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SZÍNHÁZ ÉS DARTS
Változatos programok a mûvelõdési házakban

A szürke, borongós télben is zajlott az élet kis városunkban. Az
év második hónapja is tartalmas volt kulturális programok tekinte-
tében. Csányi Sándor a Hogyan értsük félre a nõket? címû színhá-
zi estjével lépett a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár színpadára.
Az egyszemélyes vígjáték során a színmûvész humoros formában
vetett fel kérdéseket a nõi-férfi kapcsolatok szépségeirõl, örömé-
rõl, bár leginkább a nehézségeirõl. Az elõadás közben a cinkos ösz-
szemosolygásokból, s a halkan elhangzott „Ilyet én is szoktam!”
mondatokból következtethetõen érezhetõ volt, hogy a közönség be-
le tudta élni magát az elõadásba. 

Sajnos az életben kisebb problémákon túl, komolyabb nehézsé-
gek is történhetnek párokkal, családokkal. A berhidai Báthory csa-
ládnak az újév egy hatalmas megrázkódtatással kezdõdött – leégett
az otthonuk. A család megsegítésére több környékbeli tánccsoport
összefogott, s jótékonysági gálát szerveztek, melynek a Petõfi Mû-
velõdési Ház és Könyvtár adott otthont február második hétvégéjén.

Következõ programunk ismét vidámabb volt: a több éves múlt-
ra visszatekintõ országos Kultúrházak Éjjel-Nappal akcióhoz idén
is kapcsolódtunk. Az eseménysorozatot február 15-én a Pere-
Darts, azaz az elsõ peremartoni darts bajnokság nyitotta meg a Pe-
tõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. Szép számmal akadtak ne-
vezõk, így a programsorozat nevéhez igazodva valóban nem csak
nappali, hanem éjjeli programot is biztosítottunk. Rendezvényünk-
re a Magyar Televízió munkatársai is ellátogattak, így aki lemaradt
volna a bajnokságról, a közvetítés visszanézhetõ a Médiaklikk ol-
dalán. Az I. Pere-Darts végeredménye: I. Kékesi Szabolcs, II.
Gráczer Zoltán, III. Dufek Zsolt.

Az országos programsorozat szombati délelõttjén a Berhidai Kul-
túrház és Könyvtár várta az érdeklõdõket társasjáték partival, nyílt
táncórával, és a korábban meghirdetett Olvasni jó! pályázatunk ered-
ményhirdetésére is sor került. A kisiskolások számára hirdetett olva-

sópályázaton a két legtöbb könyvet elolvasó tanulót, Ernhoffer Nó-
rát és Fekete Lara Jázmint jutalmaztuk meg tárgynyereménnyel.

A Kultúrházak éjjel-nappal program zárásaként szombat dél-
után ingyenes filmvetítésen vehettek részt a peremartoni mûvelõ-
dési ház színháztermében a családok. 

A hónap végére ismét egy komolyabb téma került górcsõ alá: a
kutyatartás. Nem is gondolnánk, milyen sok jogszabály vonatko-
zik a kutyatartásra, még a kutyások közül is csak kevesen vannak
tisztában vele. Ezen szabályok szélesebb körben való ismertetésé-
re tartott elõadást Borsos Dávid fõtörzsõrmester a Berhidai Kultúr-
ház és Könyvtárban.

Elmúlt a tél és a hideg, lassan ideért a tavasz, itt az ideje a kertész-
kedésnek. A kerti munkák segítésére a berhidai Kertbarát Kör szoká-
sához híven idén is vetõmagbörzét hirdetett. Az eseményen a magvak
csereberéje mellett hasznos információkat tudhattak meg az érdeklõdõk
a kertészkedés titkairól, zsíros kenyér és forró puncs kíséretében.

A programok folytatódtak márciusban is: Hagyományos Tava-
szi tárlatunkon Õsi Kovács Imre Aranyecset-díjas festõmûvész
festményeit csodálhatták meg a látogatók, majd március 5-én az el-
sõ alkalommal megrendezett Sudoku-bajnokságon vehettek részt
a rejtvényfejtés szerelmesei. A bajnokságra nevezõk közül Simon
Ferenc kimagasló gyorsassággal ért el elsõ helyezést. 

Intézményünk folyamatos kapcsolatban áll városunk óvodáival és
iskolával. Évente több alkalommal vesznek részt a gyerekek játszóhá-
zi, gyermekszínházi programokon, könyvtárhasználati órákon tanítá-
si idõben. Márciusban városunk óvodásai Gyurmavilág játszóházunk-
ba látogattak el, ahol a színes gyurmák segítségével ismeretbõvítõ fel-
adatot oldottak meg és finommotorika fejlesztõ játékot játszottak.

A tavasz folyamán további változatos programokkal várjuk
Önöket, melyekrõl érdeklõdjenek a mûvelõdési házakban, illetve
kövessenek minket Facebook oldalunkon a további információkért!

szerk.



Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2019. feb-
ruár 28-án tartotta soron következõ ülését. A Képviselõ-testület az
ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

Rendeletet alkotott a 2018. évi költségvetés módosításáról,
majd elfogadta a 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019.(III.1.) ön-
kormányzati rendeletét.

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve megalkotta a helyi köz-
mûvelõdésrõl szóló önkormányzati rendeletet, majd elfogadta a köz-
mûvelõdési intézmények 2019. évi munkatervét. Módosításra került
a közmûvelõdési intézmény alapító okirata, mely szerint az közmû-
velõdési intézmény neve Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár lett.

Módosításra került a szociális ellátásokról szóló önkormányza-
ti rendelet, a Képviselõ-testület elfogadta a szociális szolgáltatások
térítési díjait, valamint határozatot hozott a szociális étkezési nor-
máról.

A testület megalkotta a Helyi Környezetvédelmi Alapról szóló
önkormányzati rendeletet, ezzel összefüggésben módosította a ta-
lajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletét.

Sor került a közterületek haszná-
latáról szóló új önkormányzati ren-
delet megalkotására, mely 2019.
március 20-án lép hatályba.

Határozat született a Berhidai
Közös Önkormányzati Hivatal új
Szervezeti és Mûködési Szabályza-
tának elfogadásáról, egyetértett a
Kistérségi Bûnmegelõzési Közala-
pítvány Várpalota megszûnésének a
megállapításával.

