
ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
BERHIDA

XXVI. évfolyam 1. szám
2019. február
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ISTEN HOZOTT 2019!
Ismét magunk mögött hagytunk egy esztendõt. Nem

csak idõsebbek, de talán tapasztaltabbak és bölcsebbek is

lettünk egy cseppet. Mint egy röpke álom, oly hamar elre-

pült a december. Talán nem véletlenül nevezi a székely

naptár álom havának az év utolsó hónapját, hiszen az ün-

nepi készülõdések során valóban úgy éreztük, hogy sikerült

egy kis idõre kilépnünk a mindennapok mókuskerekébõl,

magával ragadott minket az ünnep varázsa. Csakhogy szin-

te észrevétlenül suhantak el mellettünk a napok, s a szilvesz-

teri koccintással már nemcsak az álom havának mondtunk

búcsút, hanem egy új évet is, 2019-et köszöntöttük. A „fer-

geteg havának” keresztelt január pedig újra visszarepített

minket a valóságba, hogy új kihívások elé állítson. Re-

ménnyel teli tervekkel vágtunk neki az új esztendõnek, bízva

abban, hogy a kitûzött céljaink megvalósulnak. Igaz, koráb-

bi döntéseink és eredményeink, vagy éppen kudarcaink is

hatással vannak a jövõnkre, de elsõsorban rajtunk múlik, ta-

nultunk-e a tapasztalatokból, és képesek leszünk-e a ja-

vunkra fordítani azokat! Kívánjuk, hogy így legyen! La-

punk szerkesztõsége mindenesetre ebben az esztendõben

is szeretné hitelesen tájékoztatni a berhidai olvasókat a vá-

rosunkat érintõ hírekrõl, közérdekû információkról, kultu-

rális eseményekrõl és mindarról, ami Berhidát nem csupán

lakóhellyé, hanem igazi otthonná, jó közösséggé kovácsol-

ja. Írjanak nekünk, legyenek partnereink a minél szélesebb

körû tájékoztatásban! Sikeres 2019-es esztendõt kívánunk

mindenkinek! 

Bálint Edit

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA BERHIDÁN
A magyar kultúra napját január 22-én ünnepeljük annak

emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fe-

jezte be a Himnusz megírását. Minden évben országszer-

te kulturális és mûvészeti programok várják az érdeklõdõ-

ket, illetve ünneplik a pedagógusok, közmûvelõdési dol-

gozók, civil szervezetek munkáját. Berhida város a polgár-

mesteri hivatal házasságkötõ termében ünnepelt egy

unikális program keretében.

Elõször Gerõfiné Mészáros Anita közmûvelõdési igaz-

gató köszöntötte a jelenlévõket, majd Pergõ Margit pol-

gármester tartott ünnepi beszédet, kiemelve a kultúra és kul-

turáltság fontosságát a mindennapi életünkben. Ezután az

este meghívott vendége, Sinkovits-Vitay András színész

bensõséges és mély hitrõl tanúbizonyságot adó mûsorát

hallgathatta meg a közönség. 

Az eseményhez illõen Kölcsey Ferenc Himnuszát szaval-

ta el elõször a mûvész, majd Vörösmarty Mihály Hymnus
címû mûvével folytatta elõadását. Sinkovits-Vitay András

szavalt, énekelt, hangszeren játszott, mesélt, olyan neves

költõket felvonultatva az irodalmi kánonból, mint Radnó-

ti Miklós, József Attila, Wass Albert, Kányádi Sándor,

Illyés Gyula, Nagy László. Mindeközben mesélt család-

járól, a történelemhez, a magyarsághoz és a kultúrához

fûzõdõ viszonyáról. Elõadta Az én hazám címû saját ver-

sét is. A mûsorát Vörösmarty Mihály Szózatával zárta,

melyet viharos taps és gratulációk sora követett.

Varga Tamás
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KÖZÉLETI HÍREK

KINEVEZTÉK A TESZ VEZETÕJÉT
A képviselõ-testület döntéseinek összefoglalója

Az elmúlt esztendõ utolsó idõszakában rövid idõ alatt két ta-
nácskozást is tartottak a város önkormányzati képviselõi,
amelyeken a szükséges év végi határozatok meghozatala mel-
lett döntöttek a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet
(TESZ) vezetõjének kinevezésérõl is.

A november végi értekezleten a városi plénum az elõter-
jesztések zömét – két határozati javaslatot kivéve – egyhangú-
lag támogatta. Egy-egy tartózkodás mellett került elfogadásra
a 2018. évi pénzügyi terv III. negyedéves végrehajtásáról szó-
ló beszámoló; a 2018. évi költségvetésrõl szóló rendelet mó-
dosítása, valamint az orvosi ügyeletet érintõ támogatás decem-
beri, lakosonként fizetendõ összegnek 20-ról 60 forintra törté-
nõ emelése. Utóbbira az egészségügyi ellátás zavartalan bizto-
sítása érdekében kényszerült a város addig, amíg le nem zárul
a térségi közbeszerzési eljárás. Az önkormányzat szociális ren-
delete két pontban változott: egyik, hogy a természetbeni jutta-
tásként adható, egyszeri tüzelési támogatás a jövõben 4 mázsa
fabrikett formájában is megállapítható, a másik: a rendszeres
gyógyszertámogatásra az a kérelmezõ jogosult, akinek a család-
jában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 50
ezer, illetve egyedül élõ esetében a 70 ezer forintot. A képvise-
lõk további tárgyalásra alkalmasnak ítélték a közterületek hasz-
nálatára, a Helyi Környezetvédelmi Alapra vonatkozó önkor-
mányzati rendelet tervezetét, valamint támogatták a Helyi
Esélyegyenlõségi Tervet és a 2019. évi belsõ ellenõrzési javas-
latot. Ugyancsak egyhangúlag döntött a képviselõ-testület arról,
hogy a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet élére Keresz-
tes Juditot nevezi ki. Pergõ Margit polgármester megköszönte
a korábbi vezetõ, Karácsony József munkáját és egyben sok si-
kert kívánt az új vezetõnek, aki – mint fogalmazott – csaknem
egy évig tartó „próbaideje” alatt megbízott igazgatóként látta el
a vezetõi feladatokat, így igen sok tapasztalatot gyûjtött ahhoz,
hogy a TESZ továbbra is az elvárásoknak megfelelõen végezze
a feladatát. Erre az ülésen jelen lévõ Keresztes Judit is ígéretet
tett, megköszönve a képviselõk bizalmát. A novemberi értekez-
leten arról is döntött a plénum, hogy az önkormányzat a közte-
metési szolgáltatással a jövõben is a Nefelejcskerti Bt.-t bízza meg.
Az aktuális ügyekre térve a polgármester asszony ismertette a
téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tudnivalókat. Az önkor-
mányzat a helyi tüzépektõl árajánlatot kért és ennek megfele-
lõen állította ki azokat az utalványokat, amelyeket a 12 ezer fo-
rintos tüzelési támogatásra jogosultak a kérvényben megjelölt
tüzelõanyagra (pl. fa, szén, PB-gázpalack) válthattak be
Berhidán. Pergõ Margit arról is tájékoztatta a képviselõket,
hogy a Bakonykarszt Víz- és Csatornamû Zrt-vel folytatott tár-
gyalások eredményeként hamarosan vezetékes vízhez juthat az
a 12 berhidai ingatlan is, amelyen eddig nem volt, vagy tarto-
zás miatt korábban megszüntették a szolgáltatást. Az érintettek
kártyás elõfizetéssel használhatják az ivóvizet. Miután minden

lakóingatlanban hozzáférhetõvé teszik a vízszolgáltatást, az ön-
kormányzat kilátásba helyezte a közkutak megszüntetését. 

