeli, azokat más szervek, személyek
részére nem szolgáltatja ki. Az eredménye-
ket név és egyedi adatok nélkül, összesített
statisztikai táblázatokban közöljük. 

A lakosság részére munkanapokon
hétfõtõl csütörtökig 8:00 és 16:30 óra kö-
zött, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a
+36 80 200-766-os (3-as mellék) telefon-
számon, illetve a lakinfo@ksh.hu email
címen adunk további felvilágosítást. 

Az adatgyûjtés módszertanával és a
kutatási eredményekkel kapcsolatosan a
www.ksh.hu internetes oldalon található
Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás
teljesítése/Elektronikus lakossági adat-
gyûjtések menüpont nyújt tájékoztatást. 

Köszönöm együttmûködését, tá-
mogatását, amellyel hozzájárul a fel-
mérés sikeres végrehajtásához! 

Központi Statisztikai Hivatal

Tájékoztatás
gyomirtásról

TISZTELT BERHIDAI LAKOSOK!

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igaz-
gatósága értesíti a lakosságot, hogy a
berhidai vonalszakaszon 2021. május 4.
napján gyomirtást végez!
Alkalmazott gyomirtó szerek: AMEGA
UP / CLINIC UP / GLADIATOR FOR-
TE /MARS 480SL, COLOMBUS EC /
MAGELLAN, DEZORMON, DROP-
MAX, KLEBER, KYLEO, MEZZO 20
WG, SUCCESSOR TXI SUCCSES T.
A gyomirtáshoz használt vegyszerkeve-
rékek a fent felsorolt vegyszerek külön-
bözõ összeállításával készülnek.
A vegyszeres gyomirtó szerelvény ope-
ratív menetrendje, az UNIMOG gépjár-
mû és permetezõ gépkocsi útvonalter-
ve, esetlegesen elõre nem látható okok
(pl.: idõjárási körülmények) következ-
tében módosulhat.
Felhívjuk a lakosság, az állattartók fi-
gyelmét, hogy a kezelt területen legel-
tetni, illetve onnan származó takar-
mánnyal 14 napon belül etetni tilos!
Berhida, 2021. április 8.

dr. Guti László jegyzõ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
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RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓK

Ne higgyen a csalóknak!
A Várpalotai Rendõrkapitányság elsõsorban a nyeremény-

játékra való hivatkozással elkövetett csalások, trükkös lopások
megelõzési lehetõségeire hívja fel a lakosság figyelmét. Az
elkövetõk a legkülönfélébb indokokkal szólítják meg az idõs
embereket, elterelik figyelmüket és tévedésbe ejtik a bûn-
cselekmények elkövetése érdekében. A történetek, legendák
változatosak, szinte kifogyhatatlanok, igyekeznek a napi aktu-
alitásokhoz igazítani azokat.

A bûncselekmények elkerülése érdekében a rendõrség az
alábbiakat tanácsolja:

• A legfontosabb, hogy SOHA ne engedjen idegeneket a
lakásába, udvarába! A lakásajtókat, kertkapukat tartsa
zárva a nappali órákban is!

• Ajtónyitás elõtt mindig gyõzõdjön meg arról, hogy ki áll
az ajtó elõtt! Ajtajára szereltessen biztonsági láncot!

• Alaposan ellenõrizze a hivatalos személy igazolványát,
szolgáltatóhoz, hivatalhoz, hatósághoz való tartozását! A
rendõr és a tûzoltó sem kivétel!

• A víz-, áram-, gáz-, telefon-, kábeltévé szolgáltató, nyug-
díjfolyósító, egészségpénztár munkatársai senkinek nem
visznek házhoz pénzt!

• Nyereményjátékkal és nyeremény kézbesítésével kapcso-
latban mindig legyen körültekintõ, és gyõzõdjön meg
annak valóságtartalmáról.

• A közmûszolgáltatók karbantartást, javítást elõzetes beje-
lentés alapján végeznek, errõl az állampolgárokat hivata-
los levélben vagy közleményben értesítik!

• Pénzt csak a postás visz házhoz és az nem hamis!
• Idegen kérésére ne váltson pénzt!
• A megtakarított pénzét lehetõség szerint tartsa bankban!

Amennyiben mégis tart otthon nagyobb összeget, ide-
genek elõtt ne vegye elõ!

• Családtagjai helyett ne fizessen ki tartozást, ne vegyen át
nekik hozott pénzt, csak akkor, ha ezt elõre megbeszélték!
Egyéb esetben kérje meg az idegen személyt, hogy jöjjön
vissza késõbb, amikor hozzátartozói otthon tartózkodnak!

• Óvakodjon a házaló árusoktól, a rosszullétre, betegségre
hivatkozó idegenektõl!

• Éljen „egészséges” bizalmatlansággal, gyanakvással az
Önt felkeresõ idegen személyekkel kapcsolatban!

Amennyiben a hívatlanul érkezõ idegen személlyel szemben
kételyei merülnének fel – a lakásba, udvarba történõ beengedés
elõtt –, kérjen segítséget rokonoktól, szomszédoktól, vagy szük-
ség esetén hívja a rendõrséget az éjjel-nappal hívható 107-es,
112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.

Kérjük, fogadja meg tanácsainkat annak érdekében, hogy
Ön ne válhasson csalók és trükkös tolvajok áldozatává!

Bartók Judit r. százados

Kezeket fel! Elõre utalás tilos!
A Veszprém Megyei Rendõr-fõkapi-

tányság az internetes vásárlásokkal kap-
csolatos csalások megelõzésért indított
kampányt. Kezeket fel! Elõre utalás tilos!
címmel indított a Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési
Osztálya újszerû kampányt az internetes
vásárlásokkal kapcsolatos csalások meg-
elõzése érdekében. Az elmúlt idõszakban
több ilyen bûncselekmény is történt a me-
gyében. Az egyik sértett például mûszaki
cikket rendelt egy internetes oldalról és a
megadott számlaszámra át is utalta a kért
összeget. A kézhez kapott dobozban
azonban a megrendelt áru helyett egy cso-
mag kávét talált. Az ellenõrizetlen online
vásárlások esetén több alkalommal vál-
hatnak a vevõk csalás áldozatává, amikor
is a megrendelt termék helyett mást kap-
nak, és az eladó elérhetetlenné válik.

