
ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
BERHIDA

Szeptember második hétvégéjén tartottuk városnapi ünnep-

ségünket, a XXV. Berhidai Napokat. A napsütéses idõben sokan

ellátogattak a háromnapos rendezvényre.

A péntek délutáni zenés felvonulást követõen Pergõ Margit

polgármester nyitotta meg a városnapokat. Az ünnepélyes meg-

nyitón a helyi óvodások, az Ady iskolások és mûvészeti isko-

lások mûsorát láthatták a nézõk, valamint helyi kitüntetések át-

adására került sor. Az idei évben Berhida Város Képviselõ-tes-

tülete két kitüntetést adományozott: Kiemelkedõ pedagógiai és

közösségi munkájáért NÍVÓDÍJAT vehetett át VARGÁNÉ

NESÓ ÁGNES, a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemze-

tiségi Nyelvoktató Általános Iskola német tanára, valamint kö-

zösségi munkájáért ELISMERÕ OKLEVÉLBEN részesült

LAJOSFALVI JÓZSEFNÉ, az Õszi Napfény Nyugdíjas Klub

tagja. 

A megnyitót követõen az országos és nemzetközi versenye-

ken kiválóan szereplõ Pannónia Citeraegyüttes, majd az Irigy

Hónaljmirigy és a Hõsök zenekar lépett színpadra. A pénteki nap

folyamán a Szent Kereszt Kistemplomban Farkas Imréné, Anikó

fényképeibõl, az Ady Endre Általános Iskolában a 45 éves

jubileumát ünneplõ Kertbarát Kör terményeibõl, a Berhidai

Kultúrház és Könyvtárban Kalmár Lajos Gábor helyi fényképész

természetfotóiból és közösségeink életét bemutató fényképekbõl

nyílt kiállítás. 

Szombat reggel futóversenyre vártuk a sportolni vágyókat.

A 800 méteres kisiskolás távot követõen 2, 5 és 7 kilométeren

versenyezhettek a futók. Kicsik és nagyok, nõk és férfiak lelkesen

rótták a köröket, s egymást buzdítva, támogatva értek célba. A

résztvevõk pozitív visszajelzései és a program sikerén felbuz-

dulva a verseny várhatóan jövõre is megszervezésre kerül,

amelyre reméljük, hogy több berhidai lakos fog nevezni. 

Szombat délelõtt és a kora délután a May Lasho Trajo – Jobb

Élet Egyesület által finanszírozott családi programokra hívtuk

az érdeklõdõket. A Családi Nap keretében bohócmûsor, népi

mesterségek bemutatója, játszóház, guruló pónik várták a ki-

sebbeket, buborékfoci és óriás csocsó a nagyobbakat. A

Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekprogra-

mokat szervezett, a Berenhidai Huszár Péter Egyesület baran-

ta és íjász bemutatót tartott, a Magyar Honvédség katonái repü-

lõgép szimulátort és hatástalanított fegyvereket mutattak be.

Délután a színpadon a zene és tánc kapott fõszerepet, Dér

Heni, Trabarna és Peter Srámek mellett helyi és környékbeli

tánccsoportok is színpadra léptek, este a Zanzibar koncertezett.

A Szent László Katolikus Templomban kiállítással egybekö-

tött komolyzenei koncerten vehettek részt e mûfaj kedvelõi. 

A III. Berhida Lekvárja versenyen vasárnap Kovács Lázár

mesterszakács Kotzó Lászlóval, Õsi polgármesterével együtt

kóstolta végig és bírálta el a benevezett százharminc lekvárt.

A verseny végeredményeként öt kategóriában – barack, klasszi-

kus, vegyes, zöldség és kreatív különleges – hirdettek egy-egy

Város lekvárja elismerést. Az idei évben Berhida Város Lekvár-

ja címet nyert lekvárfõzõk: Gergely Éva, Góg Boglárka, Gás-

pár Lászlóné, Huszár Irén, Kellerné Szász Anikó. Különdíjban

részesült Máhl Jánosné, a többi résztvevõ oklevelet vehetett át. 

Vasárnap délelõtt fõzõverseny és lovaglás volt a program,

délután a hagyományõrzés került középpontba. A színpadot a

helyi néptánc- és népdalkörök, romatánccsoport mellett, a nép-

dalokat feldolgozó Széltolók zenekar vette birtokába, majd az

ünnepélyes zárást követõen, a városnapok idei programja a

Dupla KáVé zenekar fellépésével és a református templomban

megrendezett egyházzenei gitáros esttel zárult. 

A Berhidai Napok a helyi vállalkozások, civil szervezetek,

szakkörök, intézmények, magánszemélyek együttmûködésével,

támogatásával valósult meg. Köszönjük mindazok segítségét,

akik bármilyen módon hozzájárultak a rendezvény lebonyolí-

tásához. 

szervezõk

XXIV. évfolyam 7. szám
2017. október

Városi Önkormányzat lapja

XXV. BERHIDAI NAPOK
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KUTYATARTÓKNAK
TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Kutyatartók!

Tájékoztatom Önöket, hogy a lakossági bejelentések vizs-

gálata során az a következtetés vált levonhatóvá, hogy Váro-

sunkban a gazdájától elszökött kutyák, illetve a kóbor kutyák szá-

ma megnövekedett. Tekintettel a fentiekre kérek minden ku-

tyatartót, hogy az általa tartott eb ingatlanból történõ megszö-

késének megakadályozásáról gondoskodni szíveskedjen. 

Az állattartókra vonatkozó fontosabb jogszabályi helyeket

és az ott meghatározottak megszegése miatt alkalmazandó jog-

következményeket az alábbiak szerint ismertetem:

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII.

törvény 5. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Az állattartó gon-

doskodni köteles az állat megfelelõ és biztonságos elhelyezésé-

rõl, szakszerû gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.”.

A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott

állat számára azonban biztosítani kell a zavartalan pihenés és a

sérülésmentes mozgás lehetõségét. A települési önkormányzat

jegyzõjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyil-

vántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreirõl szóló

245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a szerint a jegyzõ, az

állattartót az állat megfelelõ és biztonságos elhelyezése, vala-

mint szökésének megakadályozása érdekében meghatározott

építési munka elvégzésére kötelezheti.

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm.

rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a bírság alapösszege

15.000 Ft. A bírság alapösszegéhez szorzószámokat határoz

meg a jogszabály, amely szerint ha a mulasztó az állat megszö-

késének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelõen gon-

doskodott, 90.000 Ft bírsággal sújtandó!

