
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berkesd Község Önkormányzatának lapja 

I.évfolyam   I. szám          2021.március  

Köszöntő 

Tisztelt Olvasó, Kedves Berkesdiek! 

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Berkesdi Lénia megjelenése  

alkalmából. 

A kiadványunk célja, hogy első kézből és hitelesen tájékoztassuk a lakosságot 

Berkesd közéletének fontos eseményeiről, történéseiről, közvetlen környeze-

tünk aktuális ügyeiről. A közélet meghatározásába természetesen és magától 

értetődően beletartozik az önkormányzati munkán túl a hitélet, a civil szerve-

zeti élet, a szociális terület, az egészségügy, környezetvédelem, az oktatás és 

kultúra minden fontos rezdülése, eseménye és programja, hiszen az ezeken a 

területeken tevékenykedők is jelentős mértékben gazdagítják településünket, 

magunk és mások Berkesdről kialakított benyomását. A közeljövőben rend-

szeresen ezt az összképet és ennek változásait szeretnénk a Kedves Olvasó felé 

közvetíteni a Berkesdi Lénia hasábjain. 

Hiszem, hogy a tájékoztatás ezen formájával hozzájárulunk ahhoz is,hogy Ber-

kesd szerethetőbb, élhetőbb, de legalább is érthetőbb legyen. 

Kérem továbbá, hogy a lapok tartalmával kapcsolatos észrevételeiket, javasla-

taikat osszák meg velünk a továbbiakban a feltüntetett szerkesztői elérhetősé-

geken. 

Kellemes böngészést kívánok! 

Hermann-né Rattinger Mária  

   polgármester 
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Lénia: régies tájszó, keskeny, egyenes földút szántóföldek között, a „szedernyés lénia” eper-

fákkal övezett földutat jelentette.  

A magyar selyemhernyó tenyésztést olyan személyiségek neve fémjelzi, mint Széchenyi Ist-

ván, Kossuth Lajos, Wesselényi Miklós. Tevékenységük eredményeként a selyemgubó ter-

melés az 1840-es években csúcspontot ért el Magyarországon. Ezt követően zuhanásszerű 

hanyatlás következett be. 1948-tól újonnan alakult a Selyemhernyó Tenyésztő Nemzeti Vál-

lalat, majd 1950-től a Selyemgubó Termeltető Szövetkezet. Berkesdi családok is bekapcso-

lódtak a hernyótenyésztésbe kiegészítő jövedelem reményében. A bekapcsolódást és a mun-

kát Leipold Mariska néni szervezte 10-12 család részvételével. A selyemhernyó lárvák egye-

düli táplálék forrása a szederfák zsenge levele volt, melyet a berkesdi családok, gyerekek a 

„szödörnyés lénia” eperfáiról gyűjtöttek be. A „szedernye – érés” idején a falu apraja-nagyja 

idejárt gyümölcsöt enni. A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium 1969 őszén pon-

tot tett a tenyésztés végére. A mi léniánk szederfái mára elöregedtek, zömében kipusztultak. 

A fasor ma már csak nyomokban található meg. 

 

A „szödörnyés” lénia 

Gondolatok március idusán 

„ A hazaszeretet ott kezdődik, amikor  

egymást szeretik azok, akik egy hazában  

élnek. De ezt olyan nehezen értik meg  

az emberek.” 

/ Wass Albert/ 

1848 márciusának fiataljai tudták mindezt.  

Cselekedtek, nehéz, kemény, határozott, de 

jövőt építő döntéseket hoztak. Radikális, fi-

atalos, de izzó akarattal merték szeretni ha-

zájukat: szeretni egymást rangtól, vallástól, 

származástól függetlenül. Tudták, hogy a 

magyarság jövője – bárhogy is alakul a for-

radalom (és a szabadságharc) ügye – rövid- 

és hosszútávon egy valamitől függ: tudják-e 

szeretni a hazát és benne egymást. Március 

15-e az az ünnep, amit szinte mindenkor ma-

gunkénak érezhetünk, amely mindenkié, 

mert rólunk szól. A szeretet – így a haza- és 

faluszeretet is – nem kenetteljes pátosz, nem 

megélhetési, nem nyerészkedési kategória, 

hanem építő, tevékeny, munkálkodó akarat, 

nehéz döntések, egymásba kapaszkodás és 

bizalom. 