A képviselõ-testület december 13-án újra összeült, ekkor
tartotta a múlt év utolsó tanácskozását, amelyen közel tíz napi-
rendi pont tárgyában döntöttek a városatyák. Az elõterjesztések
zömében egyhangú határozatok születtek, a kivételt a gyermek-
védelmi ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása je-
lentette, amit egy ellenszavazattal fogadott el a plénum. A mó-
dosítás a térítési díjak és az élelmezési norma minimális emelé-
sére tett javaslatot. A továbbiakban a képviselõk megtárgyalták
és ellenszavazat nélkül támogatták Gerõfiné Mészáros Anita
közmûvelõdési igazgató által kidolgozott, az idei Berhidai Na-
pok rendezvényeire vonatkozó javaslatot, valamint áttekintet-
ték és további tárgyalásra alkalmasnak tartották a közmûvelõdés-
rõl szóló rendelet tervezetét is. Majd elfogadták a képviselõ-tes-
tület idei elsõ félévi munkatervét és az Esélyegyenlõségi Prog-
ramot, valamint egyetértettek a nemzetiségi önkormányzatok-
kal kötött megállapodások felülvizsgálatára tett javaslattal.
Megszavazta a városi plénum a Bursa Hungarica oktatási tá-
mogatás havi 13 ezer forintra történõ emelését és egyetlen ellen-
szavazattal támogatta, hogy a lefolytatott közbeszerzést követõ-
en a berhidai önkormányzat havonta és lakosonként 53,47 forint-
tal járuljon hozzá a háziorvosi ügyelet zavartalan ellátásához.

Bálint Edit

FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Péti út 52. sz.

alatti autóbusz-megállóhely 2019. február 1-tõl a Péti út

68–70. sz. közötti területre új buszmegállóhely létesítése 

miatt áthelyezésre került.
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TÁJÉKOZTATÁS AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL FÚRT VAGY 
ÁSOTT KUTAK ENGEDÉLYEZÉSÉRÕL

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. §
(7) bekezdésének - 2019. január 1. napjától hatályos módo-
sítása – értelmében:

„Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a
létesítõ vagy üzemeltetõ, aki az egyes belügyi tárgyú és más
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI.
törvény hatálybalépését megelõzõen engedély nélkül vagy
engedélytõl eltérõen létesített vagy üzemeltet felszín alatti
vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmara-
dási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.”

Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények mó-
dosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény kihirdetésének

idõpontja 2018. december 21. napja, tehát a módosítás értel-
mében a 2018. december 21. elõtt engedély nélkül vagy en-
gedélytõl eltérõen létesített vízkivételt biztosító vízi létesítmé-
nyek – kutak – fennmaradási engedélyezési eljárását 2020.
december 31. napjáig kell kérelmezni. Ezen határidõ letel-
tét követõen csak vízgazdálkodási bírság megfizetése mellett
tehetõ meg mindez.

A Nemzeti Agrárkamara tájékoztatása szerint az engedé-
lyeztetési eljárás lefolytatásának menetérõl, annak egyszerû-
sítésérõl további egyeztetések várhatóak a jogalkotókkal.

Berhida, 2019. január 9.
dr. Guti László jegyzõ

„HIÁNYUK FÁJÓ SEB MA IS...”
Emlékezés a Doni katasztrófa hõseire

A TIT Váci Mihály Irodalmi színpad mûvészei és Sallai Zsa-
nett megrázó emlékmûsora idézte fel január 14-én annak a tör-
ténelmi eseménynek a megrázó pillanatait, amikor a magyar
hadsereg közel százezer magyar katonája idegen földön esett
áldozatául a második világháború borzalmainak. A Don-ka-
nyarban 76 évvel ezelõtt elesett, eltûnt, vagy a hadifogságban el-
hunyt hõsök emléke elõtt hajtottak fejet a berhidai lakosok. 

Az emlékünnepségen Tamás György történelemtanár vilá-
gított rá azokra a körülményekre és eseményekre, amelyek a
Doni katasztrófához vezettek. Beszédét egy gyermekkori em-
lékképpel kezdte: egy óriási hófehér tengerben végeláthatatlan
kígyózó sorok a nagypapa egy régi fényképén. Ma is belebor-
zong ebbe a látványba, ahogyan a magyar katonák a csontig
hatoló, rettenetes hidegben vonulnak, s olyan érzés keríti ha-
talmába, mintha Isten egy pillanatra levette volna a kezét az
emberiségrõl, és elhatalmasodott volna a pusztuláshoz vezetõ go-
noszság. Valóban hatalmas pusztulás volt ez a magyar hadse-
reg számára – fûzte hozzá –, hiszen a hadtörténetírók is a leg-
nagyobb magyar katasztrófaként jegyzik az oroszországi Don
folyó menti csatát, amelybõl csaknem százezer katona soha
nem tért haza a szeretteihez. A történelmi feljegyzések alapján
Magyarország német követelésre vezényelte a keleti frontra a

2. magyar hadsereg alakulatait, ahol a katonáknak meglehetõ-
sen hiányos felszereléssel és a kegyetlen idõjárási viszonyok
mellett kellett helytállniuk az orosz fronton. Az 1943. január
12-én meginduló szovjet ellentámadás valósággal eltüntette a föld
színérõl a magyar haderõt. A Vörös Hadsereget megállítani
nem, de lassítani tudták, s ezzel a halogató harccal is több ezer
magyar, német és olasz katona életét sikerült megmenteni. Erõn
felüli helytállás tanúsítottak, de a harcok és a visszavonulás so-
rán nemcsak a puskagolyók, hanem a kegyetlen tél is garmadá-
val szedte áldozatait, s ez katasztrófába vezette a magyar had-
sereget. Rengetegen elestek, fogságba kerültek, vagy fagyhalál
végzett velük, így több tízezren sohasem térhettek haza a Don-
kanyarból. – Ezeket a veszteségeket sohasem sikerült pótolni –
mondta Tamás György hozzátéve, hogy a hadi felszerelés több
mint 70 százalékának megsemmisülése mellett jóval fájdalma-
sabb volt, és mély sebeket ejtett az emberi életek elvesztése. A
katonák beszámolóiból viszont tudjuk, hogy a szétlõtt városok
és falvak lakosainak segítsége és támogatása nélkül a visszavo-
nulók töredéke sem tudott volna megmenekülni. Az egész or-
szág lakosságát megrázta a szörnyû vereség és pusztulás híre,
szinte nem akadt magyar család, ahol ne gyászoltak volna.
Apák, fiak, fivérek, férjek, võlegények, szeretett rokonok és
barátok visszatérését várták hiába, ráadásul sokáig csak titok-
ban emlékezhettek rájuk a szeretteik. Nekünk viszont emlékez-
nünk kell rájuk, mert csak az emlékezés és az együttérzés ma-
rad az utókornak. Kell, hogy beleképzeljük magunkat a helyze-
tükbe ahhoz, hogy meg tudjuk érteni, milyen szörnyûségeken
mentek keresztül honfitársaink. Fontos emlékeznünk halotta-
inkra, fontos, hogy ennek tudatában úgy építsük fel a jövõnket,
hogy a háborút elkerüljük. De ha mégis meg kell halni, tud-
nunk kell, hogy mindig lesznek majd, akik emlékeznek ránk, aho-
gyan mi is ezért gyûltünk össze – fogalmazott beszédét zárva a
történelemtanár. A 76 évvel ezelõtti tragédia drámai perceit és
fájdalmas emlékeit a TIT Váci Mihály Irodalmi színpad meg-
rázó mûsora elevenítette fel rámutatva, hogy egy háborúban –
álljunk bármelyik szemben álló fél oldalán – csak veszíteni le-
het. A megemlékezést a résztvevõk koszorúzással zárták a Hõ-
sök tere Doni emlékmûvénél. 