A kezdeményezés keretében a rend-
õrség egy helyi rádióval közösen televí-
ziós kvízekhez hasonló szpotot készí-
tett. A kampány 2021. március 18-án
egy élõ rádiómûsorral indult, amelyben
a szpot lejátszása és a bûnmegelõzési
szakemberek tanácsai mellett egy ha-
sonló online csalás áldozata is elmesél-
te a történetét. A rendõrök ezenkívül
több alkalommal lakossági hírlevélben,
illetve elõadásokon is felhívják a lakos-
ság figyelmét a megelõzési lehetõsé-
gekre.

A Veszprém Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság kéri, hogy az áldozattá válás el-
kerülése érdekében fogadja meg az
alábbi tanácsokat:

• Mindig ellenõrizze, hogy az eladó-
val kapcsolatban milyen értékelé-
sek voltak!

• Ne adjon meg senkinek bankkártya
adatokat, jelszavakat, CVC vagy
PIN kódokat!

• Online történõ bankkártyás fizetésnél
mindig gyõzõdjön meg arról, hogy
valódi bank oldalán adja meg az ada-
tokat, más oldalakon (például a ke-
reskedõ oldalán) ne adja meg azokat!

• Csak ellenõrzött helyrõl vásároljon,
és figyeljen oda, hogy ha egy ter-
méket nagyon kedvezõ áron kínál-
nak, ott lehet, hogy csalás lehet a
háttérben!

• Utánvétellel fizessen és a csomag-
küldéshez olyan szolgáltatást vá-
lasszon, amelynél még az átvétel
elõtt van lehetõsége arra, hogy
meggyõzõdjön arról, valóban az
van a csomagban, amit megrendelt!

Bartók Judit r. százados

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.



2021. április Önkormányzati Híradó 5

ISKOLAI, ÓVODAI HÍREK

Orvosaink, védõnõi szolgálat elérhetõségei
Dr. Rónay Barnabás háziorvos
1. rendelési körzet: 
8181 Berhida, Hõsök tere 34.
Rendelési idõ:
Hétfõ: 8.00 – 11.00
Kedd: 13.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 11.00
Csütörtök: 13.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 11.00
Elérhetõségei:
Telefon: +36 30 384 83-93, 
+36 88 455-040, +36 70 381-4144
E-mail: rendeloberhida@gmail.com

2. rendelési körzet: 
8181 Berhida, Hunyadi tér 2.
Rendelési idõ:
Hétfõ: 13:40-15:30
Kedd: 8:00-09:30
Szerda: 13:40-15:30
Csütörtök: 8.00 – 09:30
Péntek: 13.40 - 15:30
Elérhetõségei:
Telefonszám:+36 30 381 83-93
+36 88/879-440, +36 70 381-4144
E-mail: rendeloberhida2@gmail.com
Egészségügyi ellátás igénylése telefonon!!!

Dr. Izsák Dénes háziorvos
Cím: 8182 Berhida-Peremartongyár-

telep, Szegfû u. 3.

Telefon: 06/88/789-160

Rendelési idõ:
Hétfõ: 9.00 - 12 00

Kedd: 13.00 - 15.00

Szerda: 9.00 - 12.00

Csütörtök: 13.00 - 16.00

Péntek: 10.00 - 12.00

Elõjegyzéskérés: 06/88/789-160 
rendelés elõtt egy órával

Dankáné dr. Csontai Erzsébet
gyermekorvos

Berhidai rendelõ

Cím: 8181 Berhida, Hõsök tere 38.

Tel.: +36 88/455-344

Hétfõ: 11.00 – 14.00

Kedd: 11.00 – 14.00

Szerda: 12.00 – 14.00

Péntek: 8.00 – 12.00

Peremartongyártelepi rendelõ:
Cím: 8182 Peremartongyártelep,
Szegfû u. 3.
Tel.: +36 88/455-538
Hétfõ: 8.00–10.00
Csütörtök: 13.00–15.00

Az egészségügyi ellátás rendelési idõben
igényelhetõ, a doktornõ a rendelési idõn kívül
az alábbi számon elérhetõ: 06-20/475-2114

Védõnõi elérhetõségek:

Berhida:
Bodnár Lajosné, Csányi Ramóna Mária:
06-88/455-723
Minden nap 8–10 óra között

Peremartongyártelep:
Székelyné Kendi Ildikó: 06-88/454-502
Kedd, csütörtök, péntek: 8–9.30 óra között

Dr. Gyürüs Ervin - fogorvos
Cím: 8182 Berhida, Szegfû u.3.
Telefon: 06-70/587-5061

Kérem kérjenek idõpontot!

BERHIDAI SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS
ÓVODA HIRDETMÉNYE

Értesítjük a kedves szülõket, hogy a 2021/2022
nevelési évre az óvodáskorú gyermekek
beíratásának idõpontja:

2021. május 5. (szerda) 800-1600 óráig
2021. május 6. (csütörtök) 800-1600 óráig

Helye: Süni Napközi-Otthonos Óvoda
8181 Berhida, Bezerédi u. 2.

Szükséges dokumentumok:
- a szülõ (gondviselõ) személyi igazolványa, lakcímkártyája
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- TAJ kártyája és lakcímkártyája
- sajátos nevelési igényû gyermek esetén: szakértõi vélemény
Személyes beiratkozás estén a szükséges dokumen-
tumokat borítékban vesszük át az ajtóban.
A járványügyi helyzetre való tekintettel a beiratkozás
elektronikus úton is történhet a suniovoda@gmail.com e-
mail címre küldött jelentkezéssel. A fent említett adatokat
kérjük az emailben megadni, csak ebben az adott két nap-
ban tudjuk fogadni az elektronikus beiratkozást is.
Felhívjuk a szülõk figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. törvény
8. § (2) bekezdése alapján 2021. 08. 31. napjáig, ha a gyer-
mek a harmadik életévét betölti, köteles az óvodai nevelésben
részt venni!
Az intézményvezetõ 2021. május 31. napjáig írásban értesíti
a szülõt a felvételi eljárás eredményérõl.
A felvételnél elsõsorban a Veszprém Megyei Kormányhivatal
által kiadott kötelezõ felvételt biztosító köznevelési
intézmények 2021/2022 évre vonatkozó felvételi körzetét kell
figyelembe venni.