Nem lehet szeretetről beszélni és közben 

széthúzást szítani. Nem lehet szabadelvű-

ségről beszélni és közben megfélemlíteni 

másokat! Nem lehet ingyenességet ígérni és 

közben felelőtlenül bánni a ránk bízott va-

gyonnal! 

Ezért kell őriznünk hagyományainkat, alakí-

tani közös programjainkat, ünnepeinket, vi-

gyázni március 15-e erejére, hogy falunkat 

és egymást szeressük és tiszteljük, mert ez 

lehet egyedül megmaradásunk záloga, így 

tudunk élhető jövőt adni gyermekeinknek. 

Hermann-né Rattinger Mária polgármester 
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Intézményeink 

Iskolánkban pszichológus, gyógypedagógus 

is segítette a tanulók felzárkóztatását, vala-

mint az egyéni foglalkozásokat is megtartot-

tuk. Tanulóinkat is folyamatosan figyelmez-

tettük a szabályok betartására, amelyeket 

Szívesebben számolnék be a megszokott 

szép verseny eredményeinkről. Lehetőség 

szerint néhány tanuló egy-egy online ver-

senyre jelentkezett. Fekete István egy szép 

idézetével zárom a beszámolót: 

„Hideg van még ilyenkor,s a hidegnek nincs más 

színe csak a fehér. Utána jön a sárga, a kék, a lila, a 

rózsaszín és legvégül a nyár ragyogásában a pipacs 

égőpiros lángolása. De ez messze van még.” 

Nagy Tünde intézményvezető 

 

A Berkesdi Fekete István Általános Iskola a 

2020/2021-es tanévet a szokásos módon 

kezdte meg. Az iskolában folyó munka az 

intézmény Munkaterve alapján történik. 

Sajnos a járvány miatt októbertől több min-

den került módosításra: a tanításon kívüli 

programokat csak osztályszinten (pályaori-

entációs nap, Mikulás, karácsonyi progra-

mok, Fekete István projektnap) tudtuk meg-

tartani, a szakköröket nem szervezhettük 

meg, a versenyek, az Országos Fekete István 

Iskolák találkozója is elmaradt. 

Ezek a programok nagyon hiányoznak, hi-

szen a mindennapi tanulás mellett változato-

sabb lett volna az iskolai élet. 
A viszonylag kis tanulólétszámnak, a tágas 

tantermeknek, aulának, udvarnak köszönhe-

tően szerencsére csak egy tanuló volt fertő-

zött, valamint két felnőtt. Komolyan vettük 

és nagy gondot fordítottunk a járványügyi 

kérések betartására (maszk használat, napi 

szinten tantermek, mosdók egész napos fer-

tőtlenítése). Meg tudtuk oldani, hogy min-

den tanuló a tanítási órák alatt egyedül ül 

egy padban, a padokat is megfelelő távol-

ságra helyeztük el egymástól. 
A tanulószobában, napköziben több csopor-

tot alakítottunk ki, hogy lehetőleg minél ke-

vesebb osztály tanulói legyenek együtt. 

Ennek köszönhetően, több más iskolával 

szemben nálunk egy osztályban sem kellett 

eddig karantént elrendelni vagy  

online oktatást bevezetni. 

Jól működött a szülőkkel való kapcsolattar-

tás is, ha a családban betegség vagy egyéb 

hiányzással kapcsolatos probléma állt fenn. 

néha nehezen viseltek,(főleg a tanórai szü-

netek alatt), de ez az ő, a családjuk és az is-

kolában dolgozók védelmét szolgálta. 