Bálint Edit
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RENDÕRSÉGI HÍREK

OLVASÓINKTÓL

MI A VALÓSÁG, MI VEZETETT A TRAGÉDIÁHOZ?
2019. január 14-én emlékeztünk a doni katasztrófa 76. évfor-

dulójára. Ünnepi beszédet mondott Tamás György történelem-

tanár, megható beszéd volt, a száraz tények és a jelenlegi tör-

ténelmi ideológia alapján. Nézzük a tényeket, vizsgáljuk meg,

mi vezetett a borzalmas tragédiához.

Darányi miniszterelnök 1938. március 5-ei gyõri beszédé-

ben nagyarányú fegyverkezési tervet jelentett be. (Hadd jegyez-

zem meg az I. világháború borzalmas és vesztes háborúja után

20 évvel). 

1938. november 2-i Bécsi döntés értelmében (Németország-

Hitler, Olaszország-Mussolini) Magyarország visszakapta az

elcsatolt Felvidék egy részét. 1939 tavaszán Hitler engedélyez-

te a magyar hadseregnek, hogy bevonuljon Kárpátaljára. 1940

júniusában a magyar kormány ismét Hitlerhez fordult, és en-

gedélyt kért Észak-Erdély megszállására. Ennek fejében fel-

ajánlotta a magyar mezõgazdasági termékeket, sõt az országot

felvonulási területnek is. 1941 tavaszán Hitler kérte a magyar

kormányt, vegyen részt Jugoszlávia lerohanásában. Horthy haj-

lott a cselekményre, Teleki Pál miniszterelnök viszont ellenez-

te, április 3-án öngyilkosságot követett el. Horthy utasítására a

hadsereg 1941. április 11-én bekapcsolódott a Jugoszlávia el-

leni támadásba. 

1938–1941 között Magyarország számára kedvezõ területi

változások jelentõsen erõsítették a Horthy-rendszer társadalmi

bázisát, viszont külpolitikailag kiszolgáltatott helyzetbe került.

1941. június 26-án Kassát ért légitámadás ürügyén bejelentet-

te Bárdossy miniszterelnöksége a hadiállapotot a Szovjetunió-

val szemben, 1941. december 12-én Magyarország hadat üzent

az Egyesült Államoknak is.

1942. január 21–23. Magyar karhatalmi erõk Újvidék váro-

sát elzárják a külvilágtól és razzia címén szerb és zsidó lakoso-

kat – 3340 fõ – gyilkoltak meg. 

1942. április 11. – július 27. között a 2. magyar hadsereg ki-

szállítása a keleti frontra, Don folyó jobb partján 196 km széles

arcvonalon Voronyezs és Pavlovszk között. A hadsereg teljes

létszáma 1942 októberében 197 ezer fõ volt. Hiába volt a ma-

gyar hadvezetés önbizalma, a januári orosz tél, a hatalmas orosz

hadsereg 1943. január 12-én indított ellentámadásnak a rosszul

felszerelt magyar és német hadsereg nem tudott ellenállni.

Január 24-én a 2. magyar hadsereg kivált az arcvonalból.

93 ezer katona meghalt. 28 ezer sebesült katonát szállítottak

haza. 28 ezer katona fogságba esett. E hatalmas veszteség után

Kállay miniszterelnök ünnepélyesen fogadta Jány Gusztáv ve-

zérezredest 1943. május 1-én a Keleti pályaudvaron. 

Gondoljunk bele, a sok szerencsétlen kiskatona milyen lel-

ki és fizikai állapotban élte át ezt a pusztító háborút. Felkészü-

letlenül, felszerelés és támogatás nélkül átélni a mínusz 30 fo-

kos orosz télben a hatalmas támadás minden percét, napját, he-

teit. Rettenetes még rágondolni is, milyen a mínusz 30 fokban,

a fagyott gödörben, görnyedten, tétlenül várni a halált – vagy a

bomba tép szét, vagy egyszerûen megfagysz, vagy a farkasok

tépnek szép –, mert a visszavonuláskor a katonák fegyver nél-

kül még védekezni se tudtak.

Gondoljuk át, 1526. augusztus 29-én a mohácsi csatában kö-

zel 15 ezer harcos esett el a csatatéren. Évszázadok óta ezt hív-

juk a nemzet pusztulásának, tragédiájának. Nem kevés 15 ezer

harcos. De 1943. január 12-tõl május 1-ig közel 150 ezer hon-

fitársunk meghalt, megsebesült, vagy fogságba esett. A mohá-

csi csatában elesettek tízszerese. Borzasztó, hogy a politika még

mindig csak hõsökrõl beszél, holott ezek az emberek egy elhi-

bázott politika áldozatai lettek. Évente egy napot szánunk arra,

hogy megemlékezzünk e borzasztó tragédiáról. 

Hát megérte, hogy az elszakított területeket pár évig ismét a

magunkénak tudhattuk? Nem!

Ennek tudatában emlékezzünk elesett honfitársainkra. Soha

ne hagyjuk, hogy a történelem megismétlõdjön.

Köszönöm a figyelmüket.

Tisztelettel: Polcsik László

MEGBONTOTTA AZ ÉPÜLET FALÁT,
ÚGY SZEREZTE MEG AZ ÉRTÉKEKET

Lopás bûntette miatt indult büntetõeljárás egy budapesti

férfi ellen. A Várpalotai Rendõrkapitányság befejezte az ügy

vizsgálatát.

A berhidai illetékességû sértett tett bejelentést a rendõr-

ségen, hogy ismeretlen személy 2018. június 16. és 2018.

augusztus 16. között a családi házának különálló melléképü-

letébe bement és onnan értéktárgyakat vitt el.

A nyomozás során beszerzett adatok alapján az ingatlant

bérlõ 20 éves budapesti lakos került a rendõrök látókörébe,

mint a bûncselekmény elkövetõje. A fiatalember az anyagi

gondjait akarta megoldani azzal, hogy a melléképületbõl

értékeket vitt el a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül. A

férfi az épület falát megbontva a helyiségbe jutott, és több hé-

ten keresztül szekrénysort, festményeket és porcelánokat tu-

lajdonított el több mint kettõszázezer forint értékben.