Viszpergel Zsanett
intézményvezetõ

BERHIDAI HÉTSZÍNVIRÁG 
NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS

BÖLCSÕDE HIRDETMÉNYE

Értesítjük a kedves szülõket, hogy a 2021/2022
nevelési évre az óvodáskorú gyermekek
beíratásának idõpontja:

2021. május 5. (szerda) 800-1600 óráig
2021. május 6. (csütörtök) 800-1600 óráig

Helye: HÉTSZÍNVIRÁG N. O. ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE,
8182 BERHIDA. IBOLYA. U. 1.

Szükséges dokumentumok:
- a szülõ (gondviselõ) személyi igazolványa, lakcímkártyája
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- TAJ kártyája és lakcímkártyája
- sajátos nevelési igényû gyermek esetén: szakértõi vélemény
Személyes beiratkozás estén a szükséges dokumen-
tumokat borítékban vesszük át az ajtóban.
A járványügyi helyzetre való tekintettel a beiratkozás
elektronikus úton is történhet a hetszin1@gmail.com e-
mail címre küldött jelentkezéssel. A fent említett adatokat
kérjük az emailben megadni, csak ebben az adott két nap-
ban tudjuk fogadni az elektronikus beiratkozást is.
Felhívjuk a szülõk figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. törvény 8. §
(2) bekezdése alapján 2021. 08. 31. napjáig, ha a gyermek a har-
madik életévét betölti, köteles az óvodai nevelésben részt venni!
Az intézményvezetõ 2021. május 31. napjáig írásban értesíti
a szülõt a felvételi eljárás eredményérõl.
A felvételnél elsõsorban a Veszprém Megyei Kormányhivatal
által kiadott kötelezõ felvételt biztosító köznevelési
intézmények 2021/2022 évre vonatkozó felvételi körzetét kell
figyelembe venni.
A bölcsõdei beíratásra ugyanez az idõpont és eljárás
vonatkozik.

Mozgay Dóra intézményvezetõ
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Tisztelt Adózó Polgárok!

Kérjük adójuk 1%-ának

felajánlásával támogassák

az idei évben is a

Hétszínvirág Napközi-
Otthonos Óvoda és Bölcsõde

„Óvodánkért” Alapítványát!
Adószámunk: 18919831-1-19

Az eddigi és mostani támogatásokat is köszönjük szépen!

Rotter-Moharos Lilla a kuratórium elnöke

„Hívogat” és szépül az iskola
Ady Endre Általános Iskola és AMI márciusi hírei

2021 februárjában útjára indítottuk ovi – suli programun-
kat. Sajnos, ebben a tanévben iskolánk tanítói nem tudtak
programokat szervezni a kis óvodásoknak, ezért egy rajzfilm-
mel készültünk nekik. Lisbet, a kisboszorkány kalandjaival is-
merkedhettek meg a gyerekek magyar és német nyelven.
Lisbet, egy varázslatos bõröndöt talál az ajtaja elõtt és elindul,
hogy megtudja a koffer titkát, útja végül az iskolában, az elsõ
osztályban ér véget. A történetet megtekinthetik iskolánk
Facebook oldalán. A mese elõkészítésében és megvalósításá-
ban iskolánk 5. osztályos német nemzetiségi nyelvoktatásban
részt vevõ diákjai vállaltak nagy szerepet, felkészítõ tanáruk
Horváthné Fertály Andrea tanárnõ.

Nagy szeretettel várjuk az iskolánkba érkezõ elsõ osztá-
lyos gyerekeket! A beiratkozásra 2021. április 15-én és 16-án
volt lehetõség. Terveink szerint két osztályt indítunk a
2021/2022-es tanévben. Az egyik osztály, iskolánk kisebb
épületében kap tantermet, ez lesz a német nemzetiségi osz-
tály, ahol a gyerekek heti öt német órán ismerkednek a nyelv
szépségeivel. A tanórákon a tapasztalt, gyerekszeretõ tanító
nénik játékkal, zenével, mondókával teszik le a nyelvtanulás
alapjait. A másik osztályunk a fõépületben kap helyet. Õk
lesznek az ének–zene orientációs osztály. A fõ tantárgyak
mellett tanulnak éneket, ének orientációt, szolfézst, tánc és
drámát illetve informatikát és angol nyelvet. Pedagógusaink
nagy tapasztalattal rendelkeznek, szemléletük gyerekcen-
trikus, a mindennapi munkájukat az odafigyelés és a gondos-
kodás jellemzi.

2021. március 8-a újabb változást hozott iskolánk életében
is. A tavalyi tanévhez hasonlóan digitális oktatásra kénysze-
rültünk átállni. Ez a mi esetünkben, a rengeteg hátrányos
helyzetû gyermek miatt nem egyszerû. Szülõi segítség nélkül
ebben a helyzetben az oktatás nem lehetne sikeres. Ezért kö-
szönjük a szülõknek, hogy segítik és támogatják a munkán-
kat.

Iskolánkban megemlékeztünk az 1848–49-es forradalom-
ról. A 4. osztály tanulói Tóthné Éberfi Éva vezetésével készí-
tettek színvonalas mûsort. A mûsort Tarjányi Mónika tanító
néni vette fel, és tette közzé iskolánk Facebook oldalán, hogy
minden gyermekhez és szülõhöz eljuthasson.