 

 

Berkesdi Fekete István Általános Iskola 

Berkesdi Óvoda és Konyha 

Óvodánkban családias légkörben, két cso-

portban foglalkoztatjuk a gyerekeket. Szept-

ember elején negyven kisgyermekkel indí-

tottuk a tanévet. Intézményünkben jelen pil-

lanatban négy helyett két óvodapedagógus, 

és két dajka, illetve egy kisegítő látja el a 

napi teendőket. Intézményünk jól felszerelt, 

szépen felújított, a csoportszobákban galé-

ria, só fal, illetve só kabin található. A cso-

portszobákban rengeteg eszköz biztosítja 

gyermekink számára a nyugodt derűs játé-

kot, és a sokoldalú fejlesztést a mindenna-

pok során. Nagy hangsúlyt fektetünk kör-

nyezetünk védelmére, ezt bizonyítja, hogy 

ebben a tanévben elnyertük az „Örökös 

Zöldóvoda” címet. Óvodánkhoz egy nagy 

udvar is tartozik, melyet a nyár folyamán si-

került pályázati forrásból felújítani. A par-

kosítás, növényültetés pedig idén tavasszal 

fog megvalósulni. 

Intézményünk keretein belül négy település 

közétkeztetését ellátó konyha működik, ahol 

négy konyhai dolgozó,és egy kisegítő bizto-

sítja a változatos, finom ételeket az óvodá-

sok, iskolások, a szociális továbbá vendég 

étkezőknek.   

Gradvohl Jánosné intézményvezető 
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A mai kor színvonalának  

megfelelő, életminőséget adó  

emberközpontú településért 

 

Aktuális 

Gazdasági programunkkal összhangban 

igyekszünk, - a napjainkat negatívan érintő 

körülmények ellenére is - gazdálkodásunk 

hatékony és eredményes  

működését biztosítani.  

Folyamatos kihívást jelent jelen helyzetben 

a jelentős adóelvonások pótlása, a fenntart-

ható fejlődés biztosítása mellett a lakosság 

ellátása, az intézményeink biztonságos mű-

ködtetése. Számos eddig meg nem élt hely-

zettel, problémával szembesültünk az elmúlt 

egy évben, melyeket igyekeztünk a lehető-

ségeinkhez mérten a legszélesebb körben el-

lensúlyozni. Gazdasági programunk anyagi 

forrásainak megteremtéséhez továbbra is 

minden lehetséges pályázati forrást kiakná-

zunk. A működési kiadásaink racionalizálá-

sából eredő megtakarításokat folyamatosan 

felemészti a védekezési intézkedéseknek 

való megfelelés, tovább nehezíti gazdálko-

dásunkat az adóbevételek egy részének ki-

esése. Jelenleg két energetikai pályázatunk 

van közbeszerzési szakaszban.  Az Idősek 

Napközi Otthona és a Művelődési Ház, majd 

az iskolánk és óvodánk energetikai beruhá-

zására kerül sor a nyár folyamán. Három in-

tézményünknél biztosítanunk kell a zökke-

nőmentes, biztonságos működést a munkák 

alatt. Az iskola és óvoda esetében a pályázat 

benyújtása és a kivitelezés megkezdése közt 

eltelt időszak áremelkedései tíz millió forint 

többletfinanszírozást igényelnek az önkor-

mányzattól, melyet biztosítani tudunk. Befe-

jeződött a 2019 

 évi felhőszakadás okozta  

károk helyreállítása öt helyszínen.  

A Magyar Közút kezelésébe átadott útszaka-

szunk aszfaltozása is megtörtént, a beruhá-

zás kivitelezése számos problémával, konf-

liktussal járt és jár a mai napig. A padkaki-

képzés és több bekötő szakasz kijavítására a 

tavaszi időszakra kaptunk ígérvényt.  

Kivitelezési szakaszban van az Alkotmány 

utca 39 számú ingatlanunk felújítása, mely 

megközelítőleg három millió forintnyi ön-

erőt igényel, a pedagógus szolgálati lakás 

felújítása, az Alkotmány utca páratlan olda-

lának aszfaltozása. Megszépült közel öt mil-

lió forintból az óvoda udvarunk, a kertészeti 

munkák a tavasz folyamán történnek meg. 

