
Tavaszi programok a járvány árnyékban

Szabó Dóra vá-
rosunk fiatal lakó-
ja, születése óta a
településen él. Rég-
óta célja, hogy gyer-
mekekkel foglalkoz-
zon. Jelenleg az
Eötvös Loránd Tu-
d o m á n y e g y e t e m
Tanító- és Óvókép-
zõ Karán tanul óvo-
dapedagógusnak.

Dóri jövõ évben diplomázik, szakdolgozatát
idén sikerült megalapozni, ugyanis 3. helyen
végzett az Országos Tudományos Diákköri
Konferencián. Riportunkban az elért siker-
rõl, dolgozatának témájáról kérdeztük.

(Folytatás a 7. oldalon)
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Berhidai lány 
az OTDK 3. helyezettje

Az idei évben máshogy köszöntött be a tavasz mûvelõdési
házainkba, mint azt az elmúlt években megszokhattuk.
Csendesen kopogtatott az ajtónkon, mely november óta to-
vábbra is zárva volt. Nem tudtunk fogadni gyerekcsoporto-
kat, elmaradtak a kulturális rendezvények, az országos tánc-
verseny, a majális, a bálok és a családi rendezvények. A kul-
túraközvetítés az online térbe költözött, a közösségi csopor-

tosulások tilalma miatt továbbra is csak családi és egyéni
programokat szerveztünk.

A járványügyi helyzet új innovatív megoldásokra ösztönzött

minket, célunk mindvégig az volt a zárvatartás alatt, hogy a la-

kosság ne maradjon program nélkül. A gyermekek számára Itt a

tavasz címmel irodalmi-nyelvi vetélkedõt, húsvétkor Húsvéti te-

kergõt, tavaszi kalandjátékot szerveztünk. Sok kisgyermek vá-

gott neki a kalandoknak szüleivel vagy éppen egyedül, kereste

meg a Húsvéti tekergõ kisládáit, vagy oldotta meg a Tavaszi

Kalandjáték feladatait. Bár személyesen nem tapasztaltuk meg

az örömüket, mint azt egy játszóházkor vagy tojáskereséskor

szoktuk, de a sok fénykép, kedves üzenet és nagyfokú érdeklõ-

dés bizonyította számunkra a programok sikerét. Húsvétkor so-

kan fényképezkedtek le a peremartongyártelepi tojásfánál elhe-

lyezett szelfi kerettel, anyák napján a mûvelõdési házak ablaka-

it ügyes kis kezek rajzai díszítették, a májusfa felállítására kis

körben került sor. Az online térbe költöztettük a március 15-ei

ünnepséget és a költészet napját, a madarak és fák napját és a

Közösségek Hete programjának egy része is online volt követ-

hetõ. Tavaly még a mûvelõdési házban tudtuk berendezni a

szabadulószobánkat, most megalkottuk az elsõ, interaktív, mû-

veltségi tematikájú idõutazós játékunkat (online szabadulószo-

ba). Továbbra is folytattuk a háttérmunkálatokat, pályázatokat

írtunk, átpakoltuk a könyvtárakat, rendszereztünk.

(Folytatás a 4. oldalon)

Mennyire ismered Berhidát? –
Helyismereti vetélkedõ

A Cinca, a gyurgyalag, utcanevek és templomok, mind-mind szerepel-
tek a januárban meghirdetett háromfordulós helyismereti kvíz kérdései
között. Az elmúlt hónapok során kilencven 4-8. osztályosok gyermek vett
részt a feladatok
m e g o l d á s á b a n ,
melynek során
megismerkedhet-
tek a település ne-
vezetességeivel ,
múltjával, neves
szülötteivel, ter-
mészeti kincseivel
és magasabb szin-
tû helyismereti tu-
dásra tehettek
szert. 

(Folytatás az 5.
oldalon)



2 Önkormányzati Híradó 2021. május

KÖZÉLET

A járványtól kell félni, nem az oltástól!
Már több mint egy éve Magyarországon is jelen van a ko-

ronavírus, mely sok halálos áldozatot követelt, illetve a túl-

élõknek is komoly szövõdményekkel kell küzdeniük. Sokan

kételkednek a védõoltások hatásosságában, és félnek a mel-

lékhatásoktól. Ennek az az oka, hogy a kétkedõk nincsenek

kellõ információ birtokában. A fertõzés terjedését azonban

csak a védettség megszerzésével lehet megfékezni. A védõol-

tások a fertõzõ betegségek elleni küzdelem leghatékonyabb

eszközei. Orvosprofesszorok, tudósok, virológusok is abban

bíznak, hogy az emberek többsége az orvosok véleményére

ad, és a védõoltások hatásosságában bizonytalankodók is át-

állnak az oltást elfogadók közé. 

Sokan félünk az ismeretlentõl és kétkedve fogadjuk a vé-

dõoltások hatásosságát. Azonban a járványos gyermekbénu-

lás, a mumpsz, a torokgyík, a kanyaró, a rózsahimlõ, a rubeo-

la is mind fertõzõ betegségek, melyek ellen szintén a vakcinák

védenek. A védõoltásoknak köszönhetõ, hogy ezek a súlyos

és gyermekkori halálozással járó fertõzõ betegségek a világ

legtöbb részén eltûntek vagy visszaszorultak. Sajnos legtöbb-

ször megalapozatlan és tudománytalan hírek rontják a védõol-

tásba vetett bizalmat, és súlyosan veszélyeztetik a járvány le-

küzdésének lehetõségét. Azonban mindannyian felelõsséggel

tartozunk önmagunk, családtagjaink, gyermekeink és ember-

társaink egészségéért is. A koronavírus okozta világjárvány is

csak a védõoltásokkal küzdhetõ le, szorítható vissza. 

Tisztelt Berhidai Lakosok! Ezúton is szeretnénk felhívni

a figyelmüket és a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti

Szolgálat képviseletében a magam és munkatársaim nevé-
ben is kérünk mindenkit, hogy minél többen adassák be az
oltást maguknak. Kérünk mindenkit, hogy csak a megfelelõ

szakemberek (orvosok, tudósok… stb.) általi közlemények-

ben bízzanak. Ne várjuk meg, hogy minket, családtagjainkat,

közeli barátainkat, ismerõseinket is megfertõzze a vírus. Elõz-

zük meg a mielõbbi védõoltások igénybevételével. Csak így

lehet megfékezni a járvány terjedését, és a korlátozások mi-

elõbbi megszüntetését.