A várpalotai rendõrök a 20 éves férfi ellen lopás bûntett

megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetõeljárást. A

nyomozás vizsgálati szakaszában a Várpalotai Rendõrkapi-

tányság a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és

az iratokat átadta az illetékes ügyészségnek.

Bartók Judit
r. százados
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ADY ÉS AMI HÍREK

ÓVODÁINK, ISKOLÁINKBÓL ÉLETÉBÕL

„Incsi néni” nyugdíjas búcsúztatója
Decemberben Pergõ

Margit polgármester asz-
szony köszöntõ beszédével,
és az óvodavezetõ búcsúzó
szavaival, valamint egy
meghitt mûsorral búcsúztak
el munkatársai, a meghívott
vendégek és az ovis csoport-
jához tartozó gyermekek
Varga Jánosné, Incsi nénitõl,
aki az elmúlt idõszakban
óvodavezetõ helyettesként
végezte munkáját az intéz-

ményben. A kis mûsorban az ovisok verssel készültek, a kollé-
gák közül Szabad Beáta és Drágity Alexandra egy-egy verssel
köszönte meg az együtt töltött idõszakot. A verseket Bakács
Julianna hegedûjátéka, majd a Conestoga Country Linedance
tánccsoport produkciója követte. A mûsor egy prezentációval zá-
rult, melyet Varga Jánosné Süni Óvodában eltöltött éveinek
emlékképeibõl állított össze Kovács Kitty.

Viszpergel Zsanett a Süni Napközi-Otthonos Óvoda vezetõ
óvónõje búcsúbeszédében köszöntötte Varga Jánosnét, megkö-
szönve helyettesi munkáját. Beszédébõl idézünk: „Ha tehetjük,
szolgáljunk más embereket, más érzõ lényeket így adjunk értel-
met életünknek, fejlesszünk ki magunkban alapvetõen jó embe-
ri tulajdonságokat, a melegséget, gyengédséget, együttérzést.
Ekkor válik életünk valóban értelmessé, békéssé és boldoggá”-
fogalmazott, korunk nagy gondolkodója, a Dalai Láma. Incsi te
ezt tetted, hiszen szereteteddel szeretetre neveltél, tudásod át-
adásával tudásvágyat ébresztettél, és saját példádon keresztül po-
zitív példát nyújtottál. Sok-sok évvel ezelõtt az óvónõi pályát
választottad, ami egyben egy mûvészet is. Hiszen a gyermek-
nevelés is mûvészet, ugyanúgy, mint egy kõbõl kibontani a ben-
ne levõ szobrot, vagy hegedûbõl elõcsalni a muzsikát, igazi hi-

vatás, a jövõbe vetett hit legnemesebb formája. Most hogy ösz-
szegyûltünk elbúcsúzni Tõled, az a gondolat fogalmazódott
meg Bennem, hogy olyan ez a búcsú, mint a minden évben
megélt ballagás. A különbség csak az, hogy itt a külsõségek
visszafogottabbak, a belsõ tartalom pedig – arányosan az itt töl-
tött évek számával – gazdagabb … Ahogy most is látjuk az
óvónõ életében is eljön egyszer az a pillanat, amikor búcsúzik
az óvodától. És ez a búcsúzás valahol még szomorúbb, mert
még több élmény, még több barát, még több küzdelmes, fárad-
ságos, de sikerekben is gazdag év kötõdik számodra ehhez a
helyhez … Ami minket, kollégákat illet: egy értékes embert is-
mertünk meg benned, aki csöndes ugyan, de mindig mosolyog,
akire lehet számítani, aki mindig a békés megoldást keresi a
konfliktushelyzetekben. Sokat segítettél megfontolt tanácsaid-
dal, óriási tapasztalatoddal és a lényedbõl sugárzó nyugalom-
mal. Hiányozni fogsz nekünk Incsi, és reméljük, hogy egy ki-
csit mi is hiányzunk majd neked. De legalábbis, hogy Te is
olyan sok szeretettel gondolsz majd ránk, mint mi Rád.”

SÜNI ÓVODA HÍREI 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Süni Óvoda dolgozói és gyermekei nevében ezúton sze-

retnék köszönetet mondani a berhidai Nefelejcskerti Bt.-nek,

akik fenyõfát ajándékoztak intézményünknek, így tették ün-

nepibbé karácsonyi programjainkat. Köszönjük a Berhidai

Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a színvonalas gyermek-

színházi elõadást, melyet az Ady iskolában tekintettek meg

ovisaink, és nagyon jól szórakoztak a mulatságos jeleneteken.

Végezetül köszönjük nekik a karácsonyváró játszóházunk-

hoz vásárolt kézmûves anyagokat. 

Viszpergel Zsanett
óvodavezetõ

Adventi gyertyagyújtás az Ady iskolában
Az adventi koszorú végig kíséri a karácsonyi várakozás négy

hetét. Iskolánkban szép hagyománnyá vált, hogy a karácsony
napját megelõzõen mi is egy-egy gyertyát meggyújtunk a ko-
szorún, és ünnepi mûsorral tesszük emlékezetessé a várakozást. 

A karácsonyváró gyertyagyújtás a gyerekek meghatározó él-
ményévé vált, nagyon bensõséges, szeretetteljes lett összejö-
vetelünk, amelyet az iskola aulájában tartunk, ahová minden
évben meghívjuk a Süni óvoda kis gyermekeit is. Az ovisok
csillogó szemmel énekeltek karácsonyi dalokat Bakács Julian-
na hegedûkíséretével.

A meghitt adventi készülõdéshez jól illett az általános és a
mûvészeti iskolások mûsora, amelyben az iskola énekkara, a
3. orientációs osztály tanulói, a német nemzetiségi osztályok,

Taszári Fédra és Seiber Erik szavalata mellett, az elsõ osztá-
lyosok közös versekkel, énekekkel készültek. Bemutatkozhat-
tak a hangszeren tanuló, tehetséges diákjaink is: Csonnó
Klarissza, Taszári Fédra hegedûn és Seiber Erik szintetizáto-
ron.

Ebben a modern, rohanó életünkben a szívünk, lelkünk mé-
lyén mi is várakozunk valamire, valakire. Ez a négy hét a vá-
rakozás idõszaka kellene hogy legyen, a „szent várakozás” idõ-
szaka.

Mi is minden évben várjuk a Messiást, mert tudjuk: „eljõ és
nem késik”.

Pintér Ferencné
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Külföldi önkéntesek iskolánkban
Pedagógusaink a decemberi ünnepvárást változatos progra-

mokkal is színesítették tanulóinknak.

A nagyvázsonyi Fekete Sereg Egyesület külföldi önkénte-

seivel látogatta meg iskolánkat. 

A többek között Portugáliából, Spanyolországból és Bel-

giumból érkezett vendégek megismerkedtek az intézmé-

nyünkben folyó oktató-nevelõ munkával is. Önkéntes vendé-

geink színes mûsorral, foglalkozásokkal készültek, melye-

ken diákjaink örömmel vettek részt. Megismerhettek és ki-

próbálhattak különleges hangszereket, játékokat, táncokat.