A testület elbírálta a Berhidai
Napokra rendezvénysátor biztosítá-
sára és vendéglátói tevékenység
végzésére benyújtott pályázatot, és
pályázata alapján 5 évre a BA-
ROCK 2007 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Bt-vel köt szerzõdést. 

Településfejlesztéssel összefüg-
gõ önkormányzati fejlesztési szán-
dékok alapján 

a) a Peremarton – 1784 hrsz-ú
ingatlanon létesítendõ autó-
mosó tervezett telekkialakítá-
sához, valamint a kiszabá-
lyzásra kerülõ 262 m2 terület
Szegfû utca területében való
beolvadásához hozzájárult,

b) Támogatta a Peremartonban a
1751/22. hrsz-ú területen ga-
rázstelep – vállalkozó általi –
létesítésének elképzelését,
geodéziai felmérését, üzleti
terv készítését,

c) Támogatta a Liszt F. u. és Ma-
gyar Ifjúság utca közötti gyalo-
gos közlekedési felület létesíté-
sét, annak végsõ tulajdoni ren-
dezésére a polgármestert fel-
hatalmazta,

d) Támogatta a Veszprémi út és
Bezerédi utca csomópontjá-
ban a gyalogos közlekedést
biztosító új gyalogosátkelõ
hely kialakítását, felhatalmaz-

ta a polgármestert a feltételek meghatározása céljából tár-
gyalások lefolytatására.

Döntés született a Berhida, Mezõ utcában álló Elsõ világháborús fe-
szület felújításához pályázat beadásáról, valamint hozzájárult a testü-
let, hogy az elsõ világháború történelmi emlékeit õrzõ emlékmûvek
rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmû állítása témában
a Kiskovácsi Református Egyházközség a saját területén lévõ elsõ vi-
lágháborús emlékmû helyreállítására pályázatot nyújtson be.

A Képviselõ-testület zárt ülésen tárgyalta a „Két keréken a mun-
kába” kerékpárút kialakítása tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást, a
benyújtott ajánlatokban megjelölt ajánlati árak tekintetében a fedeze-
tet nem biztosította, így az eljárást eredménytelennek nyilvánította.

A Berhida, Kiskovácsi úti temetõben ravatalozó épület felújításá-
ra bõvítésére kiírt pályázatot a rendelkezésre álló pénzügyi forrásra
hivatkozva eredménytelennek nyilvánította, és döntött új, nyílt pá-
lyázat kiírásáról.

A képviselõ-testületi ülés anyagát városunk honlapján olvas-
hatják. Peresztegi Lászlóné
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KÖZÉLETI HÍREK

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

Berhida Város Önkormányzata által elnyert 
vissza nem térítendõ európai uniós támogatásról

2019/03/11

Berhida Város Önkormányzata 259,82 millió forint vissza nem térítendõ támogatást
nyert el a TOP- 3.1.1-16-VE1-2017-00004 azonosítószámú Fenntartható  települési köz-
lekedésfejlesztés címû pályázaton. A „Két keréken a munkába - Berhida központ - Pere-
marton Iparterület között kerékpáros létesítmények kialakítása” c. projekt eredménye-
képp a településen hozzávetõlegesen 3.750 méter hosszú kerékpárút épül.

Az önkormányzat a kerékpárút kialakításával azt az elsõdleges célt kívánja elérni, hogy
megteremtse a fenntartható és környezetbarát közlekedés feltételeit és csökkentse a szén-
dioxid kibocsátást. Emellett kiemelt szempont a kerékpárosok, a gyalogosok részére a köz-
lekedés biztonságosabbá tétele. A projekt specifikus célkitûzése a helyi munkaerõ kerék-
párral történõ munkába járásának segítése. Az újonnan épülõ kerékpárút kialakítása a Dankó
Pista, Liszt Ferenc, Széchenyi, Csokonai, Orgona utcákat fogja érinteni és egészen a gyár-
kapuig fog tartani.

A múlt évben elkészültek az engedélyes szintû és kiviteli tervek, amelyek a kivitelezés-
hez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásának alapjait teremtették meg. A rendelke-
zésre álló források figyelembe vételével a kivitelezõ kiválasztása jelenleg folyamatban van.
A kivitelezési munkálatok a sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követõen fognak
megkezdõdni. Ezt követõen a berhidai lakosok és a városunkba látogató, biciklizni vágyók
2020-ban vehetik birtokukba a kerékpárutat.

A projektrõl bõvebb információkat a www.berhida.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhetõ:
Berhida Város Önkormányzata Pergõ Margit Polgármester Tel.: +36 88 585 620
E-mail: berhida@berhida.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
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FE-GROUP INVEST Zrt.

Ingyenes lakossági elektronikai
hulladékgyûjtés

A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elekt-
romos és elektronikai eszközök, berendezések, valamint leme-
rült akkumulátorok gyûjtése.

2019. április 27-én 8-11 óra között
Helyszín: Berhida, Bezerédi tér

2019. április 27-én 11.15-13 óra között
Helyszín: Peremartongyártelep, Bölcsõde mellett 

(iskolai buszforduló)

A begyûjtés napján a begyûjtõ pontra mindenki elhozhatja mû-
ködésképtelen, használaton kívüli, árammal, elemmel, vagy ak-
kumulátorral mûködõ eszközeit, egész berendezéseit, lemerült ak-
kumulátorait! Szétszedett, hiányos berendezést nem vesznek át!

Ezeket NE a háza elé tegye ki! 
A háztartásokban sok veszélyesnek számító hulladék is kép-

zõdik, amelyeket nem szabad a szemétgyûjtõbe dobni, ugyan-
akkor elszállításuk gondot okoz. Akadályozzuk meg, hogy vala-
melyik árokparton, erdõszélen kössenek ki ezek a berendezések,
avatatlan kezek által szétszedve, súlyosan, szennyezve a talajt, a
bennük lévõ nehézfémektõl és egyéb veszélyes kemikáliáktól.

TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!
A VERTIKÁL ZRT. az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is térí-

tésmentesen végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyûjtést az elõ-
re meghirdetett szállítási napokon.

Az elszállítási napjai 2019. évben még az alábbiak.
Hulladékfajta március április
1. Komposztálható Nincs zöldhulladék 2019. 04. 15.

kerti zöldhulladék elszállítás
2. Papír, ásványvizes, 2019. 03. 25. 2019. 04. 08. és

üdítõs palack, 2019. 04. 29.
konzervdoboz stb.