Javasoljuk, akiknek lehetõségük van, az alábbi linket töltsék

le, melyet a Semmelweis Orvostudományi Egyetem tett közzé:

https://semmelweis.hu/hirek/2021/03/26/animacios-ismeretter-

jeszto-filmsorozatot-mutat-be-a-semmelweis-egyetem/

A Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat segítsé-
get tud nyújtani Önöknek azzal, hogy akinek nincs otthon
lehetõsége védõoltásra regisztrálni, azt nálunk megteheti. A
védõoltás igénybevételéhez a nyomtatványt is biztosítjuk, és
amennyiben kérik, a kitöltésben is segítünk. Az intézmény
telefonszáma: 06-88/455-153, e-mail: csaladsegitokozp

@gmail.com, 

Nyitvatartás:
H-K: 08.00-12.00, 13.00-16.00, Sz: 08-12.00, 13.00-17.30,

Cs: 08.00-12.00, 13.00-16.00, P: 08.00-12.00-ig

Hargitai Tünde
intézményvezetõ

Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
Berhida, Veszprémi u. 1-3.

Tájékoztató
A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése

2021. március 1. napjától módosult a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012.
évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.). A hulladékgazdálkodás rendjének meg-
sértése (Btk. 248. §) törvényi tényállása is módosításon ment keresztül, mely
módosítás a korábbi törvényi tényálláshoz képest jelentõsnek tekinthetõ.

A módosítás valamennyi részletének elemzését mellõzve az alábbiakra hívom
fel a figyelmet:

Aki hatóság által nem engedélyezett helyen az emberi élet, testi épség,
egészség, a föld, a víz, a levegõ vagy azok összetevõi, illetve élõ szervezet
egyedének veszélyeztetésére alkalmas vagy jelentõs mennyiségû hulladé-
kot elhelyez, bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztéssel bün-
tetendõ.

A Btk. 248. § (6) bekezdés c) pontja értelmében jelentõs mennyiségû hulla-
dék az 1000 kg-ot vagy a 10 köbmétert meghaladó mennyiségû hulladék.

További tényállási elemek megvalósulása esetén (pl.: veszélyes hulladék, kü-
lönösen jelentõs mennyiségû hulladék, különös visszaesõként való elkövetés) a
büntetés mértéke két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés is lehet.

A jelenleg hatályos Btk. szerint tehát, aki a hatóság által nem engedélyezett
helyen (pl.: közterület, saját ingatlan, más ingatlana, stb.) jelentõs mennyisé-
gû (1000 kg-ot vagy a 10 köbmétert meghaladó) hulladékot elhelyez bûncse-
lekményt követ el.

A fentiekre is figyelemmel megkérek mindenkit, hogy a hulladékát – csak
engedéllyel rendelkezõ – hulladékkezelõnek adja át, vagy vele szállíttassa el!

Pergõ Margit
polgármester

Tájékoztató
A Vertikál Nonprofit Zrt. 2021. évre

8 db zöldhulladékos zsákot biztosít

szerzõdéses ügyfeleinek. 

A zsákok átvehetõk az alábbi 

helyszíneken, idõpontokban:

Település Ellátó és 
Szolgáltató Szervezet 

(8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.)

H: 8.00-12.00, 13.00-16.00

Sze: 8.00-12.00, 13.00-16.00

P: 8.00-12.00

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
(8182 Berhida, Orgona u. 2.)

H: 11.00-18.00

K: 11.00-18.00

Sze: 11.00-18.00

Cs.: 11.00-18.00

P: 8.00-12.00
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RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

BikeSafe regisztráció Berhidán
2021. június 4.

A rendõrök egy országos adatnyil-

vántartó rendszerbe rögzítik a kerékpá-

rokat.

A Várpalotai Rendõrkapitányság

munkatársai 2021. június 4-én, pénte-
ken 14:00-17:00 óra között a település

több pontján regisztrálják az érdeklõ-

dõk kerékpárjait a BikeSafe országos

adatbázisba. Ennek során rögzítik a ke-

rékpár tulajdonosának adatait, a bicikli

legfontosabb jellemzõit és vázszámát,

továbbá a jármûrõl több fényképet is

készítenek. Ezt követõen a kerékpár be-

kerül az országos regisztrációs rend-

szerbe, amely egy esetleges lopás ese-

tén segíti a kétkerekû mielõbbi megta-

lálását.

A rendõrök az alábbi helyszíneken
várják az érdeklõdõket: 

Lakath János utca – Dankó Pista
utcai keresztezõdésnél lévõ élelmi-
szerbolt 14:00-15:00 óra között,

Kossuth utcai posta elõtt 15:15-
16:00 óra között,

Peremartongyártelep, mûvelõdési
ház elõtti közterület 16:15-17:00 óra
közötti idõben. 

A biciklisek a regisztráció mellett

hasznos tanácsokat is kapnak a kerék-

párok helyes lezárásával kapcsolatban a

rendõröktõl, valamint a program kereté-

ben láthatóságot elõsegítõ fényvisszave-

rõ mellényt kapnak. 

A kerékpárosok figyelmét külön fel-

hívják az egyenruhások, hogy a közle-

kedés során láthatósági mellény viselése

lakott területen kívül, éjszaka és korlá-

tozott látási viszonyok között kötelezõ.

Testi épségük megóvása érdekében ja-

vasolják, hogy lehetõség szerint viselje-

nek sisakot és térdvédõt is, elindulás

elõtt pedig gyõzõdjenek meg a világító

berendezések mûködõképességérõl. 

Bartók Judit
r. százados

ISKOLAI, ÓVODAI HÍREK

2021. május 3-án kezdetét vette is-

kolánkban az érettségi vizsga. A Balas-

si Bálint Gimnázium Behidai Tagintéz-

ményének diákjai hétfõn magyar nyelv

és irodalomból, kedden matematikából

és szerdán történelembõl adtak számot

a tudásukról. A hét második felében a

nyelvi feladatlapok kitöltésére kerül sor.

A vizsga során a tanulók és a felügyelõ

tanárok nagy odafigyeléssel tartották

be az elõírásokat.

Iskolánkban 2021. április 19. után az

alsó tagozaton jelenléti oktatással foly-

tatódott a tanév. Sok diák nagyon örült,

hogy újra iskolapadba ülhetett. Isko-

lánkban így sor kerülhetett az Ökoisko-

lai feladatok megvalósítására is. Ennek

keretén belül a 2.a osztályos tanulók

Benczik Gabriella osztályfõnök vezeté-

sével elkezdték a veteményes kert kiala-

kítását. A magaságyásokba elõször

zöldborsót ültettek a gyerekek, majd ké-

sõbbiekben palántázással folytatódik a

kertészkedés.