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a kedvtelésbõl tartott

állatok tartásáról szóló 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet

17/B. § (10) bekezdése rendelkezik arról, hogy a négy hóna-

posnál idõsebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tart-

ható. Ha az állattartó az állat kötelezõ egyedi jelölését (chip)

nem végeztette el, a bírság összege 45.000 Ft. 

Tájékoztatást adok továbbá arról is, hogy a gyepmesteri te-

vékenységet Berhidán a Várpalotai Közüzemi Kft. végzi, a Te-

lepülés Ellátó és Szolgáltató Szervezet (TESZ) jelzése alapján

a kóbor ebeket befogja. 

Bejelentést a TESZ-hez az 88/595-600 telefonszámon lehet

tenni közterületen levõ kóbor eb esetén.

Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Berhida Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakossá-

got, hogy 2017. október 1-tõl, a 8182 Berhida, Szegfû utca 3.
szám alatt a Medior Bt. által mûködtetett fiókgyógyszertár –
nyugdíjazás miatt – bezárt.

A település önkormányzata lehetõségeihez mérten mindent
megtesz, hogy Peremarton-gyártelep városrész lakossága és a
településen mûködõ Idõsek otthona gondozottjai ne maradjanak
közelben elérhetõ gyógyszertár nélkül.  

Tekintettel a fentiekre, a jogszabályi lehetõségekhez igazod-
va célként kerül megfogalmazásra, hogy a jelenleg üzemelõ
gyógyszertár mellett további egy gyógyszertár, vagy fiók-
gyógyszertár mûködése megvalósulhasson. 

Pergõ Margit
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS NAPJÁNAK

VÁLTOZÁSÁRÓL

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2017. ok-
tóber 23-tól változik a kommunális hulladék szállí-

tás rendje. 

Peremartongyártelepen csütörtök helyett Berhi-

dához hasonlóan HÉTFÕNKÉNT történik a hulla-

dékszállítás. 

A komposztálható és az újrahasznosítható hulla-

dékgyûjtés változatlanul, havonta egy alkalommal tör-

ténik, a korábban megküldött szállítási naptár szerint

változatlanul. 

Kérjük, a hulladékgyûjtõ edényeket reggel 6 óráig

az ingatlanok elé kihelyezni szíveskedjenek!

Lomtalanítás bejelentése, valamint a hulladékszál-

lítással kapcsolatban felmerült szállítási problémák

kezelése érdekében kérem, forduljanak bizalommal

ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetõségeken:

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

8154 Polgárdi, Szabadság út 26.

Telefon: 22/576-070, Fax: 22/576-071

e-mail: penzugy@vertikalrt.hu

http//: www.vertikalzrt.hu

FELHÍVÁS
Szeretettel meghívjuk Önöket

2017. október 29. 9.00 órai
istentiszteletünkre, melyen úrvacsorai közösségben

hálát adunk az Új borért és 

a Reformáció 500. évfordulója alkalmából 

emléktáblát avatunk fel a templomban.

Berhidai Református Egyházközség
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25 ÉV BERHIDA SZOLGÁLATÁBAN
2007. október 7-én elment a „Józsi”, ahogy az emberek szó-

lították. Ízig-vérig politikus ember, aki 25 évig szolgálta a te-
lepülés érdekeit, sajnos fiatalon itt hagyta az álmait.

1949. március 16-án született Vörösberényben. Érettségi
után 1971-ben a peremartoni gyárnál helyezkedett el, mint vil-
lanyszerelõ, késõbb diszpécser lett, versenytitkár, majd szoci-
álpolitikai osztályvezetõ. 1982-ben fõiskolai tanulmányai után,
Berhida Tanácselnökévé választották. 1990-tõl 2007. 10. 07-ig
sikeres polgármester. 

25 év sikeres munkáiból néhány elvégzett munka:
- 1985-ös földrengés okozta károk helyreállítása,
- a mai városi központ felépítése.
- 1990 után: kábel TV, telefonhálózat- és a gázellátás kiépí-

tése, kultúrház elsõ ütemének elvégzése, telkek kialakítása

(új utcák), Peremartongyártelep átvétele, peremartoni lakások
eladása, peremartoni gázellátás kiépítése, berhidai iskola fel-
újítása, csatornahálózat és szennyvíztisztító megépítése – a leg-
nagyobb beruházás –, utak aszfaltozása, városi rang elérése.

Kitüntetései: 
1986: Munka Érdemrend Ezüst fokozat
1992: Kiváló Sportmunkáért Díszoklevél
2000: Berhidáért kitüntetés
2001: Mozgássérültekért kitüntetés
2006: Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
2015: Berhida Díszpolgára (Posztumusz) 
Emlékezzünk és ne feledjük!

Polcsik László

NÉMET NEMZETISÉGI TÁBOR
2017. július 7-13.

A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat a Berhida
Német Nemzetiségi Kultúrájáért Egyesülettel karöltve idén is
megszervezte nemzetiségi táborát. Kilencedik táborunk hely-
színe a Dél- Dunántúli Régióban a Mecsektõl északra, gyönyö-
rû festõi környezetben fekvõ Izmény, ahová harmadszor tér-
tünk vissza. Az autentikus sváb környezet, a tábor udvarán ta-
lálható hatalmas medence, vendéglátóink közvetlensége tette
vonzóvá a Hegyhát Üdülõházat.

Programjainkat úgy állítottuk össze, hogy a gyerekek pozi-
tív élményeket szerezzenek a német nyelvvel kapcsolatban, be-
széljenek bátran. Ismerjék meg a magyarországi németek min-
dennapi életét, történelmi múltját, valamint a környéken talál-
ható nevezetességeket, töltõdjenek fel, érezzék jól magukat csa-
patunkban, pihenjenek aktívan.

A tábor hét napján öt család (Hase, Zimmermann, Tiger,
Mignon, Gösser) versengett egymással a hagyományos vidám
programokba beleszõtt nyelvi és ügyességi játékokban. Ven-
dégünk érkezett Ausztriából, aki lelkesen segített minden csa-
ládnak a fordítási és szövegértési feladatok megoldásában.

Sokfelé jártunk. Útba ejtettük és megcsodáltuk az ozorai vá-
rat, megnéztük a pécsváradi monostort, az idegenvezetõ lebilin-
cselõ elõadásából megismertük az apátság történetét. 

Ellátogattunk Dombóvárra, a Helytörténeti Múzeumban ki-
próbáltuk a régészek ásatásokon végzett munkáját, a Pátria
nyomda mûködõképes szedõ- és nyomógépeit. Szigeterdõben
megkerestük a Kossuthot és az elsõ felelõs magyar kormány
valamennyi tagját ábrázoló eredeti szoborcsoportot.

A szigetvári várban a Zrínyi Miklós korabeli viselet- és fegy-
verbemutató részesei lehettünk. 