2021. március végén egy újabb „Iskolahívogató” sorozattal
készültünk azoknak, akik szeretnék közelebbrõl megismerni
iskolánkat. A beiratkozásig intézményünk nevelési program-
jának megfelelõen néhány videót állítunk össze, melyben be-
mutattuk iskolánkat. A felvételeket Facebook felületünkön
tettük közzé április 15-ig.

A karantén alatt iskolánk kis épületében – az aulában – el-
kezdõdött egy közösségi, szabadidõs tér kialakítása. Ennek el-
sõ lépése egy falfestmény elkészítése, melyen különféle mese-
hõsök elevenednek meg legkisebb tanulóink nagy örömére. A
késõbbiekben ezt a részt úgy szeretnénk kialakítani, hogy al-
kalmas legyen a szabadidõ tartalmas és élményszerû eltöltésé-
re, illetve a mozgásos tanórák megtartására is.

Bregócs Zsuzsanna 

(részlet – az Aulában készülõ képrõl)

(Március 15. – Mûsor – 4. osztály)

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

Közösségépítõ programok Berhidán

Az EFOP-1.3.7-17-2017-00034 azonosítószámú, „A társa-

dalmi kohézió erõsítése Berhidán“ elnevezésû pályázat kere-

tében a ”Berhidai Iskoláért” Alapítvány, a Berhidai Reformá-

tus Egyházközség és a Gyermekmosoly Nagycsaládos Egye-

sület konzorciumának kötelékében és konzorciumának létre-

jöttével 2018. január 1. és 2021. március 31. között egy olyan

programsorozat valósult meg, melynek célja a berhidai közös-

ség erõsítése, a lakosok közötti kohézió, vagyis az egymás

iránti érzékenység elmélyítése. A bõ 3 éves idõtartam alatt 50

fõs, vagy annál nagyobb létszámú rendezvényeket, 30 és 50 fõ

közötti résztvevõkkel bíró eseményeket, illetve 10 és 30 fõ kö-

zötti létszámú programokat valósított meg a három szervezet

közös erõvel. Rendezvényeink jellemzõen családi, egészség-

vagy sportnapok, illetve jógyakorlatok gyûjtése, civil kapcso-

latok ápolása, továbbá továbbképzés voltak. 

Eseményeink sokrétûen ölelték fel a kínálkozó témákat.

Szerveztünk többek között jogi tanácsadást, generációkat ösz-

szekötõ, hagyományokat ápoló vagy migrációt ismertetõ ese-

ményeket, voltak ökomenikus jellegû eseményeink, program-

jaink pedig számtalan alkalommal öleltek fel aktuális témákat,

melyek célcsoportjainkat foglalkoztatták. Voltak lelki tanács-

adással összefüggõ alkalmak, tartottunk többféle érzékenyítõ

foglalkozást, hátránykompenzálást, veszteségfeldolgozást se-

gítõ témájú programokat. A Lány klub foglalkozásain tabuk

nélkül tehették fel az ifjú lányok az õket foglalkoztató kérdé-

seket. Foglalkoztunk nemzetiségi kérdésekkel, a konfliktuske-

zelés, illetve a másság elfogadása is érdekes témának bizo-

nyult. Speciális témát jelentett a kommunikációfejlesztés, az

érzékszervek iránti érzékenyítés, az állatasszisztált terápia le-

hetõsége. Az idõsek felé fordulás, az ünnepek tisztelete, az

egészséges életmód, a környezetvédelem témaköre is szere-

pelt a repertoárunkban. A fentiekben felsoroltak az elmúlt há-

rom év legjelentõsebb témái, melyeket itt a teljesség igénye

nélkül említettem. A megvalósítás többnyire berhidai helyszí-

neken történt, így szervezõdéseinknek otthont adott a Berhidai

Református Templom, a Berhidai Református Egyházközség

közösségi terme, az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvok-

tató Általános Iskola és AMI, a Pap Kovach Gábor Reformá-

tus Idõsek Otthona Berhida. Ezúton is köszönjük, hogy a meg-

valósításhoz biztosították számunkra közösségi helyeiket és

befogadták közösségépítõ foglalkozásainkat. 

Minden tevékenységünk középpontjában a város lakossága

és a berhidai kötõdésû személyek (pl. itt dolgozó pedagógusok,

hivatali személyek, vállalkozók, iskolások, szülõk…) összefo-

gása, összetartó erejük elmélyítése állt. A pandémia miatt ki-

alakult helyzet sajnos, projektünket is érzékenyen érintette. A

gyülekezési tilalmak miatt a vállalásainkat nem sikerült mara-

déktalanul teljesíteni, de hiszünk – és bízunk – abban, hogy a

pályázatkezelõtõl további bizalmat kapunk és kérésünk szerint

meghosszabbítják projektünk idõszakát, hogy méltóképpen és

teljes körûen véghez vihessük, amit elterveztünk és amihez a

támogatást konzorciumunk elnyerte. 

Berhida, 2021.04.10.

Császár Zsuzsanna
projekt szakmai vezetõ

Berhidai Verslánc
(Folytatás a címlapról)

Mindenki saját otthonában vette fel a rá esõ versszakot,

ezekbõl állítottuk össze a verses videókat, melyeket intézmé-

nyünk közösségi oldalán tekinthettek meg az érdeklõdõk ápri-

lis 11-én, a magyar költészet napján. Benedek Elek, Petõfi

Sándor, Pósa Lajos, Ady Endre és József Attila ismert és ke-

vésbé ismert költeményei hangoztak el általános iskolások és

nagycsoportos óvodások elõadásában.

A magyar költészet napja minden évben kitûnõ alkalom ar-

ra, hogy évrõl évre felhívjuk a figyelmet a magyar líra szépsé-

gére, sokszínûségére. A magyar nyelv választékos módot nyújt

gondolataink, érzéseink kifejezésére. Egész életünket végigkí-

séri a költészet. Célunk, hogy megszerettessük gyermekekkel a

verseket, minél szélesebben körben ismerkedjenek meg a ma-

gyar irodalom remekeivel. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek

ne csak iskolai keretek között találkozzanak a versekkel, ha-

nem egyéb formákban is. Ezért minden évben játékos irodalmi

vetélkedõket, versillusztrációs rajzpályázatot és egyéb, a ver-

sekhez köthetõ programokat szervezünk számunkra. Örülünk,

hogy a Berhidai Versláncban a fennálló járványügyi helyzet el-

lenére több mint 40 gyermek vett részt, nemcsak városunkból,

hanem más településrõl is jelentkeztek szavalók. 