Az aula falán napról napra egyre több

mesehõs elevenedik meg. A gyerekek

nagyon élvezik, hogy találkozhatnak a

kedvenc mesefiguráikkal. A közösségi

tér színes babzsákokkal, játékokkal gaz-

dagodik majd. Gyereknapon pedig a diá-

kok birtokba is vehetik a megújult teret.

Bregócs Zsuzsanna

ÉRETTSÉGI ÉS ÖKOISKOLA
Az Ady Endre Általános Iskola és AMI áprilisi-májusi hírei
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KULTÚRA

Tavaszi programok a járvány árnyékban
(Folytatás a címlapról)

Május elején korlátozásokkal ugyan, de újra kinyithattak,
védettségi igazolvánnyal újra látogathatóvá váltak mûvelõdé-
si házaink. Újra próbálhatnak a csoportok, elkezdõdött a
484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet által megengedett kultu-
rális események szervezése. A nyitás fokozatos, a járványügyi
szabályok betartásával zajlik. Sajnos az idei évben is elmarad
a hagyományos gyermeknap, helyette pecsétkeresõs játékon
vehetnek részt a gyermekek és eljuttatjuk a helyi iskolákba és
óvodákba az önkormányzat ajándékát. A Hõsök napján a ko-
szorúk elhelyezésére várhatóan egyénileg lesz mód és az ün-
nepség is elmarad. Bízunk benne, hogy legkésõbb õsszel visz-
szatérhetünk a régi megszokott programokhoz, s már korláto-
zások nélkül látogathatja mindenki a mûvelõdési házakat. Ad-
dig is biztatunk mindenkit, hogy legyen részese az újranyitás-
nak, figyelje közösségi oldalunkat, tájékozódjon a programok-

ról, vegyen részt azokon, kapcsolódjon be valamelyik közös-
ségbe vagy kölcsönözzön a könyvtárból.

szerk.

Közösségek Hete Berhidán
A „Közösségek Hete” idén május 11-

16. között került megrendezésre, melyhez

az elmúlt évekhez hasonlóan intézmé-

nyünk is csatlakozott. Az országos ren-

dezvénysorozat létrejöttének egyik leg-

fõbb célja öt évvel ezelõtt az volt, hogy a

figyelmet a közösség megtartó erejére irá-

nyítsa, és felhívja a figyelmet arra, hogy

milyen fontos szerepe van a közösségi

kezdeményezéseknek mindennapi éle-

tünkben. Ezt hangsúlyozta idei mottója is:

„Egy szívvel, egy lélekkel”. A tavalyi év-

hez hasonlóan most sem volt lehetõség az

összetartozást közösségeinkkel közösen

ünnepelni, helyette csak az online térben,

és a szabadban megtartott programok ren-

dezésére volt lehetõségünk.

Mûvelõdési házunk négy program-

mal csatlakozott a rendezvénysorozat-

hoz, melybõl kettõ a szabadban, kettõ

pedig az online térben valósult meg. 

Napjainkban egyre nagyobb népsze-

rûsége van a rejtélyekre és azok megol-

dásaira épülõ programoknak. Sajnos a

jelenlegi helyzet nem tette lehetõvé,

hogy a múlt évben berendezett szabadu-

lószobánkba várjuk az érdeklõdõket, ha-

nem helyette egy virtuális idõutazásra

hívtuk a kalandra vágyókat a XIX. szá-

zad nagysikerû irodalmi alakjainak tár-

saságában. A virtuális út során izgalmas

logikai, keresgélõs, ügyességi felada-

tokkal találkozhattak, akik kipróbálták

új játékunkat.

A közösség összetartozását erõsíti

múltjának ápolása is. Ebbõl az apropó-

ból indítottunk közösségi oldalunkon

Berhidai Mozaik címmel egy egyhetes

sorozatot, melynek keretében minden

nap egy érdekességet osztottunk meg te-

lepülésünk múltjából. Felidéztük példá-

ul, hogy egy kicsiny pataknak is lehet

mindent magával sodró ereje, de azt is,

hogy milyen közösségek alakultak váro-

sunkban a múlt század elsõ felében.

Intézményünk elõtt lévõ teret színes

rajzokkal szerettük volna díszíteni, ezért

térkõrajzolásra hívtuk településünk lakó-

it. A krétát mi biztosítottuk, és a járóke-

lõk a május színeivel élénkítették az épü-

letünk elõtt lévõ szürke köveket. Arra

bíztattunk mindenkit, hogy rajzoljunk kü-

lön-külön, de mégis közösen. Sajnos az

esõs idõjárás miatt a rajzok többször elmo-

sódtak, de így mindig más kompozíció,

színkavalkád várhatta az arra sétálókat.

A hétvégére egy tavaszi túrát tervez-

tünk, amit a jelenleg érvényben lévõ jár-

ványügyi szabályok betartása mellett

nem tudtunk megrendezni, ezért helyet-

te QR kódos családi túrát szerveztünk,

melyet a családok önállóan teljesíthet-

tek. A természetjárást városunk megis-

merésével és egy kis játékkal tettük szí-

nesebbé. A séta különlegessége az volt,

hogy a plakátról leolvasott QR kód által

megismert útvonalon haladva 4 megál-

lítóponton újabb QR kódokba elrejtett

érdekességek, információk és egy mon-

dat darabjai vártak a túrázókra. Az elrej-

tett szavakból összerakott mondatokat

messenger üzenetben megküldõk kis

meglepetésben részesültek.

Bízunk benne, hogy a programjain-

kon résztvevõk jól érezték magukat, és

jövõre – visszatérve kicsit a régi kerék-

vágásba – lehetõséget tudunk nyújtani

arra, hogy minél többen részeseivé vál-

hassanak a közösségi életnek. Bízunk

benne, hogy a már mûködõ közössége-

inkhez új tagok csatlakoznak, vagy ba-

ráti kapcsolatokból, közös érdeklõdési

körbõl új közösségek jönnek létre.

szerk.
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Mennyire ismered Berhidát? – Helyismereti vetélkedõ
(Folytatás a címlapról)

A helyismereti kvíz összeállításakor elsõdleges szempont

volt, hogy a megcélzott korosztály számára érdekes felada-

tokat állítsunk össze, melyet kis utánajárással, szüleik és az

internet segítségével megoldhatnak. A beküldõk közül so-

kan csak egy, a többségük kettõ, 23 fõ pedig mindhárom fel-

adatlapot kitöltötte. A vetélkedõn fõként a helyi iskolák ta-

nulói vettek részt, de az indulók között voltak itt lakó, de

nem helyi iskolába járó gyermekek is. A legszorgalmasabb

diákok közül kilencen néhány pont vesztességgel oldották

meg a kvíz feladatait, õket a Berhida, Kiskovácsi,

Peremarton története és néprajza címû helyismereti könyv-

vel, oklevéllel és berhidai emlékéremmel jutalmaztuk. 