A Bátaszéken élõ három népcsoport (német, felvidéki magyar,
bukovinai székely) tárgyi emlékeinek, az anyagi jólétet sugalló, ran-
gos német parasztház ad helyet. Rengeteg érdekességet gyûjtöt-
tek össze a Bátaszéken élõk. Borzongva hallgattuk a tárgyak és ré-
gi tulajdonosaik érdekes történetét. Megnéztük a Nagyboldo-
gasszony tiszteletére épült lenyûgözõ plébániatemplomot, ami 83
méter magas tornyával országunk 8. legmagasabb épülete.

A mohácsi csata helyszínén kialakított Történelmi Em-
lékhelyen a tömegsírok között megkondítottuk a kis lélekha-
rangot, meghatottan álltunk a sötétbarna faragások sûrûjé-
ben, szinte hallottuk a csata zaját, a lovak patájának dübörgését.
A Busóházban a félelmetes maszkos , bundás busók panoptiku-
mában, a felvonulás részeseivé válhattunk.

Hazafelé Szekszárdon felkerestük a Babits Emlékházat, a
Mézeskalács Múzeumot és a Wosinsky Mór Múzeumot. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a gyerekek nevében
is köszönöm a táborozás zavartalan lebonyolításán dolgozó fel-
nõttek munkáját! Segítõink a következõk: Takács Lászlóné a
tábor lelke, Vachtler János a táborozók mozgatója, Halmosi
Zsuzsa a lányok istápolója, Pénzes Géza az összes múzeum
megtalálója, Pénzes Gézáné a busz tisztaságfelelõse. 

Remélem mindenki jól érezte magát és jövõre a tizedik tá-
borban újra találkozunk!

Havasfalvi Zoltánné

Seid kreativ!
Kedves Gyerekek!

Berhida Német Nemzetiségi Önkormányzata

játékra hív Benneteket.

Kategóriák:
lámpás

asztali dísz
termésbáb
3D plakát

Vegyétek elõ a fantáziátokat és készítsetek 

egy szép alkotást a fenti kategóriákban.

A felhasznált alapanyag és technika szabadon választható, 

az egyetlen feltétel, hogy témájában, 

vagy formájában kapcsolódjon 

a Martin naphoz.
Az elkészült mûvek 2017. november 10-én 

és az azt követõ héten

a Berhidai Kultúrház és Könyvtárban megtekinthetõk.

A legszebb munkák készítõi jutalomban részesülnek.

Leadási hely és idõpont:

Berhidai Kultúrház és Könyvtár, 
Berhida, Kossuth Lajos u. 18.

2017. november 9. (a kultúrház nyitvatartási ideje alatt)

Kérjük mûveiteket név és iskola/óvoda megjelölésével adjátok le.
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2017. szeptember 1-jén a 2017/2018-as nevelési évet, a ko-

rábbiakhoz hasonlóan lelkesen, vidáman, energiával feltölt-

ve kezdtük meg intézményünkben. A bölcsõdei csoportban

és a kiscsoportban megkezdõdtek a beszoktatások, a közép-

sõ és nagycsoportos gyermekek pedig nyári élményekkel

telve érkeztek vissza óvodánk falai közé, melyeket szíve-

sen osztottak meg társaikkal és az õket körülvevõ felnõttek-

kel.

Megítélésem szerint az intézményben dolgozók képzett-

sége, gyakorlata, általános emberi értékei jelentik a legnagyobb

erõforrást ahhoz, hogy az új kihívásoknak megfeleljünk. A

személyi ellátottságunk szakirányú, elõírás szerinti minden

területen. Óvodapedagógusaink több éves tapasztalattal ren-

delkeznek, akárcsak a mellettük dolgozó dajka nénik, akiknek

szintén elengedhetetlen a munkája a mindennapokban. Intéz-

ményünkben minden dolgozó azon fáradozik nap, mint nap,

hogy az itt nevelkedõ gyermekeknek kiegyensúlyozott derûs

napjai legyenek.

A fõzõkonyhán dolgozó kollégák mindig törekszenek az

egészséges ételek betartás mellett megújítani ételeinket, több-

ször vidám reggeliket készítenek.

A bölcsõdei gondozó nénik és a dajka néni a két éves gyer-

mekeket nevelik, gondozzák. Szüleik nagy többsége óvodán-

kat választotta az óvodai beíratásnál. Amire büszkék

vagyunk!

Intézményünkben a gyermekek különbözõ támogatások,

adományok, szülõi segítség jóvoltából sok-sok programon

vesznek részt, ami a szülõknek nem kerül külön költségekbe.

Õszi-tavaszi óvodás kirándulások, színházlátogatások, gyermek-

nap az óvodában, csoki-szökõkút a családi nap folyamán, má-

jus elseje az óvoda udvaron, gyermeknap.

Az idei évben az Alapítványi Bál illetve az Alapítványunk

segítségével sikerült két kültéri játszótéri játékot vásárolni a

gyermekeknek.

A különbözõ támogatások, szülõk összefogása nélkül ezek

nem valósulhatnának meg. Büszkék vagyunk arra, hogy óvo-

dánkban többet, jobbat tudunk adni a gyermekeknek. Hálásak

vagyunk mindenkinek, aki bárminemû formában segíti intéz-

ményünket, hogy a gyermekek minél színesebben töltsék az idõt

az óvodai, bölcsõdei nevelés alatt.

Idei évben is sok-sok programot szervezünk a gyermekek-

nek.

A szeptemberben rendezett Berhidai Napokon nagycso-

portosaink egy vidám tánccal szerepeltek. Októberben az

Állatok Világnapja alkalmából hagyományainkhoz tartozó

rendezvénysorozat volt intézményünkben. Nagy hangsúlyt

fektetünk intézményünkben a környezettudatos nevelésre,

hogy a gyerekek minél nagyobb harmóniában éljenek a

természettel és az állatvilággal. Siófokra kirándultunk egy

Állatfarmra, amit az „Óvodánkért” Alapítvány bevételébõl fi-

nanszíroztunk, kreatív délelõttöt szerveztünk. A lovaglást

havi rendszerességgel szeretnénk bevezetni az intézmény

gyermekeinek. Folytatjuk a Kutyaterápiás foglakozásokat,

illetve a mozgásfejlesztõ szakkört.

Bízom benne, hogy az idei nevelési év is derûs, munkával

teljes év lesz.