Bízunk benne, hogy a versek a gyermekeken keresztül a

felnõttekhez is eljutnak, és nemcsak a magyar költészet  nap-

ján, hanem az év többi napján is megérint minket a versek cso-

dálatos világa. szerk.



8 Önkormányzati Híradó 2021. április

Helyismereti érdekességek
Rostás, Galya… tudja, hol vannak ezek a területek?

Helyismereti rovatukban néhány régi
területek elnevezését gyûjtöttük össze.
A középkorban városunk külterületein,
közvetlen közelében több prédium (ura-

dalom) helyezkedett el. Tudja, hogy hol
vannak ezek a területek? 

Rostás (1): A Rostás helynév sze-
mélynévként is használt, „rostás“, rosta-
gyártó, rostakészítõ jelentéssel bírt. Ros-
tás Berhida mai belterületétõl délre he-
lyezkedett el. A Rostáson malom is épült. 

Gelye (2): A Gelye-völgy Berhidához
tartozó határrész, belterületétõl délkelet-
re. Itt is mûködött egy egykerekes malom.

Bercsen (Berchen) (3): A prédium a
régi Kovácsi és Berhida között, mellett
terült el. Délkeletrõl a Séd (Sárvize) fo-
lyó határolta, délen Rostás, nyugatról a
Berhidáról Rostásra vezetõ út. Északról

a vasútállomástól a régi kovácsi - már
lerombolt - Tolnai-malomig terjedt. A
Berchen prédium XIV-XV. századi bir-
tokperes anyaga a meghatározó, a terü-
leten régen két malom is mûködött.

Kálóz (4): A település északi határá-
ban található a Pétfürdõ felé esõ részen.
A Káloz-patak mentén ókori maradvá-
nyok kerültek elõ, évezredeken át lakott
környék volt. A Kálóz-kút mára már ki-
száradt gödre a peremartoni erdõben ma
is megtalálható.

Túzoktelek (Tuzok) (5): A veszprémi
káptalané volt. Kálóz közelében fekvõ
terület. szerk. 

Berhidának is lehet tájháza
Bár még számos körülmény egybecsengésének függvénye,

de amennyiben az önkormányzat képviselõ-testülete egyetért az
ingatlan megvételével, és sikerül megegyezni a Rákóczi utca 24.
szám alatti ház tulajdonosaival, a jövõben városunk is gazda-
godhat egy, a település történelmi értékeit és hagyományait õr-
zõ és bemutató berhidai tájházzal.

A részletekrõl Turcsányi Istvánné önkormányzati képviselõ
mesélt lapunknak, hangsúlyozva, hogy – mivel még a konkrét
testületi döntés nem született meg – csupán feltételesen és nagy-
vonalakban számolhat be az ezzel kapcsolatos elképzelésekrõl.
A helyi Rokolya Néptánccsoport vezetõjeként évtizedek óta fog-
lalkozik népmûvészettel, és igen régi vágya, hogy Berhidának is
legyen egy olyan tájháza, amely magában foglalja, bemutatja és
a jövõ nemzedékének is megõrzi a település történelmi értékeit,
hagyományait. – Ha valóban van erre igényünk, a megvalósítás

24-ik órájához
érkeztünk, mert
gyakorlatilag el-
fogytak a tájház-
ra alkalmas, a te-
lepülés régi épít-
kezési szokásait
még magukon
viselõ lakóházak
Berhidán. A je-
lenleg számítás-
ba vett ingatlan
ugyan már nem
kifejezetten pa-
rasztház, de a
megkérdezet t
néprajzi szakember is úgy látta, kiváló adottságai vannak ahhoz,
hogy tájházzá alakítsuk – fogalmazott a képviselõ asszony. Hoz-
zátette, a korábbi években már többször felmerült, hogy – mint
sok más településen — Berhidán is örülnének az emberek egy, a
múltat megõrzõ tájháznak. Ám a létrehozásának elsõ lépését, az
erre a célra szánt ingatlan megvásárlását mindig azzal odázták el
a képviselõk, hogy a rendelkezésünkre álló forrásokat ennél jó-
val lényegesebb, sürgetõbb önkormányzati feladatokra kell for-
dítani. Közben folyamatosan figyelemmel követtük, követjük a
nemzeti értékek és hagyományok megõrzésére irányuló pályáza-
tokat, amelyeken Berhida is élhet a lehetõséggel, és úgy tûnik
végre a cselekvés talajára léphetünk. Eközben jól haladnak a hó-
napokkal ezelõtt elkezdett tárgyalások a tájháznak kiszemelt in-
gatlan tulajdonosaival, így – ha a képviselõk többsége egyetért –
az önkormányzat hamarosan megveheti azt a házat, amit majdan
– élve a számos állami pályázati lehetõséggel – helyreállítha-
tunk, korhûen berendezhetünk. Persze tisztában kell lenni azzal,
hogy nem elég egy tájházat megvásárolni, hanem fel kell azt újí-
tani, be kell rendezni, majd fenntartani és üzemeltetni is. Ekkora
terhet egy egyesület nem, de az önkormányzat képes felvállalni,
biztosítva hozzá a szakképzett dolgozókat is. Reményeim sze-
rint, ha elkészül, nemcsak a helytörténetünk egy szeletét bemu-
tató épület áll majd nyitva az érdeklõdõk elõtt, hanem számos
kulturális rendezvénynek, kiállításnak, hagyományõrzõ foglal-
kozásoknak is helyet ad. A tájháznak szánt ingatlan felújítása és
berendezése természetesen néprajzi szakértõ segítségével törté-
nik, de mi, akik amatõrként mûveljük a népmûvészetet, szívesen
segítünk, amiben csak tudunk – zárta szavait Turcsányi Istvánné,
a képviselõ testület Humán ügyek Bizottságának elnöke. 