1. Kerti zöldhulladékok gyûjtése
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket a VERTIKÁL

emblémával ellátott zsákokban, az ágakat, gallyakat maximum 70 cm
hosszú és 50 cm átmérõjû kötegekben összekötve szállítja el a szolgál-
tató március 25-én, az ingatlanok elõl alkalmanként 0,5 m3 mennyiség-
ben.

Csak a VERTIKÁL felirattal ellátott zsákokat viszik el, mási-
kat nem.

FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot az elszállítás
elõtti napokban úgy helyezzék ki, hogy az a közterületet ne szeny-
nyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé más háztartási ill.
konyhai hulladék NEM kerülhet.

2. Papír, mûanyag palackok, konzervdoboz stb. hulladékok gyûj-
tése

Önöknek csak annyit kell tenni, hogy az elszállítás napján reggel 6:00
óráig saját átlátható mûanyag zsákban, vagy a papírt összekötözve
kihelyezi az ingatlana elé, külön a konyhai hulladéktól.

A kitehetõ hulladékok:
• ásványvizes, üdítõs és egyéb flakonok tisztán, laposra taposva ke-

rüljenek a gyûjtõzsákba.
• papír (újság és karton), kombinált csomagolóanyagok (pl. tejes

és gyümölcsös, Tetra-Pack)
• fém- és aludobozok (sörös, üdítõ, konzerves)
FONTOS: Kérjük, hogy a zsákba NE helyezzen üveget, mert

nem viszik el!
Mindig gondoljon arra, hogy minden hulladékunkkal emberek dol-

goznak, akiket az üveg miatt sérülés érhet.

3. Üveghulladékok gyûjtése
Csak szelektív hulladékgyûjtõ szigeten, ahova csak olyan italos

üveg helyezhetõ, ami belefér az edényzetbe.
Szelektív hulladékgyûjtõ szigetek Berhidán és Peremarton-

gyártelepen:
Berhida, Rákóczi Ferenc és Kossuth utca sarok
Berhida, Kiskovácsi utca 43. sarka
Berhida, Dankó Pista utca ABC elõtti közterületen
Berhida, Bezerédi utca ABC mögötti közterületen
Peremarton-gyártelep – Orgona úti ABC mögötti közterület
Peremarton-gyártelep – Jázmin út 3. és 5. számú társasház elõtti

parkoló
FONTOS: Ablak üveg, ajtó üveg, asztal üveg nem dobható ki

a szigeten lévõ kukába.
Ezeket az üvegeket a Polgárdi hulladéklerakóba kell beszállítani.
Köszönjük, hogy együttmûködésükkel megkönnyítik az önkor-

mányzat és a szolgáltató munkáját.
Berhida Város Önkormányzata

HIRDETMÉNY
a Várpalotai Járási Hivatal illetékességi területén mûködõ 

általános iskolákba történõ beíratásról
Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2019/2020. tanévre történõ általános
iskolai beíratás ideje:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óráig
2019. április 12. (péntek) 8.00 - 19.00 óráig

Az óvodavezetõ vagy a szakértõi bizottság döntése alapján tankötelezettsége
teljesítését 2019. szeptember 1-jétõl megkezdõ gyermekét a szülõ a fenti
idõszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye - ennek hiányában
tartózkodási helye - szerinti kötelezõ felvételt biztosító általános iskola el-
sõ évfolyamára.
Az elsõ évfolyamra történõ beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek TAJ-kártyája,
- a szülõ/gondviselõ személyi igazolványa,

A felvételrõl az iskola igazgatója dönt, melyrõl írásban értesíti a szülõket.
A döntés ellen a szülõ - a közléstõl, ennek hiányában a tudomásra jutástól
számított 15 napon belül - jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hi-
vatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban
az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító
döntést hoz, a szülõ a gyermekét a döntés jogerõre emelkedését követõ 5
napon belül köteles beíratni a kötelezõ felvételt biztosító iskola elsõ év-
folyamára.
A 2019/2020. tanév kötelezõ felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi
körzete a http://www.kormanvhivatal.hu/download/1/ee/15000/VJH
_1_2019_sz_hivatalvezet%C5%91i_rendelkez%C3%A9s.pdf internetes
oldalon megtekinthetõ.
Az iskolák fenntartójáról a https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_in-
tezmenykereso internetes oldalon tájékozódhat.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Várpalotai Járási Hivatala
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NÉMET NEMZETISÉGI NAP
Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2019-es esztendõben is márci-

us elsõ felében rendeztük meg településünkön a helyi német ki-
sebbség ünnepét, a Német Nemzetiségi Napot. Több külsõ ténye-
zõhöz igazodva szombat helyett egy pénteki idõpontra, 2019. már-
cius 8-ára esett a választásunk.  

Március 7-én, csütörtökön, a Nemzetiségi Nap elõzeteseként,
a Rákóczi iskolában német napot tartottunk. A délelõtt folyamán
az alsó tagozatos diákoknak kézmûves foglalkozást szerveztünk, akik
ceruzatartót, kirakót barkácsoltak. Délután a felsõ tagozatos tanu-
lók német nyelvi versenyen vettek részt. A verseny megszervezé-
sére és lekoordinálására Vargáné Nesó Ágnest, a Rákóczi iskola né-
met nyelvet oktató pedagógusát kértük fel. A megmérettetésre szó-
ló meghívást a helyet biztosító iskolai tanulói mellett a berhidai
Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és a
várpalotai Várkerti Általános Iskola diákjai és nyelvtanárai fogad-
ták el. Míg az 5. - 6. osztályosok csapatban, a 7. - 8. osztályosok
egyénileg mérték össze tudásukat. Választott témakör az iskola
volt, ehhez kapcsolódtak a játékos feladatok.  Jó hangulatban töl-
tötték a diákok és a pedagógusok a délutánt, és gyakorolták a né-
met nyelvet. 

Március 8-án, péntek délelõtt az Ady iskolában rendeztünk kéz-

mûves játszóházat a gyermekeknek, a pedagógusok segítségével,
akik különbözõ papírból kivágott sablonokból készítettek szebbnél
szebb alkotásokat. 