Mozgay Dóra

HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA
ÉS BÖLCSÕDE HÍREI



A tehetségfejlesztés eredménye…
A tehetségfejlesztés egy szükséges, „láthatatlan”, gyakran

kevés megbecsülést érdemlõ munka, melynek eredménye ese-

tenként csak nagyon lassú fejlõdési folyamaton keresztül való-

sul meg apró lépésekben haladva, minden kis „sikert” átélve,

megízlelve, vigyázva hátulról és csendben, hogy a motiváció

sikeres legyen, a lelkesedés ne hagyjon alább,… S közben ne-

velünk is óhatatlanul, hiszen komplex személyiséget fejlesz-

tünk. Megtanítjuk rá, hogy legyen megbízható (ígéreteit tartsa

meg, szerepléseken legyen jelen), türelmes (fegyelemmel bír-

ja végigállni vagy ülni a programot, melyen részt veszünk), ki-

tartó (ne szegjék kedvét a kevésbé sikeres vállalkozások, ne-

hezebb feladatok), mindig ügyeljen az alkalomhoz illõ megje-

lenésre (ízléses ruházat, hajviselet, …), a verbális és nem ver-

bális kommunikációra (fegyelmezettség, testtartás, arckifeje-

zés, kifejezõ, választékos beszédstílus, elõadásmód,…), legyen

felkészült az esztétikai élmény befogadására, a versenyek al-

kalmával a versengés kockázataira, legyen kellõ odafigyeléssel

diáktársaival szemben és embertársaival is (udvarias magatar-

tás, gesztusok, köszönési formák, bemutatkozás, etikett,…), to-

vábbá érzékeny mások problémáira (idõsek tisztelete, sérült

emberek segítése, elfogadása,…), egyszóval szociális érzé-

kenységet mutasson. Természetesen a tehetségfejlesztés mind-

ezeken túlmutató sokoldalú tevékenység, most csupán néhány

szembetûnõ jegyérõl szóltam, melyek mindennapjainkat kísé-

rik. Elkezdõdnek egy tanórai foglalkozáson, vagy szabadidõs

programon, véletlen spontán megnyilvánulás okán, esetleg

szándékos tehetségkutató válogatásokon, – mint esetünkben is

– mikor észrevesszük, vagy inkább felfedezzük a gyermekben

rejlõ tehetséget, s folytatódnak a közös osztály, csoport és egyé-

ni munka során, tehetségmûhelyünkben, mely egy végeláthatat-

lan folyamat, mindkét fél akaratából. Végeláthatatlan, mert

ezek a tanulók fejlesztésben vesznek részt, majd mentoráltak

lesznek, s már ezernyi apró szállal kötõdnek hozzánk, mire

elérkezik a középiskola küszöbén a búcsúzás. Ha jó munkát vé-

geztünk a kapcsolat nem szakad meg, legfeljebb elhalványo-

dik, de gyakran visszatérnek ezek a diákok késõbb is. Hiszem,

hogy ennek és csak ennek van haszna a tehetségfejlesztésben,

hogy nem engedjük el a kezüket, tovább kísérjük õket az úton,

amennyire csak lehet.

Éppen ezek miatt az okok miatt örvendek annak, hogy isko-

lánk a Roma Tehetségfejlesztõ Program keretében az Emberi

Erõforrások Minisztériuma és az Emberi Erõforrás Támogatás-

kezelõ jóvoltából NTP-RHTP-16-0136 kódszámmal pályáza-

ton nyert 1.600.000 Ft-ot, melynek keretében drámafoglalkozá-

sokat tarthatott és nyelvi kompetenciafejlesztést, illetve egy 3

napos tehetségtábort valósíthatott meg Balatonfûzfõn, és egy

színházlátogatás keretében a Madách Színház Mary Poppins

címû darabját tekinthette meg, valamint országosan elismert

mûvészekkel való közös foglalkozás által csúcsosítja ki a fog-

lalkozások lényegét, melyen 20 tehetséges gyermek vehetett

részt a múlt tanévben (2016. szeptember 1–2017. június 30-ig),

köszönhetõen az Emberi Erõforrások Minisztériumának és az

Emberi Erõforrás Támogatáskezelõnek, azon belül pedig a

Nemzeti Tehetség Programnak.

Évek hosszú munkája kezd beérni, hiszen a program kereté-

ben a hétfõnkénti csoportos foglalkozásokon kívül egyénileg

is foglalkoztunk a„tehetségek” „mentorálásával”, s kiépített

kapcsolataink számos alkalmat adtak a közelmúltban a prog-

ramban részt vevõk szereplésére, különféle alkalmakon való

részvételére, megnyilvánulására, melyek által bizonyíthatták

fejlõdésüket.

Császár Zsuzsanna pedagógus

Azonosító szám: NTP-RHTP-16-0136

Kirándultunk Pétfürdõn

A Berhidai Napok keretein belül, az Önkormányzatunknak

köszönhetõen, iskolánk tanulói közül néhány kisdiáknak lehe-

tõsége nyílt ellátogatni Pétfürdõre. 

A kirándulás alkalmával megtekinthettük a Pétfürdõi Hivatá-

sos Tûzoltó-parancsnokságot, ahol nagyon szívélyesen fogad-

tak Minket és a körbevezetés során megmutatták, hogy hogyan

és miként mûködik egy tûzoltóság a mindennapokban. A gye-

rekek még a legújabb tûz-

oltóautóba is beülhettek.

A nap további részében

felfedeztük a játszóteret

és a Csónakázó-tó kör-

nyékét is.

Köszönetet mondunk a

kirándulásért Pergõ Mar-

git polgármesterasszony-

nak, Gerõfiné Mészáros

Anitának, Pénzes Gézá-

nak és a Pétfürdõi Hivatá-

sos Tûzoltó-parancsnok-

ságnak.

Palotai Andrea
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A Rákóczi csapata idén is
otthon tartotta a kupát

Iskolánk hagyományait ápolva idén õsszel is megrendeztük

a II. Rákóczi Ferenc kispályás labdarúgó kupát. A Csajági Re-

formátus Általános Iskola, az Õsi Általános Iskola és a Berhidai

Ady Endre Általános Iskola igazgatói örömmel fogadták el a

meghívásunkat.

Szép, napsütéses õszi napon vártuk iskolánk pályáján a 7–8.

osztályos tanulókból álló csapatokat. Sorsolás után, a Berhidai

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola játszott az Õsi csapatával.

Az izgalmas játék 2–2 végeredményt hozott. A továbbjutást

büntetõrúgások döntötték el. A hazaiak biztos lábbal bombáz-

ták döntõbe a csapatukat. Ezután a csajágiak csaptak össze a

másik berhidai csapattal, ami 1–12 eredménnyel zárult. A

meccsen Fülöp Adrián kiemelkedõ játékkal 8 gólt szerzett. A har-

madik helyért az Õsibõl érkezettek 6–0 arányban gyõzték le a

csajági gyerekeket.