Több Magyar Falu Programra pályázunk áp-

rilistól, a tervezési munkák megkezdődtek 

ezek esetében is. Forrást szeretnénk biztosí-

tani ebből a keretből a Művelődési Ház tető-

szerkezetének felújítására, közterület-fenn-

tartást szolgáló eszközök beszerzésére, a te-

metői utak burkolatának elkészítésére. Saj-

nos a 2015-ben átadott orvosi rendelőnk is-

mét komoly felújítási munkák elé néz, fal-

szigetelés, víz és villamoshálózat felújítás 

elvégzésére kell ismét pályázatot benyújta-

nunk, jelenleg a felmérési munkák szakaszá-

ban vagyunk. 

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezé-

sek szervezett telepítését célzó pályázat elő-

készítési munkálatai keretében elkészült a 

Települési Szennyvízkezelési Program, a 

vízjogi létesítési engedély tervdokumentáci-

ója, a monitoring kutak tervezése és a lakos-

sági szándékfelmérés. A pályázatbenyújtá-

sához érkeztünk, az önkormányzat közel két 

millió forintot biztosított a feltételek megte-

remtéséhez. Jelenleg és belátható időn belül 

ez az egyetlen finanszírozott szennyvízkeze-

lési program. 
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Segély helyett munka 

Hosszú évek óta jogos igényként merült fel, 

hogy a tömegközlekedéshez nehezen alkal-

mazkodó, megváltozott munkaképességűek 

számára, helyben, kulturált környezetben, 

hosszú távú megélhetést nyújtó kereset-ki-

egészítést biztosítsunk. 

Az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft-vel kö-

tött megállapodást követően munkahely ki-

alakítási beruházásokat végeztünk az erősen 

leromlott állapotú, volt orvosi szolgálati la-

kásunkban. Az önkormányzat megközelítő-

leg kétmillió forintos beruházásának ered-

ményeként megújultak a belső burkolatok, 

akadálymentesítésre, ipari világítás beszere-

lésére, ajtócserére került sor. Az önkor-

mányzat bérleti díj fejében bocsátotta ren-

delkezésre a munkáltató részére az ingatlant. 

Csomagolási feladatok ellátása folyik 26 

munkavállaló bevonásával 2021. február 15-

től az Alkotmány utca 25-ben.  

Kitartást, jó munkát kívánunk az új  

munkahelyen dolgozóknak. 

Egyetlen liter sütőolaj egy millió liter ivóvi-

zet tesz fogyasztásra alkalmatlanná. Lefo-

lyóba öntve megtapad, szappanszerű lerakó-

dást, dugulást okoz. Emésztőbe kerülve elő-

segíti az elzsírosodást. A szennyvíz más ösz-

szetevőivel keveredve kénessav keletkezik. 

Eltüzelve rákkeltő füstöt bocsát ki! 

Kérem, használják ki a lehetőséget  

egészségünk és környezetünk tisztasága  

érdekében. 

 

Lakossági használt olaj  

begyűjtése 

Az önkormányzat szerződést kötött a 

Biotrans Kft-vel lakossági használt olaj be-

gyűjtésére. A szolgáltató egy 240 literes spe-

ciális gyűjtőedényt helyezett el az önkor-

mányzat udvarán és vállalja, hogy a kelet-

kező használt sütőolajat, zsiradékot (étolaj 

és zsír) rendszeresen és szakszerűen elszál-

lítja és ártalmatlanítja. A használt olajat, zsi-

radékot jól záródó, zsiradékmentes külső fe-

lületű műanyag flakonokban lehet a gyűjtő-

edényben elhelyezni 2021. március 16-tól. 

Az összegyűjtött hulladék minden kg-ja után 

25 Ft/kg támogatást nyújt a szolgáltató, me-

lyet iskolánk alapítványa javára ajánlottunk 

fel.  
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Közterületi fák gondozása Mikor lesz már vége?  

 Covid19 

Kérdezzük nap, mint nap, miközben min-

den beszélgetésünk, gondolatunk hátteré-

ben ott lappang a bizonytalanság, a félelem, 

szeretteik féltése. Már egy éve erről szólnak 

mindennapjaink, követjük a médiát, tehetet-

lenül és izgalommal.  Nem vagyunk túl a 

nehezén. Védekezünk, vagy nem védeke-

zünk, ki-ki saját törvényei, lelkiismerete 

szerint. Ezzel csak az a probléma, hogy eb-

ben a helyzetben nem csak a saját bőrünket 

visszük a vásárra. Felelősséggel tartozunk a 

környezetünkben élő minden embertársunk 

egészségéért. 