Az elsõ két kvíz kiosztásánál, összegyûjtésénél segítsé-

günkre voltak a helyi tanintézmények. A márciusi zárások

után már nehezebben tudtuk elérni a gyermekeket, ezért saj-

nos csökkent a visszaküldött megoldások száma. A kvízek ja-

vítása során kiderült, hogy sokaknál okozott problémát a ho-

mokbányában fészkelõ kismadár (gyurgyalag) vagy a Sédbe

ömlõ kispatak (Cinca) megnevezése. Több esetben tapasztal-

tuk, hogy az internetes keresés eredményeként elõször felug-

ró weboldal információit vették alapul a gyermekek, amelyek

néhány esetben nem voltak helyesek. Az egyik ilyen típushi-

ba a második kvíz templomos kérdésénél, a peremar-

tongyártelepi Szent István templom építési ideje volt. Sok

internetes forrásban tévesen, XVIII. századi templomként

szerepel a templom, melyet valójában 1937-ben építettek.

Összességében elmondható, hogy a feladatokat jól, többnyire

kevés hibával oldották meg a résztvevõk, utánajártak a hely-

ismereti kérdéseknek, tanulhattak belõle.

A legtöbb pontszámot elérõ tanulók május elején, a

Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár teraszán vehették át

jutalmukat. Jutalmazott résztvevõk: Horváth Alex, Kányai

Olívia, Molnár Soma, Molnár Zoé, Nagy András Miklós,

Varga Bence, Varga Lara Rebeka, Varga Milán Adrián,

Virágh Benjámin.

Gratulálunk a díjazottaknak!

szerk.

Helyismereti érdekességek
Amikor még forogtak a kerekek…

Településünk elhelyezkedése rendkívül kedvezõ, régen

több malom is állt a Séd patak mentén. A Rákóczi szabadság-

harctól a polgári átalakulás kezdetéig Berhida, Kiskovácsi és

Peremarton területén több malom (Parrag, Tolnai, Flink, He-

gedûs, Sebõk) mûködött, ezeken kívül még a kettõ rostáspusz-

tai és a Gelye-malom is a térséghez tartozott. Településünk

malmainak jelentõségét mutatja az is, hogy a Flink Malom tu-

lajdonosa, ifj. Flink József az 1930-as években a Veszprém

megyei Molnárszövetség elnöke volt, majd a szövetség örökös

díszelnökévé is megválasztották. A régi malmok közül már

egy sem mûködik, nem õrizték meg eredeti funkciójukat. A

Hegedûs-malom még áll, a többi malom neve még most is fel-

felbukkan a köztudatban és az idõsebb lakosság körében ma-

napság is jól ismert (Hegedûs Kálmán-malom; Özv. Sebõk

Lajosné-malom; Flink József-malom és daráló; Tolnay János-

malom). A Sebõk-malom nevét az Õsi úti buszmegálló elne-

vezése is õrzi. 

szerk.
Forrás:
Berhida, Kiskovácsi, Peremarton története és néprajza - A
Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 15. (Veszprém, 2000),
Továbbá köszönjük Polcsik Lászlónak az információkat. 

Flink malom
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Egy lépéssel közelebb – könyvtári körkép
Igaz, hogy még védettségi igazolványhoz kötött a könyvtár

látogatása, de ez mégis nagy eredmény a korábbiakhoz képest.

Néhány rendszeres olvasónk már meg is érkezett és válogat-

hatott a legújabb könyvekbõl. Biztatunk erre mindenkit, hi-

szen az online kölcsönzés nem mindenki számára elérhetõ

vagy kedvelt módja a kölcsönzésnek. Sokunknak szüksége

van arra, hogy érezze a könyv illatát, végigmenjen a polcok

között és csendben böngésszen, hogy megszólítsa valamelyik

kötet, amit aztán hazavisz, és néhány órára kizökkenhet a hét-

köznapokból. Ez most még fontosabb, mint korábban, hiszen

az elmúlt, most már több mint egy év, senki felett nem múlt el

nyomtalanul. Igaz ez a felnõttekre és a gyerekekre is. Éppen

ezért, nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy új könyveink között

minden korosztály megtalálja az érdeklõdésének, aktuális lel-

kiállapotának megfelelõ olvasnivalót. Nagy öröm lenne, ha

minél több férfiolvasó látogatna el könyvtárainkba!

Természetesen az online kölcsönzés továbbra is elérhetõ

marad mindenki számára addig, amíg fel nem oldják a látoga-

tási korlátozásokat. Azért, hogy kicsit megkönnyítsük a köny-

vek kiválasztását, idõrõl-idõre közzéteszünk közösségi olda-

lunkon a moly.hu oldal segítségével egy virtuális polcot, ahol

a könyvekrõl bõvebb ismertetõ érhetõ el, ami segíthet a dön-

tésben. Ha valakinek ez sem járható út, azok számára téma, ér-

deklõdési kör szerint összeállítunk egy néhány könyvbõl álló

csomagot, ha ezt telefonon vagy levélben kéri tõlünk.

Könyvtárba járni azonban nem csak azért lehet, hogy köny-

vet kölcsönözzünk. A Nemzeti Kulturális Alapnak és elõfize-

téseinknek köszönhetõen folyóiratok olvasására, kölcsönzésé-

re is van lehetõség. Így például a Napló, a Nõk Lapja, a

Lakáskultúra és a Dörmögõ Dömötör lapszámai is elérhetõk,

olvashatók és a régebbi számaik kölcsönözhetõek is.

Lehetõség van arra is, hogy könyvtárunk állományában

nem fellelhetõ könyveket más könyvtárakból megkérjünk. Ez

nagy segítség lehet azok számára, akiknek tanulmányaihoz

lenne szüksége szakirodalomra. A könyvtárközi kölcsönzés

nem csak szakirodalom, hanem egyéb szórakoztató irodalom

esetében is mûködõ szolgáltatás.