A két rivális berhidai iskola tanulói csaptak össze a bajnoki

címért. Igazságos döntetlennel zárult a mérkõzés. A hetes rúgá-

sok nagy izgalmat hoztak. A hazaiak mindhárom büntetõjüket

értékesítették, míg a vendégek a másodikat kihagyták, így el is

dõlt a kupa sorsa.

A korrekt játékvezetésért Cseszárik Károlynak jár a köszönet.

Iskolánk tanulói erõs „B középként”, síppal, dobbal, erre az

alkalomra készített zászlókkal hajszolták gyõzelembe a csapa-

tunkat. A mérkõzések után, tanulóink által készített szendvi-

csekkel és teával vendégeltük meg a játékosokat.

A helyezettek éremmel, a gyõztes csapat egy kupával is gaz-

dagodott.

Aki ott volt, sportszerû, színvonalas, nagy iramú mérkõzé-

seket látott.

A bajnok Berhidai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csa-

pata: Bóta Bence, Kovács Martin (csapatkapitány), Kovács Bá-

lint, Kovács Patrik, Krausz Ádám, Major Martin, Sidó Ábel,

Szibler Sándor, Törõ Dzsulió.

Felkészítõk: Törõcsikné Györgyei Nelli és Kurbucz Tamás

Kurbucz Tamás

Hol volt, hol nem volt…
Õseinktõl kincsekkel megrakott tarisznyát kaptunk örökség-

be. Ha kinyitjuk és belenézünk, mérhetetlen mennyiségû mesét

találunk benne, melyekben egy teljesen más világ bontakozik

ki elõttünk. Egy olyan világ, ahol akár három kívánságunk is tel-

jesülhet, vagy a jó elnyeri jutalmát, a rossz pedig méltó bünte-

tését. A mi dolgunk csak annyi, hogy ezekre a kincsekre vi-

gyázzunk, hogy unokáink, dédunokáink is hallhassák és olvas-

hassák.

Iskolánk ennek a nemes tettnek a szellemében, az idén hét pró-

ba elé állította tanulóit. Szeptember 20-tól 28-ig minden osztály-

nak, minden napra jutott egy-egy feladat. Rajzoltak, feladatla-

pot és mese-totót töltöttek ki, puzzle-t, mondatokat raktak he-

lyes sorrendbe, majd lencsét válogattak. Az utolsó nap volt a leg-

látványosabb, hiszen a tanulóknak egy mesefigura jelmezébe

kellett bújni egész napra. Az aranyszõrû báránytól kezdve a ki-

rálykisasszonyig mindenki ott volt a folyosón az eredményhir-

detéskor.

Büszkék vagyunk gyerekeinkre, akik lelkesen játszották vé-

gig ezt az egy hetet, s köszönjük a szülõk segítségét, akik a jel-

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Keressük 
régi diákjainkat és tanárainkat

A Berhidai Ady Endre Általános Iskola keresi ré-
gi diákjait. 

Iskolánk ebben a tanévben ünnepli 55 éves szüle-
tésnapját és ez alkalomból szeretnénk, ha régi diák-
jaink újra eljönnének volt iskolájukba. Az „Öregdi-
ákok az Ady Iskola Jövõjéért” Alapítvány, találkozó-
val egybekötött BÁLT szervez november végére. A
bál védnökei az alapítvány alapító tagjai,  volt diák-
jaink Talabér Márta és Molnár Tamás, valamint For-
nai Marietta igazgatónõ. 

A találkozó november 25-én lesz, amellyel kap-
csolatosan információt az iskola igazgatójától lehet
kérni: Fornai Mariettánál, a 88/586 680 telefonszá-
mon, vagy személyesen az iskolatitkárságán.

Szeretettel várjuk régi diákjaink jelentkezését és
kérem, szóljanak egymásnak, hogy mindenki el
tudjon jönni erre a találkozóra.

Mit jelent ÖKO Iskolának lenni?

2016-ban nyerte el iskolánk az „ÖKO Iskola” címet. Az-

óta a környezettudatos nevelést és a környezetvédelemre

nevelést is igyekszünk kialakítani és megerõsíteni tanuló-

inkban. Ezt több területen is különbözõ érdekes eszközök-

kel, vetélkedõkkel, kirándulásokkal alakítjuk, önkéntes

munkával tesszük érdekessé és változatossá, amellyel for-

máljuk a gyerekeink gondolkodásmódját. Az elõzõ évben

részt vettünk az országos önkéntes szemétszedésben. 

Majd présgépet vásároltunk alapítványi pénzbõl, amellyel

a PET palackokat és alumíniumüdítõs dobozokat tudják

összepréselni a tanulóink. Ezzel meg tudtuk valósítani,

hogy a magukkal hozott üdítõk csomagolóanyagait ne do-

bálják el, és védjék a környezetet. Az összegyûjtött, össze-

préselt palackokért pedig pénzt kaphatnak. Ebben a tanév-

ben minden osztályba szelektív hulladékgyûjtõk kerültek.

Így most már osztályszinten is külön tudják választani a

gyerekek a különbözõ anyagokból készült és hulladékká

vált dolgaikat. Fornai Marietta
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mezek elkészítésével hozzájárultak osztályuk sikeres próbaté-

teléhez.

A hétpróba eredménye:

Alsó tagozat: I. helyezett 2.a.

II. helyezett 2.b.

III. helyezett 4. osztály

Felsõ tagozat. I. helyezett 6.a.

II. helyezett 8.b. 

III. helyezett 8.a.

Turcsányi Istvánné

Mihály-napi vásár
Iskolánk-

ban ez a szep-

tember sem

múlhatott el

az immáron

régóta hagyo-

mánnyá vált

Mihály-napi

vásár nélkül.

Minden év

szeptember 29.

napján bené-

pesül intézmé-

nyünk zsibon-

gója. Kicsik

és nagyok

árulják porté-

káikat a hosz-

szan kígyózó

asz t a l so rok

mögött. Fel-

bukkannak a

kirakodóvásárban a megunt vagy „kinõtt” kisautók, babák,

plüssök, vásárolhatunk ékszereket vagy kézmûves holmikat,

sõt számos diák árulja finomabbnál finomabb saját készítésû

süteményeit, vagy más édességeit. A délután folyamán akad,

aki komolyan feltölti a zsebpénzes zsákját, s rengeteg áru cse-

rél gazdát.

Nem történt ez másként idén sem, s reméljük, így is marad

még az elkövetkezendõ években, hogy ebben az idõszakban vi-

dáman szavalhassuk a versikét: „Szent Mihálynak napja van, /

menjünk a vásárba, / kíváncsian fürkésszük, / mit tegyünk ko-

sárba.”