Pedagógusaink és egy vendég kolléga segítségével magyar

népi gyermekjátékokat, néptáncot tanítottunk vendégeink-

nek. A vidám karácsonyváró napot közös zenéléssel, ének-

léssel zártuk. Búcsúzáskor tanulóink saját rajzaikkal aján-

dékozták meg a vendégeket. Szeretnénk, ha ez a program is

hagyománnyá válna iskolánkban és minél többen ismerhet-

nék meg az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató

Általános Iskola és AMI tanulóit, pedagógusait és az itt

folyó munkát.

Benczik Gabriella

Karácsonyi fények
A karácsonyi ünnepkör idején, a várakozás átszellemültsé-

gét, az örömöt, a békességet, a gyermekséget, az otthon és szü-

lõföld szeretetét, a másikkal való törõdés érzését élhettük át az

egyik hétköznap estéjén: a Városi Karácsonyi Ünnepségen.

Az ünnepség szokatlan helyszínen zajlott, a Petõfi Mûvelõ-

dési Házban. Elõtte azt gondoltam, hogy hiányozni fog az ut-

cai karácsonyok feelingje: az esti fények, a csípõs hideg, a for-

ró tea gõzölgése… Igaz, minden más volt, de elmondhatom,

mint közönség, így is felemelõ érzésben volt részünk. A város

apraja, nagyja fellépett. Rendkívül összeszedett, egy teljes es-

tét betöltõ, színvonalas mûsorokat láttunk a teltházas közön-

séggel, az együtt ünneplõkkel.

Meghatódva és nagy büszkeséggel hallgattam az iskolánk

énekkarának az elõadásában Leonard Cohen – Hallelujah címû

dalának karácsonyi feldolgozását Pintér Ferencné tanárnõ

vezényletével. Jó volt látni a csillogó gyermekszemeket, halla-

ni a kórust, aki gyönyörûen tolmácsolta a dal mondanivalóját. 

„Szent karácsony éjszaka
nem szól csak a szív szava
Milliónyi ember köszönt Téged, 
Bárhol éljünk a világon, 
Te utat mutatsz, vigyázol
imánk száll ma hozzád kis Jézuska (hallelujah) 
Bennünk élsz még hallelujah 
Érted zengjük hallelujah”
A közönség soraiban a dal hallgatása közben szinte beszélt

a csend, majd a szûnni nem akaró taps.

Köszönöm, hogy részt vehettem!

Gráczerné Szabó Erzsébet

Az év legszebb ünnepén
December 20-án délután iskolánk tanulói, pedagógusai, a

szülõkkel közösen ünnepelték az év legszebb ünnepét, a Kará-

csonyt.

Az intézmény harmadik osztályos tanulói két hónapos elõ-

készület után a Süni óvodában, majd az iskolában mutatták be

mûsorukat a diákoknak, a szülõknek és a meghívott vendégek-

nek. Az ünnepi verseket moldvai imádságos ének, a népi ha-

gyományokra épülõ táncos regölés, valamint egy mai, modern

dallam fogta keretbe.  Az osztály mûvészeti oktatásban része-

sülõ tanulói citerakísérettel dalcsokrot adtak elõ, valamint

Bakács Erika hegedûjátékát is élvezhettük. A mûsort színesí-

tette a gyerekek népviselete, a gyertyatánc alatt a mûhóval pro-

dukált hóesés, és a karácsony elmaradhatatlan része, a betlehe-

mi élõkép. 

A gyerekek nagy lelkesedéssel, izgalommal készültek,

az osztály minden tanulója mondott verset, táncolt, vagy

énekelt. Köszönet a segítõ pedagógusoknak és szülõk-

nek!
Slemmer Edina
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A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Ünnepre várva

„..ahogy kacagnak a gyerekek, tiszta szívvel szeretettel, könnyes szemmel, õszintén, mert mindenhez szeretet kell…”
Évek óta hagyományainkat követve összegyûlik az iskola

gyermekserege karácsony elõtt minden pénteken, hogy tanúja

legyen a négy adventi gyertya ragyogásának. A béke, hit, sze-

retet és remény gyertyáinak meggyújtását mindig más osztály

mûsora kíséri, hol németül, hol magyarul csendülnek fel a ka-

rácsonyi énekek, versek. Díszvendégei is vannak a kis mûsorok-

nak, mert minden alkalommal szeretettel fogadjuk a kis oviso-

kat is. Az adventi idõszak megkoronázásaként született meg az

idei karácsonyi mûsor is, mely meghittséget teremtett szívünk-

ben a közelgõ ünnepek elõtt. A sötétségbe borult tornaterem, az

ünnepi fények és a gyermeki ragyogó tekintetek megidézték

karácsony estéinket. A szereplõ gyerekek ünnepisége, Wass

Albert Karácsonyi meséje és a közös karácsonyi dal könnyeket

csalt sokunk szemébe, és ünnepi díszbe öltöztették lelkünket.

Igen, errõl szól az ünnep, errõl szól a karácsony! Köszönjük! 

Kovács-Krutzler Adrienn

Régi mese új köntösben
Az Összefogással Berhidáért Egyesület felkérésének eleget

téve PERSZE színjátszó csoportunk idén karácsonyra kedves

színdarabbal készült kicsiknek – nagyoknak. A mesejátékot de-

cember 14-én mutattuk be a Petõfi Mûvelõdési Házban.

Szutyejev: A fenyõfa címû meséjét dolgoztuk fel kicsit mo-

dernebb köntösbe bújtatva, a „saját szánk íze szerint”. A mi tör-

ténetünkben a gyerekek által készített hóember csodálatos mó-

don életre kel, hogy hosszú útja során több akadályt leküzdve

elvigye az angyalkáknak a fontos levelet, melyben karácsony-

fát kérnek a lurkók. Darabunk azért volt különleges, mert ez

volt az elsõ alkalom, ahol nem csupán a történet figuráinak bõ-

rébe bújtak felsõs diákok, de a technikusi szerepet is õk vállal-

ták magukra. Bár az elõadást elsõsorban gyermek közönség-

nek szántuk, a nézõtéren többségben voltak a felnõttek. De így

is azt gondolom, hogy aki ezen a karácsonyváró délutánon ve-

lünk tartott, s végigjárta velünk a hóember kalandjait, igazán

jól szórakozhatott. Színdarabunkkal késõbb az Idõsek Ottho-

nának lakóit is megörvendeztettük, akik hatalmas lelkesedéssel

és szeretettel vártak bennünket.

Ezúton szeretnénk megköszönni a meghívást és a bizalmat

az ÖBE–nek valamint a Pap Kovách Gábor Református Idõ-

sek Otthonának. Ígérjük, máskor is szívesen mutatkozunk be

hasonló rendezvényeken, hogy örömet okozhassunk kicsiknek

– nagyoknak egyaránt. Fésüs Éva

Luca-napi forgatag
Sok-sok éve annak, hogy az azóta nyugdíjba vonult

Turcsányi Istvánné, Póli néni meghonosította iskolánkban a
Luca-naphoz kötõdõ hagyományok felélesztését, megõrzését.
Azóta is minden évben megpróbáljuk tovább éltetni ezt a szo-
kást, mindig kicsit változatosabbá, izgalmasabbá téve azt a gye-
rekek számára.