Szolgáltatásaink továbbra is ingyenesek, csupán annyit ké-

rünk, hogy a kikölcsönzött könyveket idõben hozzák vissza

könyvtárunkba. Itt szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a

múlt év folyamán és korábban kikölcsönzött könyveket kése-

delmi díj megfizetése nélkül 2021. június 30-ig szíveskedje-

nek visszahozni, hogy mások is kikölcsönözhessék! 

Könyvtáraink nyitvatartása megváltozott, az alábbi idõ-

pontokban várják a látogatókat:

Rövid távú terveinkrõl néhány mondatban. A jelenlegi jár-

ványügyi intézkedések tükrében úgy látjuk, hogy jelenléti

programokra csak õsztõl kerülhet sor. Szeptembertõl szeret-

nénk újraindítani könyvtárhasználati foglalkozásainkat általá-

nos iskolások és óvodások számára. Már elkészítettük az Or-

szágos Könyvtári Napok részletes programját, mely október

elsõ hetében kerül megrendezésre.

Ahogy már korábban írtunk róla, a múlt év folyamán sor

került a berhidai könyvtár ablakainak cseréjére, mely beruhá-

zásnak köszönhetõen lehetõségünk nyílt egy pályázat beadá-

sára. A Nemzeti Kulturális Alap könyvtári eszközbeszerzésre

írt ki pályázatot azon intézmények számára, ahol a múlt évben

könyvtárfejlesztés történt. Tervünk az, hogy a könyvtári tér

adta lehetõségekhez mérten, létrehozzunk a gyerekek számára

egy olvasószigetet. Ebben, a térben kicsit elkülönülõ kuckó-

ban babzsákokon, szõnyegen, kisasztalnál, a hozzájuk mérete-

zett polcokkal és a nekik szóló könyvekkel körülvéve haszno-

san és élvezettel tölthetnék el szabadidejüket akár egyedül,

akár társaikkal a könyvtárban. A pályázati eredményekrõl a

késõbbiekben beszámolunk.

Terveink között szerepel az is, ha igény mutatkozna rá,

hogy megindítsuk házhozszállítási szolgáltatásunkat azok szá-

mára, akiknek nehézségbe ütközik eljutni a könyvtárba, de

szívesen olvasnának. Itt gondolunk a nyugdíjasokra, mozgá-

sukban korlátozottakra és anyukákra, akik babával, kicsi gye-

rekekkel vannak otthon és nehezen oldanák meg a könyvtárba

járást. Elképzelésünk az, hogy minden hétfõn, egy elõre meg-

határozott idõintervallumban felkeressük azokat, akik jelzik

felénk, hogy szeretnének kölcsönözni. A könyveket a helyszí-

nen választhatnák ki az olvasók, a könyvtáros által összekészí-

tett ötven darabos könyvválogatásból, aminél az egyéni igé-

nyeket is szem elõtt tartanánk.

Ha Ön igényt tartana mobilkönyvtár szolgáltatásunkra, ak-

kor töltse ki az alábbi szelvényt, dobja be valamelyik mûvelõ-

dési ház postaládájába, vagy jelezze a konyvtar@berhida.hu
e-mail címen.

Kedves jelenlegi és jövõbeli Olvasóink! Forduljanak biza-

lommal hozzánk kérdéseikkel, kéréseikkel, éljenek a szolgál-

tatások adta lehetõségekkel! Szeretettel várnak mindenkit

könyvtáraink és könyvtárosaink!

Soponyai Ilona 
könyvtáros

Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár
hétfõ szünnap

kedd 11.00 – 19.00 óra

szerda 10.00 – 17.00 óra

csütörtök 11.00 – 19.00 óra

péntek 10.00 – 17.00 óra

szombat 8.00 – 12.00 óra

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
hétfõ 16.00 – 18.00 óra

csütörtök 16.00 – 18.00 óra

Igényfelmérés

Szeretném a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár ház-

hozszállítási szolgáltatását igénybe venni. Hozzájárulok,

hogy a könyvtáros több információ nyújtása végett az általam

megadott elérhetõségeken felvegye velem a kapcsolatot.

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aláírás
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BÜSZKESÉGEINK

Berhidai lány az OTDK 3. helyezettje
(Folytatás a címlapról)

A tudományos diákköri mozgalom a

magyar felsõoktatás egyik tehetséggon-

dozási formája, ahol fontos az önképzés,

tudóssá nevelés. Sok résztvevõ diák el-

sõ tudományos élményét adja ez a prog-

ram. Az OTDK a hagyományok szerint

16 tudományterületi szekcióban kerül

megrendezésre, idén 35. alkalommal.

Dóri a Társadalomtudományi Szekci-

ónak a Szociológia alszekciójában „Nõi
szerepek a Disney-mesékben” címû dol-

gozatával ért el kiemelkedõ helyezést.

– Dóri, miért jelentkeztél erre a ver-
senyre? Hogy képzeljük el ezt a konfe-
renciát?

– Számomra az egész egy évvel ez-

elõtt indult. Volt egy kurzusunk az

egyetemen, mely teljesítésének egyik

feltétele egy kutatási terv készítése volt.

Elkészítettem a tervet, és a késõbbi té-

mavezetõm javasolta, hogy induljak a

Tanító- és Óvóképzõ Karon rendezett

TDK-n. Elindultam és 2. helyen végez-

tem, ami automatikus továbbjutást je-

lentett az országos TDK-ra.

– Összesen hányan indultak a verse-
nyen?

– Mivel ez egy országos program, így

rengetegen. A Szociológia alszekción

belül összesen 14 versenyzõ volt.

– Miért pont ezt a témát választottad?
– A már említett kurzus alatt sok té-

mával találkoztam, de fõként a nõi sze-

repek témaköre fogott meg. A Disney-

meséket szeretem, így a kettõ ötvözeté-

bõl alakult a saját dolgozatom.

– Mennyi plusz idõbe került ez a fel-
adat?

– Rengeteg idõmet elvette. Sokrétû

kutatást végeztem, elõször a szakirodal-

mi hátteret vizsgáltam meg, majd körül

kellett néznem a témában eddig megje-

lent kutatások között. Nehezítette a dol-

gomat, hogy ebben a témában nagyon

kevés eredmény áll rendelkezésre, így

fõként külföldi munkákat vizsgáltam.

Ezek után megnéztem, hogy a gyermek-

irodalomban és a médiában, hogyan

tüntetik fel a nõi szerepeket. Végül 9 ál-

talam megfogalmazott szempont alap-

ján vizsgáltam meg összesen 8 db Dis-

ney-mesét, Hófehérkétõl a Jégvarázsig.