Fésüs Éva

Futottunk
A technikai eszköz révén olyan kényelmet biztosítunk ma-

gunknak, ami a mozgásszegény életmódra szoktat rá egyre több

embert. Mikor hazaérkezünk, a garázsajtót sem kell kinyitnunk,

csupán egy automatát hozunk mûködésbe az autónkból, sõt a te-

levíziót is távkapcsolóval kezeljük. Még a gyerekek sem gya-

logolnak eleget, a szülõk viszik autójukkal az iskolába, egyre le-

nézettebb a testnevelés órai teljesítmény is a számítógépes pro-

dukcióhoz képest.

Intézményünk felismerve ezt a problémát, azon fáradozik,

hogy megszerettesse és rászoktassa gyerekeinket a sportolásra.

Az Európai Diáksport Nap keretén belül minden tanulónk

2017 m-t futott szeptember 29-én. A gyerekek lelkesen feszül-

tek neki a feladatnak. A célba érve jólesõ fáradsággal állapítot-

ták meg, hogy derekasan megküzdöttek a méterekkel. 

Turcsányi Istvánné

Szólt a dal
A nyár még épp csak búcsút intett, egy utolsó mosolyt kül-

dött felénk, ami megsimogatta az aranyba öltözött fákat és bok-

rokat. Minden olyan békés és csendes volt. Ezt a nyugodt han-

gulatot szakítottuk meg, amikor a hagyományokhoz híven, az

idén is megünnepeltük a Zene Világnapját. A Petõfi Mûvelõdé-

si Ház elõtti tér énekszótól volt hangos október 3-án délelõtt.

Gyerekeink népdalokat és megzenésített verseket adtak elõ. Re-

méljük, hogy akik látták és hallották õket, szívesen emlékeznek

majd erre a napra!

Turcsányi Istvánné

Gratulálunk!
Tatai Nagy Klára, az Õszi Napfény Népdalkör tagja

2017. június 25-én Hajdúszoboszlón vett részt a VII. Or-

szágos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud döntõjében, ahol Gyergyói

szerelmesdalokból egy népdalcsokrot adott elõ. Produkci-

óját a zsûri Ezüst minõsítéssel díjazta. 

Elért eredményéhez gratulálunk!

szerk.
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BÜSZKESÉGEINK…
Önkormányzati Híradónkban újra felélesztjük az újság 24

éves fennállása alatt többször, különbözõ fõcímeken elindí-
tott, majd megszüntetett rovatot. Célunk, hogy bemutassunk
olyan híres, különleges embereket, akik a városunkhoz vala-
milyen módon kötõdnek, itt éltek, vagy ma is itt élnek. A je-
lenben és a múlt századokban élõ „híres” berhidai lakosok-

ról is szeretnénk anyagot gyûjteni, írni. Ehhez kérjük az
Önök segítségét. 

Várjuk ötleteiket, javaslataikat, akár kész cikkeiket is a
berhidai hírességekrõl a kulturhaz@berhida.hu e-mail címre. 

Elsõként Németh Zsanett birkózóról, majd a következõ szá-
mukban Sihell Ferencrõl, Ferryrõl olvashatnak.

NÉMETH ZSANETT
Németh Zsanett kadet-világbajnok, Európa-bajnoki ezüstér-

mes, kétszeres U23-as Európa-bajnok, többszörös magyar baj-
nok birkózó, a rioi olimpia résztvevõje. 

A 23 éves Németh Zsanett Berhidán nevelkedett, nevelõ-
egyesülete a Berhidai Ifjúsági Diák-és Tömegsport Egyesület Bir-
kózó Szakosztálya, ahol 6 évesen kezdett el birkózni. Nesó
Sándor volt a nevelõedzõje, majd késõbb Mohácsi László tanít-
ványa lett. A berhidai klub megszûnését követõen Veszprém-
be került. 2011-ben a Veszprémi Dózsa és a Csepel színeiben
kadet Európa-bajnoki bronzérmes lett, majd megszerezte a ma-
gyar nõi birkózás történetének elsõ kadet világbajnoki címét. Je-
lenleg az Újpest színeit erõsíti.

2013-ban a junior Európa-bajnokságon második lett, amit
egy évvel késõbb meg tudott ismételni. 2015-ben az U23 Eu-
rópa-bajnokságon bronzérmes, 2016-ban és 2017-ben aranyér-
mes. 2016-ban olimpiai kvalifikációt szerzett 75 kg-os súlycso-
portban, ezzel õ lett a magyar nõi birkózás történetének máso-
dik olimpikonja. 2017 májusában Újvidéken a felnõtt Európa-
bajnokságon második helyezést ért el.

Zsanett Berhidán, az Ady
Endre Általános Iskolában
végezte általános iskolai ta-
nulmányait, a mai napig sokat
jár haza városunkba. Az idén
májusban közönségtalálkozót
szerveztünk Zsanival, felkéré-
sünknek örömmel tett eleget.
Beszélt a birkózás szépségei-
rõl, arról a kemény munkáról
és szorgalomról, ami a tehetség
mellé szükséges ahhoz, hogy
valaki eredményes élsportoló
lehessen. Az érdeklõdõ gyere-
kek tátott szájjal figyelték
Zsanit, ahogy utazásairól,
edzéseirõl és versenyeirõl tartott élménybeszámolót. Németh Zsa-
nett fontos célja, hogy a tokiói olimpiára kijusson, s érmet sze-
rezzen.  Szurkolunk, hogy álmait megvalósítsa! szerk.

ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ AZ IDÕSEK OTTHONÁBAN
2017. szeptember 1-tõl a

Berhida Peremartongyártelep

városrészén mûködõ Idõsek

Otthona fenntartója a Veszprémi

Református Egyházmegye lett,

az intézmény a továbbiakban

Pap Kovách Gábor Református

Idõsek Otthona - Berhida néven

folytatja mûködését. Az ünne-

pélyes átadóra 2017. október 2-

án az Idõsek Világnapja alkal-

mából megrendezésre kerülõ

ünnepségsorozat megnyitóján

került sor. Áhítatot tartott Du-

sicza Ferenc Nagytiszteletû Lelkész úr, köszöntõt mondott a

Veszprémi Református Egyházmegye esperese: Nagytiszteletû

Császár Attila, valamint az Egyházmegyei Tanács részérõl Nagy-

tiszteletû Bikádi László Károly lelkész úr. Közremûködött a

Berhidai Néptáncegyüttes és az intézmény lakói. Az ebédlõben

került elhelyezésre Osváth András, balatonfûzfõi amatõr festõmû-

vész alkotása, ami az intézmény fõ arculatát határozza meg. Az

ünnepi alkalom zárásaként Eizler Csaba lelkész úr mondott áldást.