A korábbi tanévekben fõleg vetélkedõket szerveztünk a
gyerkõcöknek, tavaly pedig zenés klubdélutánt tartottunk.
Idén a december 15-i szombati tanítási napon töltöttük meg in-
tézményünket „boszorkányos” dolgokkal. A délelõtt folya-
mán a diákok több helyszínen próbálhatták ki ügyességüket,
felkészültségüket a témában. A kézmûvességet kedvelõk az
ebédlõben mézeskalács házikót díszíthettek, a rajzteremben
pedig boszi-, cicafigurát és töklampiont készíthettek. A torna-
teremben többféle ügyességi játékot próbálhattak ki: meg-
küzdhettek a bõrönd-szörnyekkel, de a páros lufipukkasztás-
sal vagy pókok hálóba helyezésével is próbálkozhattak. A
szomszédos technikateremben jósdát nyitottunk: földbe ke-
rült a Luca-búza, férj-/feleségjósló cetlik kerültek a papírzacs-
kókba, sõt, valódi  tarotjóslatot is kérhettek a bátor jelentke-
zõk. Az egyik napközis helyiség falára bárki felírhatta saját va-
rázsigéjét, de a fejtörõk szerelmeseinek is tartogattunk rejt-
vényeket az emeleti 6–os teremben. S ha esetleg valaki elfe-
lejtett rémisztõ jelmezt húzni ezen a napon, a zsibongóban
szívesen kipingálták õt az arcfestõk.

A sokféle mókának nem csupán a szórakozás volt a célja. A
legaktívabb és a legtöbb jelmezest felvonultató osztályok juta-
lomban is részesültek. Elmondhatjuk, hogy nagyon sokan vet-
tek részt a játékban az egyes helyszíneken, ám a nap két abszo-
lút gyõztese a 4. és a 7. a osztály lett.

Hálásak vagyunk a sok-sok segítségért a kollégáknak és az
öregdiákoknak, valamint szeretnénk megköszönni a Szülõi
Szervezetnek a rendezvényhez nyújtott anyagi támogatást. Re-
méljük, hogy jövõre is hasonlóan vidáman, emlékezetes mó-
don töltjük majd el ezt a napot. Fésüs Éva

Szerkesztõségi közlemény
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy írásaikat minden
hónap 6-áig tudják eljuttatni szerkesztõségünk címére:
Berhidai Kultúrház és Könyvtár, 8181 Berhida, Kossuth u. 18.
E-mail: kulturhaz@berhida.hu
Tájékoztatjuk Önöket, hogy kéziratokat nem õrzünk meg,
és nem küldünk vissza. Közlés esetén a szerkesztés jogát
fenntartjuk. A megjelent olvasói levelek és hirdetések tar-
talmáért felelõsséget nem vállalunk!
Továbbra is várjuk hirdetéseiket! Részletes tájékoztatás a
kulturhaz@berhida.hu e-mailen, vagy a 88/455-400-as tele-
fonszámon kérhetõ. 

szerk.
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BÜSZKESSÉGEINK

A NAGYVADAK FOTÓSA
Kölyök volt még, amikor a keresztszülei meglepték egy

fényképezõgéppel. Akkor meg sem fordult még a fejében,
hogy pár éven belül igazi szenvedélyévé válik a fotózás. Sõt, ha
a nagyvadakról készíthetõ, kivételes fénykép a tét, a hajnali fel-
kelés, az órákig tartó lesben állás, de még a sáros dagonyázás
sem jelent számára akadályt. A berhidai Kalmár Lajos termé-
szetfotós több mint harminc jelentõs hazai és nemzetközi fo-
tópályázat díjazottja. Legfrissebb sikerérõl decemberben ér-
tesültünk: egy országos pályázaton 800 természetfotó közül
az õ képét választották legjobbnak.

– Mikor kezdett el tudatosan, tervezetten fényképezni?
– A vízválasztó akkor következett be nálam, amikor 1999-

ben kimentem Ausztriába dolgozni, s az ottani keresetembõl
végre sikerült egy komolyabb, tükörreflexes, már profibbnak
mondható fényképezõgépet vásárolnom. Számomra kész cso-
da volt a cserélhetõ objektívekkel felszerelt masina! Úgy érez-
tem, ezzel a géppel én vagyok a „király”! 

– Nyilván azért, mert kitágította a fotózás lehetõségeit,
olyan részleteket is megörökíthetett vele, amit addig nem.

– De mennyire! A régi, egyszerû fényképezõgépekbe belené-
zett az ember, s amit látott azt fotózta le. Az új gépemmel vi-
szont közeli és távoli felvételeket is készíthettem. Engem –
ahogy mondani szokás – ekkor „csapott meg” a vonat füstje,
mert rádöbbentem, milyen nagyszerû lehetõségek rejlenek a ter-
mészetfotózásban, bár akkor még negatívos géppel kezdtem. Azt
hiszem az igazi áttörést a digitális fényképezés hozta meg. Egy-
részt azért, mert nem volt mindegy, hogy az ember mindössze
36 filmkockával, vagy egy – akár ötezer felvételre is alkalmas –
memóriakártyával indul el a természetbe fotózni! Ráadásul azon-
nal megnézheti, mi van a képen, s ha nagyon elrontotta, le is tö-
rölheti. Míg a hagyományos fotózással csak utólag derült ki, si-
került-e a tervezett kép. Úgy emlékszem, 2010-ben váltottam én
is erre a korszerû technikára, amely egyre jobban felszabadított
arra, hogy minél többet járjam és fényképezzem a természetet. 

– Voltak, vannak-e kedvenc témái?
– Én is, mint a legtöbb fotós, a családi felvételekkel, majd a

réten látható pillangókkal, virágokkal, az imádkozó sáskával, a
balatoni naplementével és napfelkeltével kezdtem a tájfotózást.
Aztán a természetnél maradva, úgy éreztem, szakosodnom kel-
lene. Már csak azért is, mert a tájfotózás a legelterjedtebb, so-
kan vagyunk. Nem beszélve arról, hogy ma már akár egy mo-
biltelefonnal is elképesztõ felvételeket lehet készíteni! Végül a
nagyvadak fotózása mellett tettem le a voksomat, egyrészt,
mert ez tetszett és ragadott meg leginkább, másrészt, mert ez-
zel a területtel kevesebben foglalkoznak, hiszen korántsem egy-
szerû mûfaj! Szarvasokat, õzeket, vaddisznókat lestem és fény-
képeztem. Emellett a madárfotózást sem hagytam abba, de a
nagyvadak az igazi kedvenceim, talán azért, mert sokkal izgalma-
sabb és nehezebb becserkészni õket egy-egy sikeres felvételre. 