Bálint Edit

A könyvtár csendje
Mi tagadás, nem túl vidám dolog könyvtárosnak lenni egy

bezárt könyvtárban! Egy könyvtár lelke az olvasó. Igaz, hogy
mindenki úgy tanulta, hogy a könyvtárban csendnek kell lenni,
de ez a majd egy éve tartó csend még egy sokat próbált könyv-
tárosnak is nehéz. Azért, hogy ne érezzük azt a nagy ûrt, amit
olvasóink hiánya jelent, sokat dolgozunk azért, hogy mire újra
kinyithatunk, szép, rendezett környezet fogadja a látogatókat.
A januári Önkormányzati Híradó már beszámolt arról, hogy a
múlt év folyamán mi minden történt: leltározás, új könyvek vá-
sárlása, ablakcsere, karanténkönyvtár. Ez az év sem kezdõdött
másként. Lehetõség volt otthonról kölcsönözni, elindult
youtube csatornánkon a „Mese a fotelbõl” a gyerekeknek, meg-
kezdtük az új könyvek beszerzését mindkét könyvtárunkban.

A város új könyvtárosaként nagyon szeretném már megis-
merni a régi olvasókat, szeretném, ha minél több új beiratko-
zója lenne a könyvtárnak és kihasználnák azt a nagyszerû le-
hetõséget, hogy minden szolgáltatás ingyenes. Jó lenne már az
iskolásoknak elmondani, hogy mi mindenre lehet egy könyv-
tárban bukkanni, ha kicsit szemfülesek, jó volna látni, ahogy a
kicsik leveszik kedvenc mesekönyvüket a polcról, vagy,
ahogy egymás kezébõl veszik ki a Percy Jackson vagy Rumini
legújabb kalandjait a nagyobbak. Szívesen megbeszélném a
felnõttekkel, kinek melyik volt a kedvence az új könyvek kö-
zül, vagy szívesen ajánlanám a saját kedvenc könyvemet.

Bízunk abban, hogy hamarosan eljön a nap, amikor újra
gyerekek nevetésétõl és vidám beszélgetésektõl, programok-
tól lesznek hangosak könyvtáraink!

Soponyai Ilona könyvtáros
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KÖZÖSSÉGI ÉLET

Amikor egy álom megvalósul…
(Folytatás a címlapról)

Nesó László egyik fõ életcélja volt, hogy szakmájában si-

kereket érjen el, és az ország egyik legelismertebb ács-állvá-

nyozó és tetõfedõ szakembere legyen. Több országos szakmai

díjat tudhat már magáénak, melyeket valamelyik tetõcserép-

gyártó cég által meghirdetett versenyen, valamint érdekképvi-

seleti szervezetek megmérettetésein érdemelt ki. Szakértelmét

az is mutatja, hogy régiónk egyik legkeresettebb szakembere,

és idõhiány miatt sok munkát nem tud elvállalni. A rendszer-

váltás óta vállalkozóként dolgozik, a tanulóképzésbe is bekap-

csolódott és jelenleg is a keze közül kikerült tanítványaival

dolgozik együtt. Az oktatáshoz szükséges ács mestervizsgával

is rendelkezik, illetve a tetõfedõ szakmát osztrák – magyar ál-

lami pecséttel végezte el. Elismerések tekintetében a legsike-

resebb talán a 2014-es esztendõ volt, amikor megkapta az

ÉMSZ országos szakmai szervezettõl a magastetõ szekció Ní-

vódíját és Aranykalapács vándordíját, amit egy 120 éves bala-

tonalmádi villa tetõmegoldásáért kapta. Ezeken felül még több

országos elismerését is kiemelhetnénk, hiszen az elmúlt évek

során számos szakmai megmérettetésen kiemelkedõ helyezést

ért el, különdíjat vagy elismerõ oklevelet vehetett át. Elmond-

hatjuk róla, hogy szakmájában szinte mindent elért, amit sze-

retett volna, és jelenleg is az ország egyik legeredményesebb

ács-állványozó – tetõfedõjeként tevékenykedik.

Nesó László városunkban már 21 éve egyházi képviselõi

tagként, 8 éve pedig egyháztestületi elnökként vesz részt a ka-

tolikus egyházközösség életében. Azonfelül, hogy itt bemutat-

tuk pár sorban szakmai tevékenységét, eddig elért sikereit,

megkértük õt, hogy számoljon be újságunk hasábjain a katoli-

kus egyházközség világi elnökeként végzett tevékenységérõl,

valamint nagy álmáról, amit az elkövetkezendõ hetekben és

hónapokban a Szent László Katolikus Templom környezeté-

ben és a Katolikus Közösségi Ház udvarán szeretne megvaló-

sítani. A következõ sorokban az õ gondolatait és szavait tol-

mácsoljuk:

„20 évvel ezelõtt kezdtük meg a templom restaurálását. A

munkálatok elvégzéséhez szükséges beállványozást én vállal-

tam és végeztem, kezdetekben a testületi tagok, az utóbbi idõ-

ben pedig a vállalkozásom segítségével. Az elmúlt években 30

millió Ft állami támogatást sikerült szereznünk a Szent Lász-

ló Katolikus Templom belsõ falképeinek megújítására, és el-

mondhatjuk, hogy a jelenlegi állapotok szerint a templom

60%-ban már megújult. 

Közben belevágtam a templomkert és a közösségi házunk

udvarának megújításába is. A templomkertben a növényzet már

elöregedett, a közösségi házunk udvara pedig egy üres terület

volt, ezért ezeken a részeken új növényzeteket telepítettünk.

Jött egy nagy álom, hogy a templom elé városunk és temp-

lomunk védõszentjének, Szent László királynak a szobrát fel-

állíttassam. A tölgyfa szobor már elkészült, lassan csak a fel-

állításra vár. A szobor fölé egy íves tetejû védõtetõt tervezünk,

ami stílusában illik a templom ajtajához, és megvédi a szobrot

az idõjárás viszontagságaitól.