A Pap Kovách Gábor Református Idõsek Otthona szeretné a

lakosság segítségét, támogatását kérni  elõzetes egyeztetéssel,

a lakók személyes szükségleteihez, ill. az intézmény zavartalan

mûködéséhez.

Az alábbi eszközöket fogadnák szívesen: ágynemû, takarók,

huzatok, matracvédõk, asztalterítõk, díszterítõk, függönyök,

porszívó, takarítógép, kárpit-tisztító gép, TV-készülék, éjjeli

lámpa, lakó szobabútor, éjjeliszekrény, heverõ és kerti pad.

Kapcsolattartó: Piliskóné Héninger Beatrix

06-20/936-0576

Köszönettel az intézmény dolgozói és ellátottjai nevében 

Gulyás Zsuzsanna
intézményvezetõ
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TUDNIVALÓK A SZÉN-MONOXIDRÓL

HASZNOS TUDNIVALÓK

A köznyelvben „csendes gyilkosnak” nevezett szén-
monoxid veszélyessége abban rejlik, hogy színtelen,
szagtalan, szervezetre gyakorolt hatásai könnyen ösz-
szetéveszthetõek más betegségek tüneteivel. Ez a gáz
az otthonokban leggyakrabban elõforduló toxikus
gáz, amely meggátolja a véráramban az oxigén szál-
lítását.

Általános szabály, hogy csak kifogástalan állapotú tü-

zelõ- és fûtõberendezést, kályhát (tûzhely) csatlakoztas-

sunk a kéményhez, hiszen használat közben nemcsak a füst

áramolhat ki a réseken, hanem a szikra is kipattanhat a hé-

zagokon. Fontos a kémények évenkénti ellenõrzése, majd

legalább négyévenkénti mûszaki felülvizsgálata. A bizton-

ságos fûtéshez idõnként a gázkazánokat is át kell vizsgál-

tatni.

Még a fûtési szezonban sem késõ átvizsgáltatni a külön-

bözõ tüzelõ- és fûtõberendezéseket, mivel a gázfûtéses laká-

sokban a visszaáramló légnemû égéstermék is tragédiát

okozhat. A fél éve nem használt tüzelõberendezésekben

meglazulhatnak a tömítések, elmozdulhatnak az alkatrészek,

ezért célszerû használat elõtt megfelelõ képesítésû szakem-

berrel átvizsgáltatni õket.

Sok helyen fûtenek vegyes tüzelésû kazánnal. Ebben az

esetben nem elég csak a kémény, ajánlott a berendezés átvizs-

gálása is. Veszélyforrásként jelentkeznek a tüzelõanyagok

is, ha nem megfelelõen tárolják azokat. Mindenképp bizto-

sítani kell a kazán és a tüzelõanyag közötti távolságot, to-

vábbá el kell távolítani a felhalmozott éghetõ anyagokat is

a fûtõberendezés környezetébõl.

A szilárd tüzelõanyaggal üzemelõ fûtõberendezés begyúj-

tásához ne használjunk tûz-, vagy robbanásveszélyes éghe-

tõ folyadékot. A füstcsõ hézagmentesen illeszkedjen, mert a

visszaáramló füst mérgezést, a szétesõ csõ tüzet okozhat. A

füstcsövet 1,5 méterenként – de legalább egy helyen – fém-

bilinccsel az épületszerkezethez kell rögzíteni és a kémény-

be hézagmentesen csatlakoztatni. A koromzsák- és tisztító-

ajtót tartsuk folyamatosan zárt állapotban. A padlástérben a

kémény legalább egy méteres környezetében éghetõ anyagot

ne tároljunk.

Az emberek korszerû, jobban záródó nyílászárókat vá-

lasztanak, azonban ne felejtkezzünk el arról, hogy ezek a

veszélyt is fokozzák, fõleg ahol a nyílt égésterû berende-

zések (bojler, kéményes konvektor, kazán) elszívhatják

az oxigént. Megoldást jelenthet a problémára a szabályo-

zott szellõzõ-berendezés, valamint a rendszeres szellõzte-

tés. A szén-monoxid – elkeveredve a levegõvel –

belélegzés esetén fulladást okozhat. A gázkészülékekkel

ellátott helyiségekben érdemes lehet szénmonoxid-jelzõ-

készüléket is felszereltetni a balesetek elkerülése céljá-

ból.

Baj esetén azonnal tárcsázzuk a 112-es telefonszámot!

FONTOS TUDNIVALÓK A KÉMÉNYSEPRÉSRÕL
Az, hogy milyen gyakran érkezik valakihez a kémény-

seprõ, attól függ, hogy az adott háztartásban milyen tü-
zelõberendezéssel fûtenek, nem pedig attól, hogy fûtési
idõszak van-e. Gázüzemû és zárt égésterû tüzelõeszköz
esetén kétévente, minden egyéb fûtõberendezés esetében
évente érkezik a kéményseprõ. 

A kötelezõ lakossági sormunka az egész országban in-

gyenes. A kéményseprõ 15 nappal az ellenõrzés elõtt írásos

értesítõt dob a postaládába. Ha a kéményseprõ az értesítés-

ben megadott idõpontban nem találja otthon a kéménytu-

lajdonost, újabb idõpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát

a kéményseprõ a második idõpontban sem tudja elvégezni,

akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell

egy új, közös idõpontot, amikor elvégezhetõ a sormunka.

A harmadik, közösen egyeztetett idõpontban elvégzett

munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül

500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy át-

utalással.

A kötelezõ és ingyenes lakossági sormunka magában fog-

lalja a kémény és az összekötõ elem ellenõrzését, tisztítását,

a levegõ-utánpótlás ellenõrzését és az ezt befolyásoló mûsza-

ki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égés-

termék paramétereinek ellenõrzését, illetve ahol elõ van ír-

va, ott a szén-monoxid-érzékelõ mûködõképességének el-

lenõrzését is. A sormunkába nem tartozó tevékenységekért

változatlanul fizetni kell.