– Vannak bevált módszerei?
– Mivel a vadaknak jóval kifinomultabb a látásuk, hallásuk

és a szaglásuk is, hamar kiszúrják, ha ember van a közelben és
azonnal elfutnak. Épp ezért rengeteg tapasztalat, de fõként tü-
relem kell a kicselezésükhöz. Nekem egyébként Gemenc a szí-
vem csücske, évente harmincöt napot is eltöltök ott, persze nem
egyszerre, hanem más-más évszakokban. Ahhoz, hogy sikere-
sen lefényképezzem, alaposan meg kell figyelnem a vadakat. Per-
sze, megtehetném azt is, hogy amikor ráérek, hátamra veszem
a hátizsákot meg a fényképezõgépet, mondván majdcsak szem-

bejön valami! De
így jóval kisebb
az esély a való-
ban jó fotóra.
Sokkal biztosabb,
ha az ember arra
készül fel, hogy
hosszabb ideig
lesben áll. Sze-
rencsére ismerem
azokat a helyeket,
ahol nagy való-
színûséggel elém
kerülhet olyan
vad, amit fényké-
pezni szeretnék.
Tudatosan szok-
tam felkészülni,
sõt a fejemben
már készen áll az
a kép, amit a fel-
vételen látni szeretnék, és már csak a kellõ pillanatot kell kivár-
nom, nagyon türelmesen. Látok például, narancssárgában úsz-
ni egy rétet a korai napkeltében, s odaképzelem a szarvast is, ám
elõre nem tudhatom, mikor fog valóban arra sétálni. 

– Mennyi ideig képes várni rá?
– Elárulom, az a kép, ami már régóta él a fejemben, még

mindig nem készült el, és nem tudom, meglesz-e egyáltalán va-
lamikor. De mások is így vannak ezzel, hogy egy-egy, képze-
letben felépített fotó megvalósítása akár hosszú évekbe is bele-
telhet! Persze, ez nem vonatkozik mindegyik felvételre, hiszen
a legtöbb kigondolt fényképet – ha elég kitartó vagyok – még-
is sikerül lencsevégre kapnom. Alapvetõen nyolc-tíz napig tar-
tózkodom a természetben. Idõbe telik, amíg kitapasztalom, mi-
lyen útvonalat használnak az állatok, hol érdemes lesben áll-
nom. Nem egyszerû feladat, mert gyakran már napkelte elõtt
el kell foglalnom a leshelyet, ahonnan fotózni szeretnénk, ami
nyáron hajnali fél hármat jelent, s csak napnyugta után egy órá-
val hagyhatom el a területet.

– Jól gondolom, hogy a vadfotózáshoz kiváló természetis-
merõnek is kell lenni, igazodni az állatok életviteléhez, rezdü-
léseihez, mozgásához?

– Pontosan, mindezekkel valóban tisztában kell lenni, mert
csak így sikerülhet elcsípni a kellõ pillanatot a fényképhez.
Ezért szeretem annyira Gemencet, mert Európa legnagyobb ár-
téri erdejében, a kiszáradó folyómederben fotózhatok bõgõ bi-
kát, amit Európában sehol másutt nem lehet megtenni! A kép
értékét ugyanis maga a környezet, a táj is jelentõsen emeli. A
vadon élõ állatot mindig természetes környezetében kell fény-
képezni, ezt a pályázatokban is hangsúlyozzák.

– Gyakran szokott pályázni a fotóival?
– Korábban rengeteg pályázaton vettem részt, hosszasan so-

rolhatnám az eredményeimet, de az utóbbi idõben már nem iga-
zán érzem szükségét annak, hogy minden kiírásra elküldjem a
képeimet. Eleinte persze fontosak az elismerések, mert abból lát-
ja az ember, hogy jó irányba halad. Közel harminc díjat – köz-
tük számos hazai és nemzetközi elismerést – sikerült megsze-
reznem, de rájöttem, hogy nem ez számít igazán! Úgy értem, ne
egy-egy pályázat kedvéért induljak el fotózni, hanem sokkal
inkább a természet szeretetéért, meg talán azért a sikerélmé-



2019. február Önkormányzati Híradó

9

nyért, hogy lencsevégre kapjam azt a vadat, amellyel csak nagy
ritkán találkozik szemtõl-szembe az ember! Azt hiszem, már
túlléptem a díjak halmozásán. Persze, nem arról van szó, hogy
egyáltalán nem pályázom, de már jóval ritkábban. 

– Decemberben mégis sikerült magára vonni a szakma fi-
gyelmét, kettõ díjjal is jutalmazták. Egy országos fotópályá-
zaton aranyérmes lett egy szarvasról készült képe, amit nem ke-
vesebb, mint 800 kiváló alkotásból választottak ki. A másik
fotópályázaton a vadászati kultúra méltó értékének ismerték
el Szeptember hangja címû képét. 

– Egy likõrgyár pályázatán nyert aranyérmet az egyik fotóm, a
gyár promócióra is fel fogja használni a képet, tehát akár óriáspla-
kátokon, bevásárlóközpontokban is lehet majd találkozni vele.

A másik fotópályázatot a Vadászati Kulturális Egyesület hir-
dette meg „Vadászat fényképezõgéppel” címmel. A képem a
szarvasbõgés idején készült a Mezõföldön, Ozora mellett. Egy
délutáni kirándulás során, 10-15 méterre közelítettem meg a
nyertes fotón szereplõ bikát. Nem sokkal késõbb egy másik bika
is érkezett a helyszínre és a két szarvas összecsapott elõttem. Ha-
talmas élményt jelentett nekem ez a különleges találkozás és
persze az elismerés is jólesett!

– Mi helyzet a kiállításokkal? Szívesen teszi közszemlére a fotóit?

– Ha felkérnek rá, örömmel elfogadom a lehetõséget, de nem
szeretem ebben sem reklámozni magam. Nem utasítom visz-
sza, ha meghívnak egy-egy tárlat megrendezésére, sõt ameny-
nyiben igény van rá, szívesen tartok elõadásokat is a természet-
védelemrõl és a természetfotózásról is. 

– Egyébként mivel foglalkozik „civilben”?
– Eredetileg autószerelõ vagyok, gyakorlatilag meg pirotech-

nikus. De elárulom, én is szerelõhöz viszem az autómat, ha kell,
hiszen nincs mûhelyem, megfelelõ felszerelésem sem a javításhoz.

– Mit nem húzott még ki a bakancslistájáról? 
– Nagy álmom egy afrikai utazás. Persze mindenki, aki nagy-

vadfotózással foglalkozik, Afrikát kihagyhatatlannak tartja, így
én is! De egyelõre maradok a közeli és elérhetõ céloknál. Bol-
dog leszek, ha az idei szarvasbõgéskor is sikerül egy nagyszerû
szarvasbikát lefotóznom. Mindig örülök, ha lencsevégre kapha-
tok egy-egy kivételes példányt. Rengeteg ötletem lenne még,
például az alaszkai medvefotózástól egészen Kamcsatkáig, de in-
kább csak lassú léptekkel haladok, hátha úgy messzebbre érek!
Életem képe ugyanis még csak a fejemben született meg, de bí-
zom benne, hogy egyszer sikerül majd exponálni is azt!

Bálint Edit

KÖZÖSSÉGEINK ÉLETÉBÕL

SIKERES FÉLÉVET ZÁRT A TÁNCEGYESÜLET
A Pearl Dance Rekreációs Sportegyesület szeptemberben el-

indította az alsós korosztálynak szóló tánctanfolyamát a már

meglévõ, középiskolás csoportja mellett. Az új csoport indulá-

sát nagy érdeklõdés övezte, amely a mai napig lankadatlan.