Kérem, hogy mindenki tegye félre önös ér-

dekeit, kényelmét és tartsa be a szabályokat. 

Ennyivel tartozunk egymásnak. Minden 

szép tervünk dugába dőlt, programjaink, kö-

zös együttléteink a jövőbe tolódtak. Sajnos 

ismét ott tartunk, hogy az iskolában online 

oktatás folyik, az oviban csak felügyeletet 

biztosítunk a gyerkőcöknek. Az Idősek Nap-

közi Otthonának működését is fel kellett 

függesztenünk fertőzött érintettség miatt. Az 

elmúlt év márciusa óta több millió forintot 

fordítottunk a lakosság és az intézmények 

biztonságára, élelmiszercsomagok osztása, 

védelmi eszközök beszerzése, intézmények 

ózonfertőtlenítése, folyamatos kézi fertőtle-

nítés buszmegállókban, játszótéren, munká-

jukat elvesztettek családjainak megsegítése, 

fóliázó gép vásárlása a közétkeztetés bizton-

ságának fokozásához és sorolhatnám to-

vább. Kérek mindenkit, hogy személyes ér-

zéseit félretéve, fegyelmezetten, felelősen 

gondolkodva élje mindennapjait. Viseljenek 

maszkot, tartsák be a megfelelő távolságot, 

ügyeljenek a kézmosásra, fertőtlenítésre és 

kérem, hogy fokozottan figyeljenek egy-

másra, a környezetükben élő idősekre, gyer-

mekekre. Bízom abban, hogy belátható időn 

belül egészségesen fellélegezhetünk vala-

mennyien. 

 

 

Az elmúlt napokban egy kertészeti szakem-

berekből álló vállalkozócsoport megbízásá-

val elkezdtük a közterületeinken lévő fák 

felújító kezelését. A szakszerű beavatkozás-

nak, kezelésnek köszönhetően meghosszab-

bíthatjuk élettartamukat, nem veszélyeztetik 

a villamos hálózatot és a közúti közlekedést 

sem. Sajnos az elmúlt évek szakszerűtlen 

beavatkozásainak köszönhetően elkorcso-

sult, túlnőtt a lombozatuk, sok a beteg fa. A 

pótlásokhoz kisebb helyigényű, könnyebben 

kezelhető fafajok telepítési tervét készítettük 

el. A munkát szakaszosan folytatjuk anyagi 

lehetőségeinkhez mérten.  

Megértésüket, türelmüket köszönjük. 
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Kultúra 

1896-ban épült templomunkat több alka-

lommal újítgatták: 

- 2008-ban a torony cseréjére, 

-     2014-ben a tető felújítására pályázati 

segítséggel került sor. 

-     2020-ban az ablakok üvegezése, gitte-

lése, festése valósult meg, mely elkerülhe-

tetlen volt a beázások miatt.  

Terveinkben szerepel a falak külső szigete-

lése drénlemezzel, a szigetelés becsült költ-

sége közel 2.000.000 forint.  

Ezt követően a belső felnedvesedett falak 

kijavítását tervezzük, remélve a további vi-

zesedés megszüntetését. 

Húsvét felé közeledve lelkileg is  

készülünk az ünnepre. 

A szentmise minden vasárnap 9:40-kor 

kezdődik templomunkban. 

Március 28. Virágvasárnap: barkaszente-

lés, barkás körmenet az Úr  

szenvedésének vasárnapján. 

Április 01. Nagycsütörtök: szentmise az 

utolsó vacsora emlékére. 

Április 02. Nagypéntek: keresztút és 

szentmise Urunk szenvedésének  

ünnepén. 

Április 03. Nagyszombat: Húsvét vigíliájá-

nak szentmiséje, tűzszentelés és  

feltámadási körment. 

Április 04. Húsvét vasárnap: ünnepi 

szentmise 9:40-kor. 

A Nagycsütörtöki, Nagypénteki, Nagy-

szombati szertartások pontos ideje még nem 

ismert, délután 4 órát követően fog történni. 