A délutáni program a Petõfi Mûvelõdési Házban folytatódott
Peremartongyártelepen – az elõzõ évekhez hasonlóan – közmeg-
hallgatással és kulturális mûsorral. A rendezvény elején a Berhidai
II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskolából Rózsás Fruzsina 8. osztályos tanuló és a 6., valamint 7.b
osztályos diákok egy nagyon megható összeállítással emlékeztek
meg a magyarországi német kitelepítésrõl. A megemlékezést az el-
múlt évrõl egy rövid szöveges beszámoló és közmeghallgatás kö-
vette. Ezt követõen került sor az Ady Endre Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola, vala-
mint a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvokta-
tó Általános Iskola német nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevõ ta-
nulóinak mûsorára. A tanulók színes összeállítása nagyon változa-
tos volt. Német nemzetiségi gyermekdalok, versek, szórakoztató
összeállítások, német nemzetiségi néptánc és modern tánc követte
egymást. 

Ernhofferné Somogyi Ágota BNNÖ elnök

Köszönetnyilvánítás
A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat ezúton kö-

szöni a német nemzetiségi vetélkedõ szervezésében való nagy-
fokú segítséget Vargáné Nesó Ágnesnek, a verseny lebonyolí-
tásában résztvevõ pedagógusoknak, a zsûri tagjainak, és külön
köszönet a diákönkormányzatnak, a versenyzõk és segítõik
megvendégeléséért. 

Köszönettel tartozunk a német nemzetiségi nap sikeres lebo-
nyolításában való közremûködésért és segítségért a felkészí-
tõknek, a játszóházban résztvevõ pedagógusoknak, a közmû-
velõdési intézmények munkatársainak. Külön szeretnénk kö-
szönetet mondani Pénzes Gézának, hogy ismételten vállalta a
gyermekek ingyenes szállítását a kulturális bemutatóra

Ernhofferné Somogyi Ágota

DIGITÁLIS JÓLÉT PONT A PETÕFI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
A mai fiatalok számára

természetes az okostele-
fonok, tabletek és számító-
gépek használata. A gyere-
kek és unokák igyekeznek
segíteni a nagyiknak az
okoseszközök használatá-
nak elsajátításában, azonban
a családi segítség mellett a
digitális ismeretek bõvítését
képzések is szolgálják. A
Petõfi Mûvelõdési Ház és
Könyvtárban kiscsoportos
foglalkozások keretein belül
vezetjük be a 65 év felettie-
ket a digitális világ rejtelme-
ibe. Az idõsek többek között megtanulnak hírportálokat böngész-
ni, fájlokat letölteni, elektronikusan levelezni, megismerik a kö-
zösségi oldalak használatát, és esetlegesen a weben tudnak vásá-
rolni. Az idõsebbek így fokról fokra barátkoznak meg az eszkö-
zökkel, az internethasználattal. A heti két alkalmas képzés hoz-
zájárulhat a szellemi kapacitás szinten tartásához, a demencia el-
leni küzdelemhez és a magányosodás elkerüléséhez is. Az idõs-

ügyi programban már két
csoport sikeresen elsajátítot-
ta a digitális ismeretek bõví-
tését célzó tanfolyamot, s je-
lenleg is zajlik egy csoport-
foglalkozás. Ezúton is gratu-
lálunk a lelkes és nyitott,
végzett csapatoknak! A mû-
velõdési házban található
Digitális Jólét Ponton azon-
ban nem csak az idõskorúak
kaphatnak segítséget a digi-
tális eszközök használatához
vagy egyéb kompetenciák
fejlesztéséhez. A szolgálta-
tásokat bárki igénybe veheti:

vállalkozók, munkahelykeresõk, diákok is akár. Nyitvatartási
idõben a közösségi internet hozzáférési ponton mentori segítség-
gel igénybe vehetõ ingyenes eszközhasználat és tanácsadás, pél-
dául intézhetik digitális ügyeiket, elkészíthetik önéletrajzukat,
vagy használhatják digitális ügyfélkapujukat.

Máthé Szabina
DJP-mentor
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ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Március 15-e a magyarság egyik legmeghatározóbb ünnepnapja.
Ez az a nap, mikor arra a fontos történelmi eseményre emlékezünk,
ami a kiindulópontja volt a nemzeti függetlenség kivívásáért foly-
tatott 1848-49-es szabadságharcnak. Kiemelkedõ fontosságú, hisz
ez a nemzeti összefogásnak és elszánt tenni akarásnak állít emléket.
E jeles alkalomból szervezett ünnepségen nehezen lehetett üres he-
lyet találni a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Az ünnepi mûsor-
ban az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Isko-
la és AMI 4.osztályos tanulói szerepeltek, akik változatos elõadás
keretében elevenítették fel a magyar történelem egyik legfontosabb
történelmi eseményét. Többek között elhangzott a jól ismert 12
pont, és Petõfi Sándor legismertebb verse, a Nemzeti Dal is. A meg-
emlékezésen az iskola történelemtanára, Tamás György ünnepi be-
szédében rávilágított a 19. századi forradalom jelentõségére.

szerk

ÓVODÁINK ÉLETÉBÕL

A Hétszínvirág
Óvoda és Bölcsõde
gyermekeinek életét
továbbra is igyek-
szünk érdekessé, vál-
tozatossá tenni. Szeret-
nénk a régebbi, már
hagyománnyá vált
programjainkat ismé-
telten megvalósítani,
illetve új ötletekkel, te-
vékenységekkel színe-
síteni a gyermekek
mindennapi életét. To-

vábbra is biztosítjuk az intézmény gyermekei számára a hitoktatást,
logopédiai foglalkozásokat heti egy-egy alkalommal, havonta a játé-
kos-kutyás fejlesztõ foglalkozásokat, több alkalommal szervezünk
bábszínházi, zenés elõadásokat. Rendszeresen részt veszünk telepü-
lésünk életében, igyekszünk a gyerekekkel a különbözõ programokon
részt venni, az intézményünknek szóló felkéréseknek eleget tenni. 

Az elmúlt esztendõkhöz hasonlóan, a szeptember elején rendezett
Berhidai Napokon nagycsoportosaink is felléptek, ahol egy vidám tán-
cot mutattak be, majd novemberben szerepeltek az Ady Endre Általá-
nos Iskola gálamûsorán is, decemberben pedig a Petõfi Mûvelõdési
Házban szervezett karácsonyi ünnepségen léptek fel.