A másik álmom a közösségi házunk udvarának parkká va-

ló alakítása. Felker Zsolt atya engedélyével és támogatásával

az épülethez tartozó területet „Együvé tartozás Parkjává”
szeretnénk alakítani. Az egyháznak és a településnek így egy

olyan közösségi tere valósulna meg, ami mindenki számára

felekezeti nézet és ideológiai irányzat nélkül, nemzeti és tele-

pülési együvé tartozás helye lehetne, mert bár nem gondolko-

dunk egyformán, de mindnyájan magyarok és berhidai lako-

sok vagyunk.

Szeretném, ha a nemzeti öntudatunk, Istenben való hitünk

ebben a parkban megerõsödne és kicsúcsosodna. Ez a park

terveink szerint tartalmazni fog egy Trianon emlékmûvet, ma-

gyar és székely zászlókat, egy Hungária szobrot, egy Wass Al-

bert idézetet tartalmazó követ, kettõs kereszttel, egy kiskopja-

fát és egy székely kaput. Ez utóbbi három tárgy erdélyi test-

vértelepülésünk, Sepsibükszád ajándéka. A park egy részén

Majoros Árpád 16 gondolatából egy gondolat-tanösvény lesz

kialakítva. Remélem ezen a helyen a berhidai lakosok szép

környezetben, zöld növények közt el tudnak majd elmélkedni

hazánk múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl, az eddig leélt életük

sikereirõl, kudarcairól és vágyairól.”

Nesó László ezúton is szeretné megköszönni azt a nagyfo-

kú támogatást, amit település lakói, vállalkozói és civil szer-

vezetei nyújtottak és nyújtanak a tervek megvalósításához. El-

mondta, hogy nagyon jó érzéssel tölti el, hogy akiket megke-

resett, pozitívan viszonyultak az általa megálmodott „Együvé

tartozás Parkja” megvalósításához. „Hihetetlenül jó élmény

volt számomra, hogy egy jó ötlet mellé ilyen sokan segítõ

szándékukkal mellém álltak. Még egyszer szeretném megkö-

szönni segítségüket, és ha valaki szeretné és szívesen támogat-

ná ezt az ügyet, kérem keressen meg engem személyesen,

vagy telefonon: 06-20/927-4788. Hála és köszönet mindenki-
nek, de legfõképpen a Jó Istennek, és Minden az Õ dicsõsé-
gére legyen!” –  emelte ki végül. 

szerk.
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Erdélyi Tibor kitüntetése
Õsi Kovács Imre az Õsi Kovács Al-

kotómûhely megalapítója, létrehozója,

és vezetõje, Erdélyi Tibort az Õsi Ko-

vács Alkotómûhely Örökös Tagja kitün-

tetésben részesítem.

Korábbi személyes barátságunk

okán, egyszer leültünk beszélgetni, s az

általam vezetett alkotómûhely is szóba

került. Mivel tudtam, hogy õ nagyszerû

fotós, megkértem, hogy egy-egy könyv-

bemutatóra és kiállításra kísérjen el

minket. Azóta minden szereplésünkrõl

fotókat, s videót készít az archívumba.

Egy alkalommal Tibi elmondott nekünk

egy Petõfi verset. Meglepetéssel és

örömmel fogadtuk. Innen kezdve Tibi

sok verset tanult és mondott el a mûso-

rok kapcsán. Nagyon jó orgánuma van,

mely egy igazi adottság. Sokszor megfi-

gyeltem már, ha õ verset mond vagy fel-

olvas, a hallgatóság ámulva figyeli, él-

vezettel hallgatja, mintha egy igazi szí-

nész szerepelne. Igen nagy hatással van

mindenkire. Tibi barátom már nyolc éve

tartozik közénk, meghatározója az alko-

tómûhelynek. Nagyon sok verset tud kí-

vülrõl. Állandóan képezi magát, a leg-

változatosabb írásokat, verseket tanulja

meg, és mondja el, mindenki örömére.

Mindig, mindenben számíthatunk rá.

Elviszi a csapatot és a felszerelést a mû-

sor helyszínére, segít a szervezésben.

Mindezt teljesen önzetlenül, és barát-

sággal. Szerencsére a családja segíti és

támogatja, hiszen sok idejét veszi igény-

be a közösségért végzett munka. Erdély-

be az õ kapcsolatai révén kaptunk meg-

hívást és jutottunk el. Ez mindenkinek

életre szóló élmény marad. Különleges

és látványos hobbija van Tibinek, a sár-

kányrepülés. A magasból számtalan légi

felvételt készített már Berhidáról,

Pétfürdõrõl, Nádasdladányról, Õsirõl.

Különleges fotóit kiállításokon csodál-

hattuk. Csak köszönni és tisztelni tudom

azt az emberi alázatot, ami Tibit jellem-

zi. Igaz, õszinte barátsággal tud az egész

csapattal nagyon jó viszonyt tartani. Ta-

valy egyesületté alakultunk, a tagság

egyöntetûen õt választotta elnöknek.

Õsi Kovács Imre 
a Magyar Kultúra Lovagja,

az Õsi Kovács Alkotómûhely vezetõje.

Kedves
Katolikus
Testvérek!

Szeretném értesíteni a testvére-

ket, hogy jelenleg nincs személyes

egyházi adószedés. A járványhely-

zet sem teszi igazán lehetõvé. Sza-

bó Zoltánné Irénke szedte hosszú

idõn keresztül, de már sajnos nem

tudja ezt a szolgálatot végezni. Ez-

úton is szeretnénk megköszönni

sokéves munkáját, a Jó Isten áldását

kérve rá.

A továbbiakban a közösségi ház-

ban, a Plébánia irodájában (cím:

Berhida, Szabadság tér 15., nyitva-

tartási idõ: hétfõ – kedd: 10–12 óra

között, szerda szünnap, csütörtök –

péntek: 10–12 óra között), vagy sze-

mélyesen a személyesen szentmisék

után a sekrestyében van lehetõség

az egyházi adó rendezésére, vagy

pedig átutalással a plébánia számlá-

jára. 