 

Méltatlanul elhanyagoltuk falunk  

szülöttjét, a neves költőt, Galambosi Lász-

lót. A ma romokban álló régi iskolánk épü-

letében született 1928. július 2-án. 

Édesapja Galambosi Nándor és édesanyja 

Vorgonics Julianna tanítók voltak települé-

sünkön. A tanító úr összeveszett az akkori 

berkesdi pappal, így Magyarhertelendre ké-

rette át magát. A család szoros kapcsolata 

megszakadt Berkesddel. Galambosi László 

is tanítói és gyógypedagógiai végzettséget 

szerzett. Pedagógiai munkája háttérbe szo-

rult irodalmi pályafutása mellett. Tizenhét 

verseskötete jelent meg, kettő kézirat formá-

jában maradt ránk. Több díjjal illették, töb-

bek között Janus Pannonius Díj, Magyar 

Köztársaság Arany Érdemkereszt.  

A jövőben mindent elkövetünk, hogy hagya-

téka méltó helyre kerüljön közösségünkben. 

A mi Galambosi Lászlónk Galambosi László: Húsvét 

 

Szivárványfény árad. 

Lobognak a sátrak. 

Csöngöttyűznek a vőfélyek. 

Zászlót bont vasárnap. 

Torlódik a násznép. 

Nyírfahídon átlép. 

Kösöntyűkkel a barkások 

bundája szikrázzék! 

Násznagyunk kucsmája 

fölött aranypáva. 

Tulipános kerekekre  

hull Húsvét rózsája. 

Hajlok kedves hozzád. 

Tükrös nap az orcád. 

 A gyűrűket kagylós tálból 

ujjunkra forgatják. 

 

Hitélet 
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Szerkesztői elérhetőségek:  

kozmuvelodes.berkesd@ 

gmail.com és 

polgarmester@berkesd.hu  

vagy 0630/2294036 

Közérdekű 

Bogádi Közös Önkormányzati Hi-

vatal Berkesdi Kirendeltségének 

ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő: 8:00-12:00 

Kedd: 8:00-12:00 

Szerda: 13:00-16:00 

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 

Péntek: 8:00-12:00 

Cím: 7664 Berkesd, Alkotmány utca 40. 

Telefon: 0672/458-101 

                0630/588 8020 

                0630/588 8113 

A járványhelyzetre tekintettel a hivatal-

ban az ügyfélfogadás szünetel. Ügyinté-

zés kizárólag halaszthatatlan ügyekben, 

előzetes telefonos időpontfoglalással le-

hetséges. 

Hulladékszállítási naptár 

Kommunális hulladékszállítás:  

minden pénteken. 

Szelektív hulladékszállítás:  

minden hónapban a 2. hétfőn. 

Lomtalanítás:  

2021.március 26. (péntek) 

 

Pécsváradi Hulladékudvar nyitva-

tartási ideje: 

Kedd: 10:00-16:00 

Minden hónapban  

a 2. szombaton: 8:00 - 11:30 

Rendelési idő: 

Dr. Hiti Zalán 

Hétfő: 11:00-13:00 

Kedd: 8:00-11:00 és 16:45- 18:00 

Szerda: 9:00-11:00 

Csütörtök: 8:00-12:00 

Péntek: 11:00-13:00 

Csecsemő- és terhestanácsadás: 
Heisz Rita 

Szerda: 11:00-12:00 

Szolgáltatások 

E-ON 

Telefon: 06 20/30/70/ 459 96 00 vagy  

06 52/ 512-400 

E- mail: araminfo@eon.hu vagy 

aramhalozat@eon.hu 

DRV 

Telefon: 06 80/240-240 

E-mail: drv.zrt@drv.hu 

Közbiztonság 

Körzeti megbízott: Csöme András  

törzsőrmester 

06 70/6573271 

 

Magyarok Nagyasszonya Római 

Katolikus Plébánia  

hivatali  

elérhetősége: 
Kedd és péntek: 17:00-18:00 

Cím: 7628 Pécs, Szabadságharc utca 5. 

Hivatali telefon: 06 72/ 782-362 

Gál Péter, plébános: 06 30/7255519 
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