Szeptember végén a Magyar Népmese Napját ünnepeltük meg
óvodánkban. Október elsõ napjaiban az Állatok Világnapjához kö-
tõdõ, már a hagyományainkhoz tartozó rendezvénysorozatunk zaj-
lott. Ebben az esztendõben is foglalkozásainkat és kezdeményezé-
seinket valamilyen állatos témakörre építettük, intézményünket ün-
nepi díszbe öltöztettük, ellátogattunk Várpalotára egy állatsimoga-
tóba. Október 26-án a „Rajzfilmünnep” keretében retro mesefilm
vetítésen vettünk részt a Petõfi Mûvelõdési Házban. November vé-
gén ismét vártuk a nagycsoportos szülõket egy nyílt napra, hogy be-
pillanthassanak a gyerekek mindennapjaiba. Intézményünket fel-
kérte az Összefogással Berhidáért Egyesület, hogy vegyünk részt
egy közös alkotással a „Betlehem csillaga” elnevezésû kiállításon,
nagycsoportosaink közösen készítettek egy képet, melyet ki is ál-
lítottak. December 5-én egy zenés ünnepség keretében látogatta
meg intézményünk gyermekeit a Mikulás. December 12-én egy
zenés színházi elõadást nézhettek meg, december 17-én pedig ját-

szóházban voltak a gyerekek a Petõfi Mûvelõdési Házban. Intéz-
ményünkben a karácsonyi ünnepséget december 20-án tartottuk.

Továbbra is szeretnénk szorosra fûzni kapcsolatunkat a II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskolával, ezért több meghívást is kaptunk,
hogy látogassunk el különbözõ programjaikra a gyerekekkel. Ok-
tóberben nagycsoportosaink a zene világnapján közösen énekeltek
az iskolásokkal, megtekinthettek egy rövid német nyelvû bemuta-
tót és az aratóünnepséghez kötött kézmûves foglalkozáson vehettek
részt. Decemberben minden pénteken az adventi gyertyagyújtás ün-
nepségeit nézhették meg a nagyok az iskolában. Kéthetente elláto-
gat nagycsoportosainkhoz Vargáné Nesó Ágnes tanító néni és né-
met fakultáció keretében tart foglalkozást a gyerekeknek.

A hûvösebb téli hónapokban továbbra is folytatjuk az elmúlt
esztendõkben megkezdett sószobai foglalkozásokat, illetve a pre-
venciós-mozgásfejlesztõ, tehetséggondozó gyermektorna foglal-
kozásokat. Februárban már farsangi hangulat jellemezte intézmé-
nyünket, február 15-én tartottuk jelmezbálunkat, melyen mindhá-
rom csoportunk hangulatos mûsorral igyekezett elkergetni a telet.

2019. március 23-án ismét megrendezésre kerül a Hétszínvirág
Jótékonysági Bál a Szülõi Munkaközösség és az intézmény dol-
gozói szervezésével. Köszönjük szépen az eddigi felajánlásokat,
tombolatárgyakat, segítségeket, ötleteket és az azokhoz vezetõ
megvalósításban való segítségnyújtásokat! Az idei évben is szere-
tettel várunk minden mulatni vágyó családi, és baráti társaságot! 

A sok érdekes tevékenységhez és programhoz már eddig is ren-
geteg segítséget kaptunk településünk lakóitól, ezúton is szeret-
nénk minden támogatónknak, segítõnknek köszönetet mondani! A
befolyt összegekbõl a továbbiakban is szeretnénk minél érdeke-
sebbé, tartalmasabbá tenni intézményünk életet.

Óvónõk

HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA
ÉS BÖLCSÕDE HÍREI

Tisztelt Adózó Polgárok!
Kérjük támogassák az idei évben is a 

Hétszínvirág Napközi-Otthonos Óvoda 
és Bölcsõde Alapítványát!
„Óvodánkért” Alapítvány

18919831-1-19
Az eddigi és mostani támogatásukat köszönjük!



2019. február 15-
én pénteken az Ady
Endre Német Nemze-
tiségi Nyelvoktató Ál-
talános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti
Iskola pedagógusai a
berhidai SÜNI Nap-
közi-otthonos Óvo-
dában jártak iskolahí-
vogató foglalkozást
tartani. Benczik Gab-
riella és Tarjányi Mó-

nika tanító nénik egy játékos zenés foglalkozást tartottak a le-
endõ elsõs ovisoknak és utána az énekelt dalok témájában
együtt kézmûveskedtek.

A gyerekek bepillantást nyerhettek iskolánk zenei életébe és
reményeink szerint rengeteg új és élményekkel teltebb térhet-
tek haza az együtt töltött foglalkozások után. Bízunk abban hogy
kellõ kedvvel és lelkesedéssel várják az elsõ tanévet nálunk.

Kézmûves foglalkozásunk sok örömteli pillanattal ajándé-
kozta meg a résztvevõket. Teret adtunk a gyermekek képessé-
geit fejlesztõ tevékenységeknek, hiszen tudjuk jól, hogy a gyer-

mekek önálló munkáját, alkotásuk örömét, képzeletüket még
igazi felhõtlen boldogság hatja át. Mindezeket mi együtt élhet-
tük át velük és óvodapedagógus kollégáinkkal, és pedagógus-
ként bizton állíthatom, hogy az õszinte gyermeki örömnél és
mosolynál nincs szebb ezen a világon.

Szeretettel várjuk õket szeptemberben!
Tarjányi Mónika

leendõ elsõs tanító néni

Óvodánkban 2019-ben is minél több program-
mal tesszük színesebbé ovisaink mindennapjait.

Január végén az iskolába készülõdõ gyerme-
kek szüleinek részére tartottunk szülõi értekezle-
tet óvodánkban, ahol Domján-Koncz Eszter pszi-

chológus beszélt az iskolaérettség kritériumairól, majd az Ady
Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és a
Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ál-
talános Iskola intézményvezetõi, Fornai Marietta és Kálmán An-
drásné mutatták be iskolájukat, és a leendõ elsõ tanító nénik is be-
mutatkoztak. 

Februárban a gyermekek a veszprémi Petõfi Színházba látogat-
tak, ahol az Egerek címû elõadást tekintették meg, és rengeteg él-
ménnyel tértek haza. 