Természetesen lehetõség van arra is, hogy valaki az

ingyenes sormunkán túli kéményellenõrzést vagy tisztí-

tást rendeljen meg. Ezt a 1818-as telefonszámon, azon

belül a 9-es, majd az 1-es menüpont kiválasztásával el-

érhetõ ügyfélszolgálaton teheti meg. A két kötelezõ sor-

munka között megrendelt ellenõrzés és a sormunkába

nem tartozó munkák elvégzése költségtérítés terhére tör-

ténik. A kéménysepréssel kapcsolatos információk elér-

hetõk a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu we-

boldalon.
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ELÕZZÜK MEG A KÉMÉNYTÜZEKET
Gyakori, hogy az emberek nem olyan anyaggal fûte-

nek, mint amilyen tüzelõanyag elégetésére az adott fûtõ-

eszközt megtervezték, esetleg nem tartják karban, nem

tisztítják fûtõberendezésüket. A nem rendeltetésszerû

használat jelentõs anyagi kárral és esetenként súlyos sérü-

lésekkel járó tûzesetekhez is vezethet. Több korom rakó-

dik le az olyan égéstermék-elvezetõ rendszerben, amely-

ben hulladékot vagy más, nem megfelelõ tüzelõanyagot –

lakkozott, festett, vagy nedves fát – égetnek. A lerakódott

koromréteg fûtés során izzani kezd, meggyullad és akár

kéménytûzhöz is vezethet, a kéményrõl a tûz pedig má-

sodpercek alatt átterjedhet a ház tetõszerkezetére és egyéb

részeire.

A lerakódott korom eltávolításával, a fûtõeszköz és a ké-

mény karbantartásával megelõzhetõek a kéménytüzek. A fû-

tõeszköz takarításához hívjanak szakembert, a kémény tisz-

títását pedig tegyék lehetõvé a kéményseprõk részére. A ka-

tasztrófavédelem kéményseprõ-ipari szerve elérhetõ a

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon és

a 1818-as telefonszámon a 9.1-es menüben.

Ha kéménytüzet észlel, azonnal hívja a 112-es segély-
hívó telefonszámot!

A SZABADTÉRI ÉGETÉS SZABÁLYAI
Belterületen csak abban az esetben lehet növényi

hulladékot égetni, ha az adott település rendelkezik az
égetésre vonatkozó önkormányzati rendelettel, ebben az
esetben is csak a benne meghatározott idõpontokban
és feltételek mellett. A külterületen történõ lábon álló
növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel össze-
függésben keletkezett hulladék szabadtéri égetése pedig
csak abban az esetben lehetséges, ha az arra vonatko-
zó illetékbélyeggel – aminek összege 3000 Ft – ellátott
kérelmet 10 nappal korábban benyújtják az illetékes
tûzvédelmi hatóságnak, így az ajkai, a pápai, vagy a
veszprémi katasztrófavédelmi kirendeltségnek és ott
engedélyezik az égetés végrehajtását.

A lakóingatlanok közvetlen környezetében a bográcso-

zás, szalonnasütés vagy akár az erdõben, a kijelölt

tûzrakóhelyeken történõ tûzgyújtás természetesen tovább-

ra is megengedett, viszont itt is ügyelni kell az alapvetõ tûz-

védelmi szabályok betartására. Fontos, hogy a szabadban

meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül! Min-

den esetben gondoskodjunk megfelelõ mennyiségû oltó-

anyagról, vízrõl, homokról! Mindig legyen nálunk a tûz

oltására alkalmas kézi szerszám! Hasonlóan fontos, hogy

csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan fel-

ügyeletünk alatt tudunk tartani! A tûzrakás helyének ki-

választásakor is körültekintõnek kell lennünk, hogy ne le-

gyenek a közelben könnyen lángra kapó dolgok, legyen

az akár ruhanemû, száraz avar, gallyak, vagy hulladék. Ar-

ra is ügyelni kell, hogy szeles idõben lehetõleg ne gyújt-

sunk tüzet, hisz ilyenkor a lángok könnyen továbbterjed-

hetnek.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ar-

ra kéri a lakosságot, hogy embertársaik, környezetük, anya-

gi javaik védelme és biztonsága érdekében tartsák be a sza-

badtéri tûzgyújtásra vonatkozó szabályokat!

Berhida Város Önkormányzata képviselõ-testületének

12/2012 (VI.29.) önkormányzati rendelete szabályozza az

avar és kerti hulladékok nyílt téri égetését. 

A fenti rendelet meghatározza az égethetõ kerti hulladék

fogalmát, szabályozza az égetés körülményeit, ill. kijelöli

az égetés idõszakát is.

Részlet a rendeletbõl:

6.§ (1) Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése évente két

idõszakban lehetséges: 

a) március 1. és április 30. között, valamint 

b) október 1. és november 30. közötti idõszakban, 

keddi, csütörtöki és szombati napokon naponta 9-19 óra

között engedélyezett.

(2) Vasárnap és ünnepnapokon, valamint az (1) bekez-

désben megjelölt idõpontokon kívül avart és kerti hulladékot

égetni tilos.

SZERKESZTÕSÉGI
KÖZLEMÉNY

Tisztelt Olvasóink!

A következõ Önkormányzati Híradó 2017. de-

cemberében jelenik meg, ahová várjuk hirdetéseiket

és közleményeiket.

Kérjük, hogy írásaikat november 15-ig juttassák

el szerkesztõségünkhöz személyesen, vagy az alábbi

e-mailcímre: kulturhaz@berhida.hu

Szerkesztõség címe: Berhidai Kultúrház és

Könyvtár, 8181 Berhida, Kossuth u. 18.

Önkormányzati Híradónk városunk honlapján

(www.berhida.hu) is megtekinthetõ.
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WÁGNER ÉS TÁRSA TEMETKEZÉS
BERHIDÁN A TEMETÕ MELLETT 

(AUTÓSBOLT HELYÉN)

ÁLLANDÓ 24 órás szállítási ügyelet:

70/637-42-27

Információ: Paré Csilla 70/944-2562

8182 Berhida-Peremartongytp., Ibolya u. 13/1.

Rendelés felvétel: Várpalotán is

a Kossuth út 15. sz. alatt.
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MM EE GG HH ÍÍ VV ÓÓ
Berhida Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

11995566--ooss  FFOORRRRAADDAALLOOMM  ééss  SSZZAABBAADDSSÁÁGGHHAARRCC
üünnnneeppii  mmeeggeemmlléékkeezzéésséérree  ééss  kkoosszzoorrúúzzáássrraa..

Idôpont: 
22001177..  ookkttóóbbeerr  2233..,,  hhééttffôô  1100  óórraa

Helyszín: 
PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall

Ünnepi beszédet mond: 
Tamás György

történelemtanár

Közremûködnek:
Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános

Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola tanulói

AAzz  üünnnneeppssééggeett  kköövveettôôeenn  kkoosszzoorrúúzzááss  aa  HHôôssöökk  tteerréénn..

Busz indul: 9.45-kor a Petôfi Mûvelôdési Ház és 
Könyvtár elôl, vissza a koszorúzást követôen.
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