Számlaszám:

72900020-10014152

Hálás köszönettel és lelkipásztori

szeretettel:

Felker Zsolt 
plébániai kormányzó

Történetek Berhidáról
Az Összefogással Berhidáért Egyesület Történetek

Berhidáról címmel történetíró pályázatot hirdetett az Ön-
kormányzati Híradó januári számában. Arra kérte a la-
kosságot, hogy ha valakinek a tarsolyában lapul egy–egy
érdekes történet falusi disznóvágásról, jó hangulatú csalá-
di szüretekrõl, az aratási munkálatokról, berhidai lako-
dalmas szokásokról, karácsonyról, vagy bármirõl amit ér-
dekesnek talál, azt ne habozzon megosztani velünk! 

Most és a következõ számokban a beérkezett írásokat
olvashatjuk.

Gondolatok az aratásról...

Minden reggel elvarázsol a berhidai folyóparton levõ

„káposztáskertben” termelt aranyló sárga búzatábla. A haj-

nali enyhe szélben, mint egy hullámzó tenger, úgy hullám-

zik a csodálatos gabona ezen a kis területen. Lenyûgözõ a

látvány. Elgondolkodom, milyen hatalmas fejlõdésen ment

át a mezõgazdaság 65 év alatt. Hatalmas gépek pillanatok

alatt elõkészítik a talajt. Jó minõségû magból csodálatosabb

gabona serken ki. Jön a „nagy gép”, és pillanatok alatt le-

vágja és ontja a kamionba a szemesterményt. Tudjuk, ez

nem mindig volt így. Hadd emlékezzem a 65 évvel ezelõtti

idõkre!

Édesapám 1905-ben született, megjárta az Újvilágot. Itthon

gyári munkás létére a szabadságát minden évben az aratás ide-

jére vette ki. Szegények voltunk, sok gyerekkel. Minden év-

ben, mint gyerekek, részt vettünk a „béraratáson”. Soha nem

felejtem el, Várpalotán egy nagygazdánál vállalt Apám ara-

tást. Napokon keresztül húzta a kaszát, mi gyerekek pedig ki-

szolgáltuk. Kötélterítés, kévekötözés, kepébe hordás. Minden-

kinek megvolt a feladata. Szegény Édesanyám minden reggel

Öskürõl a 8-as úton, gyalog hozta az ennivalót Várpalotára a

családnak. Esténként a „nagygazda” pajtájában tértünk nyugo-

vóra. Másnap hajnalban folytatódott a megélhetésért folyó ke-

mény küzdelem. 

A fiataloknak üzenem, becsüljék meg ezt a „jólétet”! Ezek

a gondolatok jutottak eszembe, míg le nem vágták a volt „ká-

posztás kertben” levõ aranyló tengert.

Ezek a gondolatok már évekkel ezelõtt megfogalmazódtak

bennem. Úgy gondolom, most esedékes a közreadása.

Polcsik László
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PILINSZKY 100 - Öt verscím
Rejtvénypályázat 2. rész

Vízszintes:
2. Zenében: hangosan
4. Erdei növény
6. Cserkészcsapat legkisebb egysége
8. Fanyar ízû gyümölcs
10. Rokka része
11. Terményadó
12. Verscím 4. (A Trapéz és korlát címû kötetben jelent meg)
13. Cseh író, a Sörgyári capriccio szerzõje
18. Dalmáciai kikötõváros
21. Verscím 1. (A Halak a hálóban versciklusban jelent meg;

betû segítség: y; é)
22. Többes szám harmadik személy
24. Opatija régi neve
27. Fára festett szentkép
29. Tragikus sorsú hajó
31. Jézus szenvedéstörténetét elbeszélõ mû
33. Átkoz ellentéte
34. Prométheusz adta az embereknek
36. Csukás István sárkánya

37. Tisztes korú
38. A Föld egyik leghosszabb folyója

Függõleges:
1. Keserû csokoládé
2. Tanító mese, Heltai Gáspár is írt ilyet
3. Élénkvörös színû féldrágakõ
5. Váráról híres bakonyi település
7. Ritka balatoni hal
9. Verscím 2. (vagy bûnösre rásütött jel)
13. Görög isten
14. Névelõ
15. Toll régiesen
16. Magyar elszegényedett nemes
17. A Tenkes kapitánya szerzõje ...Ferenc
19. Verscím 3. (A Harmadnapon címû kötetben jelent meg)
20. Régi hosszmérték
23. Mongol uralkodói cím
25. Kártyajáték, Ottlik Géza könyvet is írt róla
26. A Jupiter bolygó egyik holdja; Zeusz kedvese
28. Móricz Zsigmond regénye
30. Verscím 5. (A Kráter címû kötetben jelent meg; 

betû segítség: y; á)
32. Lelkész
35. Vas megyei település

Pilinszky 100 rejtvény 2.

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

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

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

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

Beküldési határidõ: 2021. május 14.

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.
A második rejtvény Pilinszky János öt verscímét rejti. A
megfejtéseket – az alábbi szelvényt kitöltve – bedobhat-
ják könyvtáraink postaládáiba, illetve megküldhetik 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.



Önkormányzati Híradó
Szerkesztõség: Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár – Berhida, Kossuth L. u. 18. 

Telefon: 06/88/455-400, e-mail: kulturhaz@berhida.hu
Felelõs kiadó: Gerõfiné Mészáros Anita • Felelõs szerkesztõ: Ernhoffené Somogyi Ágota

Nyomdai elõkészítés, nyomás: Tradeorg Nyomda Kft., Balatonfûzfõ • Felelõs vezetõ: Tóth Zoltán
Az Önkormányzati Híradó Berhida Város Önkormányzatának ingyenes, idõszaki kiadványa. 

Megjelenik évente 8-9 alkalommal, 2000 példányban. ISSN 2061-067X

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.

MÁJUS 5.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