Az Ady iskola leendõ elsõs tanítói, Tarjányi Mónika és Benczik
Gabriella érkeztek az iskolába készülõ gyerekekhez, és részükre

zenei és kézmûves foglalkozást tartottak a gyerekek nagy örömére. 
Mi is elbúcsúztattuk az óvodában a telet. Délelõtt a gyermekek

zenés felvonulással járták végig a csoportokat és mutatták be egy-
másnak a jelmezeiket, majd játékos feladatokkal töltötték el a dél-
elõttöt. Délután a szülõk is csatlakoztak hozzánk. Mindegyik cso-
port verselt és énekelt. A zenei kíséretet Lendvai Ferenc szolgál-
tatta. A farsang szervezõje, Erdélyiné Arany Ágota beszélt a far-
sangi szokásokról, majd kiszebábot égettünk, dalokkal, csörgõkkel
télûzõ rigmusokkal. Ezt követõen ovisaink játékos versenyfelada-
tokat oldhattak meg, amelyekbe a meghívott családtagok is csatla-
koztak. Télbúcsúztató napunkat zsíros kenyérrel és teával zártuk.

Március elején a gyermekek a Mûvelõdési Ház által szervezett
játszóházban vettek részt, ahol megtanulhatták, hogy a gyurmával
nemcsak szobrászkodni lehet, hanem játékosan megismerkedhet-
tek a színekkel és testrészekkel.

Ovisaink készültek március 15-e megünneplésére, és nemzeti
színû zászlókat helyeztek el.

Március végére Családi Napot tervezünk, ahol udvarrendezés és
kerítésfestés keretében szeretnénk megszépíteni óvodánk környezetét.

Április hónapban is sok színes programmal készülünk óvodánk-
ban. Sárgarépás Jó Reggelt címû elõadással érkezik intézményünk-
be a Palinta Társulat, és természetesen nem maradhat el a húsvét-
ra való készülõdés sem (nyuszivárás, locsolkodás). Tavaszi Ját-
szóház keretében, a Mosolybirodalom szervezésében ugrálóvárak,
arcfestõk érkeznek az óvodába, valamint az óvó nénik által leve-
zényelt játékos versenyekkel és kézmûves játszóházakkal készülünk
ovisainknak. Terveink között szerepel a pétfürdõi tûzoltóállomás
meglátogatása is.

Viszpergel Zsanett
óvodavezetõ

Önkormányzati Híradó 2019. március
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SÜNI ÓVODA HÍREI 

ISKOLÁINK ÉLETÉBÕL

ADY ÉS AMI HÍREK

Uszodai foglalkozások
Iskolánk 6. osztályos és 4. osztályos tanulói 2018 novembe-

re óta az iskolai testnevelés órák keretén belül úszásoktatáson
vesznek részt a balatonfûzfõi uszodában. Tanulóink hetente egy
alkalommal két tanórai idõkereten belül ismerkednek a bizton-
ságos úszás alapjaival. A jó hangulatú foglalkozásokon a tanu-
lóink nemcsak a vizet, a vízben való biztos mozgást kedvelték
meg, de szert tesznek bizonyos fokú vízbiztonságra is. A gye-
rekek nagyon szeretnek uszodába járni, jó kedvvel és lelkesen
vesznek részt az órákon. Sajnos ennyi idõ nem elég arra, hogy
biztonságosan megtanuljanak úszni, de iskolánk arra törekszik,
hogy a hozzánk járó gyerekek legalább a különbözõ úszásnemek
alapjait elsajátítsák. Benczik Gabriella

tanító

Iskolahívogató az óvodában
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Farsang
Az Ady Endre NNNy Általános Iskola és AMI az idei tan-

évben is megtartotta télûzõ farsangi felvonulását, melyet a bu-
sójárás után a kiszebáb elégetésével kezdtek meg. A 8. osztá-
lyos tanulók elõzõleg dráma- és táncórán szalmából elkészítet-
ték a telet és betegséget szimbolizáló bábot, melyet az iskola ud-
varán égettek el az összegyûlt diákok hangos ovációja mellett.

A farsangot megelõzõ héten a tanulóknak lehetõségük volt a fo-
lyosón kihelyezett „zenedobozba” zeneszámokat kérni, jelezve,
hogy milyen slágerekre szeretnének a rendezvényen táncolni.

A diákönkormányzat és a pedagógusok elõkészületeinek kö-
szönhetõen az intézmény színesen feldíszített aulájában szép
számmal gyûltek össze a maskarások és hozzátartozóik. Az al-
sóbb évfolyamokon szinte majdnem minden gyermek jelmezt
öltött, de a felsõsök közül is akadtak, akik vették a bátorságot és
beöltöztek. Nagy öröm volt, hogy több olyan, otthon készített,
ötletes jelmezt is láthattunk, melyek elkészítésében a szülõk is
kivették részüket. A farsangra az 5. és 7. osztályos tanulók mû-
sorral készültek, a 4-es és 5-es lányok rövid mazsorett bemuta-
tót tartottak. A jelmezes felvonulás után a gyerekek zenés játé-
kokban, táncokban vehettek részt. A bálkirály és bálkirálynõ vá-
lasztáson Szõke Dávid (2. osztályos tanuló) és Csonnó Klarissza
(5. osztályos tanuló) gyûjtötte a legtöbb papírkoronát.

Külön köszönetet érdemelnek a pedagógusok, a Szülõi Mun-
kaközösség tagjai, akik lelkiismeretes munkájukkal járultak
hozzá a délután színvonalas megvalósításához, valamint min-
den szülõ, aki felajánlással, süteménnyel, a belépõk, tombola-
tárgyak, zsákbamacska megvásárlásával, és egyéb módon tá-
mogatta az iskola tanulóit. Slemmer Edina

tanító

Kérjük, támogassa adója 1 %-ával az 

„Öregdiákok az Ady Iskola Jövõjéért Alapítvány”-t

Adószáma: 18745249-1-19
Köszönettel: 

Ady Endre NNNY Általános Iskola és AMI 

tanulói és dolgozói

Nyílt nap az Ady Endre
Általános Iskolában

Február utolsó nap-
ján nyílt napot tartott
iskolánk a leendõ elsõ
osztályos tanulók szü-
lei részére. Az érdek-
lõdõ szülõk két tanórát
nézhettek meg. Mate-
matika és testnevelés-
mozgásfejlesztés órán
a szülõk közelebbrõl
is megismerkedhettek
a leendõ elsõ osztá-
lyos tanítókkal, mód-
szereikkel, valamint
betekintést nyerhettek
az iskolában folyó oktató-nevelõ munkába is. Lehetõségük volt
kérdéseket feltenni az igazgatónõnek és a tanítónõknek egy-
aránt. Több éves hagyományunkat megõrizve iskolánk ezzel a
lehetõséggel is kíván szorosabb kapcsolatot kialakítani a már itt
tanuló gyerekek szüleivel és a leendõ tanulóink szüleivel is. 