A végére a dolgozatom több, mint 60 ol-

dalasra sikerült.

– Milyen konklúziót tudtál levonni a
kutatásod során?

– Nagyon szembetûnõ a változás a

mesékben megjelenített nõi szerepek

kapcsán. Az általam vizsgált legkoráb-

ban megjelent mesében, Hófehérkében

és a legújabban, a Jégvarázsban a hõs-

nõk szerepe nagyot változott. Hófehérke

igazi háziasszony, míg Elza egy függet-

len, önálló és tettrekész nõ.

– Mennyire lesz szerepe a témának a
jövõben? Esetleg a te késõbbi munkád
során beépül valahova? 

– Szerintem van és lesz szerepe a jö-

võben a témának. A gyermekek szemé-

lyiségét meghatározza, hogy milyen

mesét néznek, ezért fontos, hogy ezek-

rõl megfelelõ képet kapjanak az évek

során. 

Gratulálunk Dórinak az elért siker-
hez! További sok sikert a tanulmányai-
hoz, tudományos tevékenységéhez! 

szerk.

Éledõ remények az Õszi Napfény Nyugdíjas Klubban
Nem úgy alakult a világ, az ország és ezzel együtt a nyug-

díjas klub sorsa sem, mint ahogy azt terveztük. Reméljük,

csak ideiglenesen gyõzött a koronavírus, és az elkövetkezõk-

ben már újra lehet indítani, szervezni a társasági életet, a kö-

zösségeket. Egyre jobban érezzük a rendszeres találkozások,

élményeink megosztásának

a hiányát. Jó lenne ismét

együtt örülni örömeinknek,

és vigasztalni egymást a bá-

natunkban.

Március vége felé a veze-

tõség úgy döntött, hogy egy

év kihagyása után idén újra

felállítjuk a tojásfát, majd a

májusfát is. Úgy is lett! Szi-

gorúan tartva a járvány elle-

ni védekezés szabályait, né-

hány nyugdíjas feldíszítette

a TESZ-es dolgozók segítsé-

gével felállított fát. A sok

száz tojás nagyon dekoratív

látvány volt.

A májusfa állítása okozott

némi aggodalmat, mivel a

TESZ-es fiúk karanténba kerültek. A Peremartonért Egyesület

segítségével sikerült beszállítani a Vilma erdõbõl és felállíta-

ni a helyszínen.

Az elmúlt hónapokban sajnos a gyász is gyakran kopogta-

tott, több társunk is elhunyt. Búcsúzzunk tõlük a híres író,

Alexandre Dumas szavaival: „Azok a barátaink, akiket elve-
szítettünk, nem a földben
pihennek, hanem bent la-
koznak a szívünkben.”

A jelenlegi kilátások

szerint egyre kedvezõb-

bek a járványadatok.

Megszûnik a karantén, és

mi is újra kezdhetjük a

klubéletet: jöhet a torna,

a kreatív foglalkozások, a

parkosítás, fürdõk, ének-

kar és még sok hasznos

idõtöltés. 

Minden tagot vissza-

vár az Õszi Napfény

Nyugdíjas Klub! 

Székely Lajosné

KÖZÖSSÉGI ÉLET
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Történetek Berhidáról
Az Összefogással Berhidáért Egyesület felhívással élt a településünkön élõ ill. a hozzá kötõdõ emberekhez, hogy meséljenek,
írjanak történeteket a régi Berhidáról, az itteni életrõl. Íme a második visszaemlékezés. Köszönjük szépen.

Gyermekkori emlékek
Az útkeresztezõdés, ahol laktunk, mindig gyerek-

zsivajtól volt hangos. A földes, majd salakos út kitûnõ

színtere volt a délutáni és esti játékoknak. Nem kellett

a közlekedéstõl, a rohanó autóktól félni, mert kevés

ember engedhette meg magának a gépkocsivásárlást.

Egyébként is évekig kellett várni egy autóra, mire a

Merkúr kiutalta. Így ha néha-néha arra vetõdött vala-

milyen jármû, csak üvöltöttünk, hogy „vigyázz kocsi-

iiiiii!”. De ha nem kiabáltunk volna, akkor sem kellett

nagyon félnünk, hiszen az arra járók tudták, mire kell

figyelniük.

A hatvanas években még földes volt az úttest. Nyáron

az esõ után imádtunk kint járkálni a pocsolyákban. No,

nem gumicsizmában, hanem mezítláb. Lassan, óvatosan

sétáltunk a felázott talajon. Lábujjaink között a sárga, vi-

zes agyag utat tört magának. Emlékszem az érzésre, pu-

ha és meleg volt. Bársonyosan rátapadt a talpunkra. A

drága idõnket nem fecséreltük arra, hogy bemenjünk

megmosni a lábunkat. Az árok partján lévõ fû tökélete-

sen leszedte a sár nagy részét, a többi meg játék közben

lassan lekopott. Ha mégsem, a kacsaúsztató kiváló lehe-

tõséget adott a lábmosásra. Szegény rucák észveszejtõ

hápogással menekültek a maguknak helyet törõ lábak

elõl. Utána már csak abban reménykedtünk, hogy az ott-

honiak nem hallják meg.

Olyan nem volt, hogy ne legyen játszópajtás. Tíz - ti-

zenöt gyerek mindig kint volt a keresztezõdésben. No,

ezt nem úgy kell érteni, hogy az utca nevelt bennünket,

hanem úgy, hogy nem volt játszótér, ahol találkozhat-

tunk volna. De ez bennünket egyáltalán nem zavart. Az

árok partja tökéletes hely volt. Sokszor csak ott üldö-

géltünk, beszélgettünk, vigyáztunk a legelõ tyúkokra,

kacsákra, s közben ettük a papsajtot. Imádtunk fogócs-

kázni, bújócskázni, kidobózni, ugrókötelezni, ahol a

“Sári, Mari, Kati, Piri…” mondókát szajkóztuk, s köz-

ben ugráltuk át a két ember által hajtott kötelet. Szeret-

tük az árokcicét (árokcica, medvézés) is. Édesapám ás-

ta ki a ház körüli árkot. Olyan mélységû volt, amibe mi

gyerekek simán elfértünk, s nem kellett attól félni sen-

kinek, hogyha beleesünk, eltörik valamink. Az egyik

gyerek háttal a többi játékosnak – akik az árokparton

helyezkedtek el –, és beállt az árokba. Mondott egy

színt. Akin volt olyan színû ruha, az simán átmehetett,

akin nem, annak úgy kellett átugrani a túlpartra, hogy a

„Cice” ne kapja el. Ha mégis megfogták, helyet cserél-

tek.