Nagy öröm volt számunkra, hogy a lányok mellett több fiú is

csatlakozott a kezdõ csoporthoz. A középiskolás csoport nyá-

ron sem lustálkodott. A nyári szünetben több koreográfiát is

megtanultak a lányok, melyeket a Berhidai Napok nyitórendez-

vényén bemutatott, „Rockopera, ahogy mi érezzük” fan-

tázianevû produkcióban láthatott a nagyérdemû. A versenyzõ cso-

portok táncosai decemberben részt vettek a XXXV. Zuglói

Táncfesztivál országos amatõr táncversenyen, ahonnan szép

eredményekkel tértek haza. A gyermekcsoport országos máso-

dik helyezést ért el, míg a serdülõcsoport teljesítményét arany

éremmel díjazták a bírák. Szólistáink, Barta Nikolett és Csóka

Roberta is elõkelõ eredménnyel zárta a versenyt. Niki a máso-

dik, míg Roberta a dobogó harmadik fokára állhatott. A verse-

nyen a Nemzeti Együttmûködési Alap támogatásának köszön-

hetõen vettünk részt. Várjuk továbbra is a táncolni vágyó gye-

rekeket, fiatalokat! Edzéseink alsósoknak csütörtökönként

18-19 óra között a Petõfi Mûvelõdési Házban, felsõsöknek és

középiskolásoknak szóló próbáink szombatonként 10-11 óra

között a Berhidai Kultúrházban vannak.
Márffy Ádám

Teltházas volt a Magic Dance SE Gála!
2018. 11. 30. Öskü, Mûvelõdési ház

„Emberi érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben

megtalálható, csak sokáig kell faragni a követ, hogy végül

megcsillanjon a drágakõ” – mondja dr. Czeizel Endre.

76 berhidai és ösküi drágakõ mutathatta be színvo-
nalas elõadását az egyesület legelsõ gáláján!

Hálásan köszönjük részvételüket! :) 
Bennünk ez örök élménnyé válik! :)

Támogatóinknak külön köszönjük a segítségét!

Karbi Vanda: +36 20/2299103

karbi3@gmail.com

magicdance_tancvarazs

Magic Dance Sportegyesület

Gyere és táncolj velünk!

SUDOKU BAJNOKSÁG
Minimum 8 fõ jelentkezése esetén Sudoku bajnokságot

rendezünk felnõttek számára!

Jelentkezni lehet: kulturhaz@berhida.hu, 

vagy személyesen a Berhidai Kultúrház és Könyvtárban!

Jelentkezési határidõ: február 28. 

A bajnokság idõpontja: 2019. március 5., 17.00 óra

Ha szeret rejtvényt fejteni, ne habozzon, jelentkezzen!

Bõvebb info: 88/455-400



Fél évtizede nem múlhat el február a Kertbarát Kör vetõmag-
börzéje nélkül, amire az idén is körültekintõen és szorgalmasan ké-
szülnek a csoport tagjai. – Igaz, hogy a tavalyi esztendõ idõjárása
korántsem volt hozzánk kegyes, így a konyhakertekbõl a szokásos-
nál jóval kevesebb zöldséget és gyümölcsöt takarítottunk be, dacá-
ra annak, hogy ugyanannyi munkát fektettünk bele, mint máskor –
ismerte el lapunknak Kellerné Szász Anikó, a Kertbarát Kör veze-
tõje –, de sietett hozzátenni: ez nem ok arra, hogy kedvüket szegje
és feladják a kertészkedést. Sõt, arra sarkallja a kiskerttulajdono-
sokat, hogy még jobb, kipróbált magvakkal és még több odafigye-
léssel vágjanak bele a palánták nevelésébe, gondozásába és alapo-
san felkészüljenek a tavaszi kerti munkálatokra. Mint elmondta, a
vetõmagbörzét azonban nem csak a kör tagjainak szervezik. Szí-
vesen látnak minden érdeklõdõt, köztük azokat is, akik kezdõk még
az önálló termesztésben, vagy épp most döntötték el, hogy a szépen
karbantartott gyep mellett szeretnének egy parányi konyhakertet
mûvelni, esetleg szívesen kipróbálnák a magas ágyást. A kertész-
kedésre bárki képes lehet és, ha ehhez némi útmutatásra, tanácsra
volna szükségük, a kertbarátok örömmel segítenek – mondta.

Igaz, a vetõmagot bárhol be lehet szerezni, sõt ezekben a hetek-
ben már egyre nagyobb kínálattal találkozunk a boltokban, ám a Kert-
barát Kör rendezvényén nem csak különleges és jól bevált, minõsé-
ges magokból válogathatnak, hanem a kör tagjai az általuk már kipró-
bált, zamatos terményeket adó és garantáltan csíraképes magvakat is
kínálják, amelyek kis gondozással, megfelelõ vízpótlással, akár az
ablakpárkányban is kihajtanak a kisebb palántanevelõ tálcákban. Aki
pedig igényli, a tapasztaltabb kertészkedõk megfelelõ szaktanáccsal
is ellátják és szívesen válaszolnak a kérdéseikre. Jöjjön el bátran az
is, aki csupán egy kis eszmecserére, társaságra vágyik és szívesen el-
kortyolna egy forró teát barátságos környezetben, virágot, növénye-
ket szeretõ emberek között! – fogalmazott a kör vezetõje, akinek
meggyõzõdése, hogy nem csak a kertészkedés, hanem a közösség
ereje is összetartja a kertészkedõk társaságát, s napjainkban bizony

mindkettõre óriási szükségünk van! Kellerné Szász Anikó azt sem
rejtette véka alá, hogy a kerti munka nem kizárólag a nyugdíjasok
„kiváltsága”, a fiatalokat éppúgy képes magával ragadni, csak némi
elszántság, kitartás és szorgalom kell hozzá! Az elsõ lépés a február
22-i vetõmagbörze lehet, amelyre nagy lelkesedéssel készülnek és
mindenkit szeretettel várnak a Kertbarát Kör tagjai!

Bálint Edit

Önkormányzati Híradó 2019. február

10

MEGBÍZHATÓ MAGVAKBÓL JÓ LESZ TERMÉS IS 
Vetõmagbörze kezdõ és gyakorlott kertészkedõknek

KEDVES DÉDMAMÁK, NAGYMAMÁK, 
ANYUKÁK és NAGYLÁNYOK!

„NÕK EGÉSZSÉGE, 
A CSALÁDOK EGÉSZSÉGE”

címû rendezvény keretében

2019. március 8-án (pénteken) 8–12 óráig
a peremartongyártelepi

Védõnõi Tanácsadóban

Nyílt szûrési napot tartok!

Amit kínálok:
• Testsúly – testmagasság mérése
• Mennyi lenne a kívánt testtömeg BMI
• Testzsírszázalék mérés
• Látásélesség vizsgálata Vizus táblával
• Hallásszûrés audiométerrel
• Hozott vizelet szûrése (fehérje, genny, cukor)
• Vérnyomásmérés
• Vércukormérés D-Cont Trend vércukormérõvel - ujjbegy-

bõl (éhgyomorra vagy étkezés után 2 órával javasolt)

Szeretettel várok minden hölgyet!

Székelyné Kendi Ildikó
védõnõ
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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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