Benczik Gabriella
leendõ elsõs tanító néni

Busójárás
Immár harmadik alkalommal került sor az Ady Endre Álta-

lános Iskola farsangi ünnepkörén belül a busójárás megrende-
zésére. Minden évben egy-egy felsõ tagozatos osztály tanulói
öltöznek be birkabõrökbe, népviseletbe. A fiúk egyedi készíté-
sû maszkokat tettek fel, melyeket Füzesséry Tamás bácsi se-
gítségével készítettek. A sokác lányok csipke álarcban, szoknyá-
ban, hangos sikítozással ûzték el a telet, miközben a busó fiúk
kolompokkal, kereplõkkel, fedõkkel keltettek zajt. A menet az
iskola tantermein keresztül indult, ahol a többi gyerek már na-
pokkal farsang elõtt izgatottan várta az õket korommal, festék-
kel bekenõ busókat. A felvonulás a város utcáin folytatódott
Jánosiné Kudar Edit és Slemmer Edina pedagógusok részvéte-
lével. A polgármesteri hivatalban szeretettel fogadták és meg-
vendégelték a hangoskodó busókat. A gyerekek roppant mó-
don élvezték a feladatot.  Az iskolába visszatérve nehezen vál-
tak meg a maskaráktól. 

Intézményünkben fontos a hagyományok õrzése, ezért órai
kereteken belül és kívül is találkozhatnak a tanulók a népszo-
kások különbözõ módjaival, fajtáival. A régi rendezvényeink
mellett igyekszünk újakat is bevezetni, azokat rendszeresíteni.
Szerencsére diákjaink nyitottak, és szívesen vesznek részt a ha-
gyományok ápolásában, továbbadásában.

Slemmer Edina
tanító
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KÖZÖSSÉGEINK ÉLETÉBÕL

RÁKÓCZI HÍREK

Az idei tanévben iskolánk is csatlakozott a nemzetközi hátterû
Pénz7 eseménysorozathoz, így 2019. február 25. és március 1. kö-
zött az intézményünk tanulói részt vehettek az „Okosan a befek-
tetésekrõl” címû pénzügyi projekthéten. A projekthét célja, hogy
a fiatalok megismerhessék a különbözõ pénzügyi fogalmakat (pl.
megtakarítás, befektetés, kamat, stb.), ezáltal tudatosabban kezel-
jék pénzügyeiket, többet tudhassanak meg a gazdaság és a pénzügyi
világ mûködésérõl. A projekthéten megtartott tanórához hasonló-
an hazánkban és Európa szerte közel 30 országban tartanak Pénz7
órákat az iskolákban.

Az úgynevezett „Pénz7” keretein belül az alsó tagozatos diákok
egy meserészlet feldolgozásának alapján a gazdálkodás és megta-
karítás fortélyaival, az 5. - 6. osztályosok „Befektetések a családok
életében” címmel a családi költségvetéssel foglalkoztak, míg a 7.
- 8. osztályos tanulóink a „Megtakarítások és befektetések” elne-
vezésû tanóra keretén belül a különbözõ befektetési formákkal is-
merkedhettek meg.

Az alsó tagozatos diákok a meserészlet meghallgatása után osz-
tályonként négy csoportban dolgozták fel a történetet. Volt, aki a
szereplõk tulajdonságait jellemezte, volt, aki a legokosabb szerep-
lõt kereste, míg más a mesét fejezte be saját ötletei alapján, és vé-
gül az utolsó csoportnak elõre meghatározott közmondások csopor-
tosítása jutott feladatául.

Az 5. és 6. osztályos tanulók csoportfeladatai között a családok
bevételi forrásainak csoportosítása mellett a havi, valamint az éves
megtakarítások összegének kiszámítása, az egyes családok befek-
tetési lehetõségeinek és befektetési céljainak kiaknázása szerepel-
tek, fiktív, elõre megadott példák alapján.

A 7. és 8. osztályos diákok részletesebben foglalkoztak egy átla-
gos család költségvetésével, beleértve a különbözõ bevételi forráso-
kat; majd a csoportok által képviselt családok havi, illetve éves meg-
takarításának kiszámításával, valamint ezen megtakarítási összegek
felhasználásával, esetlegesen befektetésével (mit? mennyi idõre? ho-

vá?) folytatódott a feladatuk. Ezt követõen a gyerekek megismerhet-
ték a különbözõ befektetési lehetõségek mibenlétét (állampapír, ba-
bakötvény, nyugdíjpénztár, részvény, folyószámla lekötések).

Iskolánkban a projekthetet az alsó tagozatos diákok rajzaiból
összeállított kiállítással, valamint a felsõ tagozatosok számára
meghirdetett tudáspróbával zártuk.

Csupecz Melinda,
német nemzetiségi nyelvtanár

Farsang
A téli ünnepkörön belül a gyerekek leginkább a farsangot vár-

ták. A pedagógusok segítségével, közösen kidekorálták az iskola
folyosóit, tanórákon is átbeszélték az ünnep hagyományait, szo-
kásait, és rengeteget kézmûveskedtek. Mindezek után, február 15-
én sor került a farsangi mulatságra, amely 14:00–18:00 óráig tar-
tott. A Petõfi Mûvelõdési Házban indult a program, egy jelmez-
felvonulással. Az alsósok osztályonként bemutatkoztak, elmond-
ták kinek, vagy éppen minek öltöztek be. Igazán ötletes jelmeze-
ket láthattunk, amelyeket díjaztuk is a tombolahúzás után. A fel-
sõs osztályok egy-egy produkcióval készültek. Találkoztunk lepe-
dõzsonglõrökkel, rabokkal, profi táncosokkal, egész aprajafalva is
eljött hozzánk, sõt egy esküvõbe is belecsöppenhettünk. A közön-
ség roppant jól érezte magát, a hangos nevetések, és a sok taps
bizonyította ezt. Majd amikor kinevettük magunkat, átmentünk
az iskolába, ahol a DJ, a tombolatárgyak, a zsákbamacska, és nem
utolsó sorban a büfé finom ételei, italai vártak bennünket. A gye-
rekek láthatóan élvezték a bulit, mindenki táncolt, evett, ivott. A
tombola húzásakor nagyon sokan tudtak nyerni, ugyanis a szülõk
különösen sok ajándékot küldtek be, amit itt is köszönünk szépen
Nekik. 