Az önfeledt játékhoz szükséges kellékeket megta-

láltuk a természetben. Ha ugróiskolát akartunk játsza-

ni, csak kerestünk egy lapos követ, amivel megrajzol-

tuk az útra a megfelelõ formát, s már dobálhattuk is a

kavicsot egyik részbõl a másikba. Versenyeztünk, na-

gyokat nevettünk, néha egy kicsit „hozzásegítettük”

egymást ahhoz, hogy az ellenfél letegye mindkét lábát.

Nem volt harag, mert kölcsönkenyér visszajárt. A fá-

ramászást napi szinten mûveltük. Fõleg, ha érett a

gyümölcs. A legérettebbek természetesen a fa tetején

voltak. Versenyeztünk, hogy ki ér fel elõbb. A gyõztes

jutalma a finom cseresznye, barack, alma vagy körte

volt.

Ha találtunk egy szabad falat, azonnal labdát ragad-

tunk, s már dobáltuk is a falnak a lasztit, s közben az

„Egyet dobtam: csattintottam, kettõt dobtam: gyûrût

húztam, hármat dobtam: gombolygattam, négyet dob-

tam: kezeztem, ötöt dobtam: lábaztam, hatot dobtam:

elsõ osztályt hibátlanul kijártam” szövegû mondókát

énekeltük, s közben csináltuk, amit mondtunk. Ennek a

lakók nem nagyon örültek, mert bentrõl úgy hallatszott,

mintha bontanák a házat. Egy darabig tûrték, aztán ha-

tározottan elzavartak bennünket, hogy találjunk ki va-

lami más játékot.

Az utcabeli

gyerekek közül

senkinek nem

volt hullahopp

karikája. Ma azt

m o n d a n á n k ,

hogy mi újra-

hasznosítottuk a

kerékpár abron-

csát. Vagy a ke-

zünkkel, vagy

egy bottal hajtottuk magunk elõtt a csupasz kereket, ami

sokszor az út egyik oldaláról, a másikra gurult, ezzel is

akadályozva a mellettünk rohanó társunkat. Akinek job-

ban ment, egyenesen haladt a cél felé. Aki ügyetlenebb

volt, az vagy a saját, vagy a másik gyerek által hajtott

abroncsba akadt el, s bukott orra.

A sokadik „Gyertek be, mert sötét van!“ után kéken -

zölden, porosan, csapzottan mentünk haza. A kút mellet-

ti betondézsába gyûjtötte nagyanyám a locsoláshoz az

esõvizet. Nyáron nagyon felmelegedett, így az elsõ für-

dés abban történt, hogy a fürdõvíz ne úgy nézzen ki,

mint a kacsaúsztató.

Még ma is magam elõtt látom gyermekkorom színhe-

lyét, ahol oly sok és szép emléket gyûjtöttem, de az ma

már új gazdára talált.
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OLVASÓINKTÓL

Hazatért a vándor
Alig pár éve ismertük, de e röpke idõ is elég volt, hogy

a jótékony tettekre mindig nyitott, a közösségért bármi-
kor ugrásra kész, a jószívû és szelíd, de az elfogadhatat-
lannal soha kompromisszumot nem ismerõ, bátor szemé-
lyiségét mélyen a szívünkbe zárjuk. Most döbbenten ál-
lunk, s nem hiszünk a kegyetlen valóságnak, hogy végleg
elveszítettük õt.

Bakó László hiánya maradandó, pótolhatatlan ûrt ha-

gyott maga mögött, nemcsak a szeretett családja, de bará-

tai, kollégái, ismerõsei és a berhidai patrióták körében is.

Bár könnyen barátkozott és nagyszerû beszélgetõpartner

volt, mégsem a szavak, hanem a tettek emberét ismerhettük

meg személyében. Hitte és vallotta, hogy a jó közösséget a

tettre kész és tevékeny egyének alkotják, akik nemcsak el-

várják az élhetõbb környezetet és a jó közérzetet, hanem

hajlandóak érte cselekedni is.

Nem volt tõsgyökeres berhidai sõt, mindössze pár éve

költözött a városba, de úgy véljük, e szûk négy esztendõ

alatt sokkal többet tett ezért a településért, mint jó néhá-

nyan azok közül, akik született berhidainak vallják magu-

kat, mégis közömbösek a helyi történések iránt. Mindene

volt a közösségépítés, fáradhatatlanul dolgozott érte, s szí-

ve egész melegével igazi berhidai patrióta akart lenni.

Olyan helyi polgár, aki-

nek roppant fontos a vá-

ros fejlõdése, épülése-

szépülése. De talán még

ennél is elszántabban

küzdött egy olyan kö-

zösségért, amelyben az

emberek - nemre, szár-

mazásra, vagyoni hely-

zetre, politikai hovatar-

tozásra és világnézetre

való tekintet nélkül - el-

fogadják, megértik és

tolerálják egymást. 

Fáradhatatlanul döntögette azokat a falakat, amelyek el-

választanak bennünket, és buzgón kereste azokat a szép és

nemes tetteket, amelyek hidat képeznek, összekötnek, egy-

gyé kovácsolnak minket, azonos településen élõket. Bármi-

kor kész volt bátran kiállni a közösség érdekeit szolgáló

ügyekért, és soha nem habozott, ha gyors segítségre volt

szükségük a bajba jutott embereknek. Egyszer sem késle-

kedett, ha jótékony és közös célokért kellett dolgozni. Ka-

rizmatikus volt, aki mágnesként vonzotta maga köré a hoz-

zá hasonlóan gondolkodókat, akik a település lakosságáért

is szerettek volna jót tenni, és eközben egymást megismer-

ni, elfogadni, barátkozni.

Közös virágültetés a Kistó körül, a szabadidõpark padja-

inak festése, az Ady Endre Általános Iskola tankonyhájá-

nak felújítására szervezett jótékonysági party, a közös ka-

rácsonyi ünnepvárás a téren, faültetési mozgalom, jóté-

konysági gyûjtések, és még hosszasan sorolhatnánk a meg-

valósult akciókat, de még inkább a tervezetteket, amelyeket

visszatartott és magával rántott a gyilkos koronavírus, aho-

gyan õt is elragadta tõlünk…

Hálával és mélységes szomorúsággal telt szívvel búcsú-

zunk Bakó Lászlótól, akit az útja immár másfelé vitt. Ha-

zament, örök nyugalomra tért a vándor. De mi – akik sze-

rettük, becsültük és követtük õt – itt maradtunk még egy

ideig, s ígérjük, hogy az elvesztése miatti döbbenetünket és

fájdalmunkat leküzdve, tovább folytatjuk azt a munkát,

amit a szívügyének tekintett, s oly bátran, fáradtságot nem

ismerve végzett. Rengeteg ötlete, terve és elképzelése volt,

ami immár ránk vár. 

Kedves Laci! Nem lesz könnyû nélküled, kis csapatunk

olajozottan mûködõ „motorja” nélkül, de törekedni fogunk

arra, hogy felnõjünk a feladathoz, mert ezt kívánja tõlünk a

hûen õrzött emléked.

Legyen neked könnyû a föld, s idõnként mosolyogj le

ránk onnan fentrõl, ha elégedett leszel a folytatással! Tud-

ni, érezni fogjuk, hogy büszke vagy ránk.

Búcsúznak tõled az Együtt Városunkért Baráti Társaság

tagjai, a Facebook Berhidai Fórum csoportjának követõi,

valamint mindannyian, akik ismertek és szerettek Berhidán.

B.E.



101 éve történt az ezeréves Magyarország történetében a

legnagyobb tragédia. Trianon, ezt minden magyar ismeri.

1241. április 12. – Muhi „csata”, majd 1526. augusztus 29.

– Mohácsi vész, vagy 1943. január 12. – Doni tragédia kö-

zel sem közelíti meg az 1920. június 4-én aláírt Trianoni

békeszerzõdésben foglalt veszteségek arányát. De nézzük

meg, mi vezetett a tragédiához.

Magyarország 1686 óta a Habsburg birodalom alattvaló-

ja, majd 1867 után a kiegyezést követõen, szinte egyenran-

gú félként vett részt az osztrák Monarchia történetében. Így

jött el 1914. június 28., amikor a szerb Gavrilo Princip

megölte a Habsburg trónörököst és feleségét Szarajevóban.

Ennek indokaként 1914. július 28-án kirobbant az I. világ-

háború. A büszke magyar nép örömujjongással menetelt a

Monarchia és német szövetségek oldalán a halálba.

A birodalmi eszmék hiú ábrándjait kergetõ magyar veze-

tõk és a megtévesztett magyar nép 1914 õszére már kezdett

elgondolkodni a háború kimenetelén. 1914 - 1918 között

nagyon sok pofont kapott a nép. A felnõtt férfilakosság

60%-át a háborúba kellett küldenie, majd jött az éhezés, a

sok hadifogoly, majd a sebesült katona és a kijózanító va-

lóság, hogy a háborúba elesett és sebesült katonák száma

elérte a 2,1 millió fõt. 

Eljött 1918. november 11., aláírták a fegyverszüneti

megállapodást. Mind a kivégzett magyar, mind a szövetsé-

ges nemzetek nagy megkönnyebbülésére. De nézzük meg,

mi is vezetett ehhez a tragédiához. 

Elsõsorban a magyar uralkodó nemesség birodalmi ál-

mait kergetõ vezetõinek populista megtévesztõ eszméi.

Másodsorban az ezeréves határok között élõ soknemzetisé-

gû lakosság egyre nagyobb elégedetlensége vezetett oda,

hogy már 1918-ra ellenállást tanúsítottak a háborúban. És

végül ki kell mondani, a Monarchia, benne a magyar ki-

rályság, elvesztette az általa kirobbantott világháborút.

Ezek adták a gyõztesek kezébe a Trianoni békeszerzõdés

feltételeit, melyeket intõ példának szántak a mindenkori

magyar vezetõknek. Eddig és ne tovább! Sajnos nem tanul-

tunk a leckébõl, a második világháborúban ismét a rossz ol-

dalra álltunk, és így jutottunk el napjainkhoz. Könnyû tüzet

gyújtani, de tudni kell, a tûz mindent felemészt. 2021.

június 4-én a fentiek tudatában emlékezünk.

Polcsik László
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A nemzet tragédiája, Trianon

WÁGNER ÉS TÁRSA
TEMETKEZÉS

BERHIDÁN A TEMETÕ MELLETT 

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

Információ: Paré Csilla 70/944-2562

Kérésre házhoz megyek!

Iroda: Várpalota, Kossuth út 15.

BERHIDA, KISKOVÁCSI, 

PEREMARTON TÖRTÉNETE

ÉS NÉPRAJZA

címû kiadvány

megvásárolható (3000 Ft/db)

a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárban

és a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban,

nyitvatartási idõben.

KÖNYVVÁSÁR
A könyv a legszebb ajándék! 
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PILINSZKY 100 - Idézet
Rejtvénypályázat 3. rész

Vízszintes:
3. Láp
5. Mézgáék szomszédja
8. Idézet szavai 2. (2. betû É)
11. Magyar filmstúdió volt
14. Váráról híres Balaton-parti település
16. Ezen a napon
18. Tagadó szó
19. Agatha Christie nyomozója
22. Antilopfajta
28. Idézet szavai 6. (2. betû Y, 7. betû K)
30. Idézet szavai 4. (1. betû A, 2. betû X)
31. Lehagy
32. IV. (...) Fülöp, francia király volt
33. Idézet szavai 7.

Függõleges:
1. Híres magyar torta
2. Égtáj
4. Cipész szerszáma
5. Idézet szavai 3. (8. betû YX)
6. Haramia
7. Naplopó
9. Dzsúdószõnyeg
10. Arab eredetû, jellegzetes balkáni, török húsétel 

(2. betû E, 5. betû B)
12. Tokaji bor
13. Bódi László beceneve
15. Szürke gázlómadár
17. ...... Endre, magyar író (1907-1976)
20. Kukori felesége
21. Magyar festõ ... Béla (1883-1976)
23. Idézet szavai 1. 
24. Vonós hangszer
25. Varázsló Arthur király udvarában
26. Apró cukorka
27. Habzó ital
29. Idézet szavai 5.

Pilinszky 100 rejtvény 3.

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

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

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

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

Beküldési határidõ: 2021. június 15.

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 harmadik rejtvény egy Pilinszky János által írt idézetet
rejt. A megfejtéseket – az alábbi szelvényt kitöltve – be-
dobhatják könyvtáraink postaládáiba, illetve megküldhe-
tik 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.

JÚNIUS 7.



<<
  /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