Gondolataim mosolyogva zárom, visszagondolva erre a dél-
utánra. Iskolánk sikeresen zárta ezt a programot is, a büfé, tombo-
la, és zsákbamacska bevételét a gyerekek javára fordítjuk a DÖK
keretein belül. Farkas Zsanett

HÍREK AZ APRÓ TALPAK BABA-MAMA KLUB ÉLETÉBÕL
A baba–mama klub Peremartonban mûködik, immár 11 éve.

Az összejövetelek általában havi egy alkalommal vannak a védõ-

nõi tanácsadóban. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak. Az ap-

róságok velük egykorúak társaságában játszhatnak, ez a szociali-

záció egyik elsõ színtere, a mamák beszélgethetnek, tapasztalato-

kat cserélhetnek egymással.

Január 16-án egy országos programhoz kapcsolódóan színes

gyöngyökbõl karkötõket készítettünk. A kezdeményezés a Mály-

vavirág alapítványhoz fûzõdik. Ez az alapítvány kettõs célt tûzött

ki megalapításakor: kiemelt fontosságúnak tartja, hogy minél szé-

lesebb körben tájékoztassa az egészséges nõket a méhnyakrákról

és megelõzésérõl, valamint támogassa a méhnyakrákos betegeket

a lelki felépülésben és információval segítse õket a gyógyulás idõ-

szakában. A mályvavirágot az érett nõ virágaként választották ala-

pítványuk szimbólumának, mely szívós, kitartó és nagyon szép vi-

rág, olyan, mint a nõi lélek. Az édesanyákkal én is beszélgettem a

rendszeres szûrõvizsgálat fontosságáról, a méhnyakrák elleni vé-

dõoltásról és a felelõsségteljes egészségtudatos magatartásról.

Ehhez kapcsolódóan a februári baba-mama klubban a mellrák

megelõzésérõl, a mammográfiás szûrésrõl és a mell önvizsgálatá-

nak módjáról és fontosságáról tartottam elõadást a megjelent édes-

anyáknak. Egy mellmodell segítségével gyakorlati kipróbálásra is

lehetõség volt.

Egy nõ, egy édesanya felelõsséggel tartozik önmagának, de a csa-

ládjának is, mert a nõk egészsége a családok egészsége!

Székelyné Kendi Ildikó
védõnõ

Pénz7 az iskolában
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KLUBÉLET, AVAGY A SZÜRKE TÉLI NAPOK MEGSZÍNESÍTÉSE
AZ ÕSZI NAPFÉNY NYUGDÍJAS KLUBBAN

Az elmúlt év õszére nem panaszkodhattunk. Az enyhe idõjárás már
- már feledtette velünk, ha tetszik, ha nem, bizony a tél kopogtat. A prog-
ramokat is az elkövetkezõ rövid nappalokra és a hosszú estékre pró-
báltuk igazítani.

Beneveztünk a gyalogló világnapra. 15-en vettünk részt az október
3-ára meghirdetett versenyre. Nagy feltûnést keltett kis csapatunk,
ahogy vidáman mentünk a városközponton keresztül a Kistóhoz, onnét
pedig fel a szõlõhegyre. Ott a Haffner szõlõben egy kis szõlõ, alma és
némi borocska biztosította, hogy a jókedv visszafele is kitartson. Ad-
dig gyalogoltunk hegynek, völgynek, hogy mire hazaértünk, a lábaink-
ban volt már 11 kilométer. Mit ne mondjak, kellemesen elfáradtunk.

Még ebben a hónapban ellátogattunk Lentibe a termálfürdõbe. Ku-
riózum hogy itt található a Szent György Energiapark. „Olyan jóté-
konyhatású energiavonalak találkozási pontjaiban fekszik, amely e
fürdõnket egyedülállóvá teszi egész Európában. Bioenergetikus ter-
mészetgyógyászok szerint minden betegség egy energiahiányos álla-
pot következménye. Az Energiapark területén található sugárzások ezt
az energiahiányos állapotot képesek helyreállítani.” Volt, aki kipró-
bálta, de a szkeptikusok inkább kihagyták az energiavonalakkal való
„találkozást”.

Megkezdõdött a karácsonyra való készülõdés. Minden héten krea-
tív foglalkozás keretében készültünk a karácsonyra, a Betlehem felál-
lítására, az év végi szokásos ajándékok, terem és asztaldíszek elkészí-
tésére. Közben még ott volt a Betlehem Csillaga kiállítás is, amihez bi-
zony sok ügyes, szorgalmas kézre volt szükség.

Novemberben elmentünk Sárvárra egyet fürödni. Ritkán fordul elõ, de
most nem kötöttük össze más programmal, „csak” a testünket kényeztettük.

Az év utolsó gyûlésén klubvezetõnk értékelte az elmúlt idõszakot,
és felvázolta a 19-es év terveit, majd egy ízletes vacsora után zenés tán-
cos esttel zártuk az évet.

Varga József a korábbiakhoz hasonlóan népszerû nótákkal szóra-
koztatott bennünket. Nemcsak minket örvendeztet meg csodás hang-
jával, nagyon népszerû a környék sok klubjában. Sokszor nem is tud
minden felkérésnek eleget tenni.

T. Nagy Klára már többször indult sikeresen az Életet az Éveknek
Megyei Szövetsége által meghirdetett novellaíró pályázaton. Nagyon
szép, megható történetet írt le. A szövetségben ígéretet kaptunk, hogy
a legjobb novellákat kinyomtatják. Reméljük, egyszer még találkozik
vele a nagy nyilvánosság is.

Székely Lajosné

A BARÁTSÁGNAK NEM SZABNAK HATÁRT A KILOMÉTEREK
Távoli vendégek jártak a kertbarátoknál

A baráti kapcsolat már több évre nyúlik vissza, így a zalaegerszegi kert-
barátok nem elõször látogatták meg városunkat, s élvezhették a Berhidai
Kertbarát Kör szívélyes vendéglátását. Tavaly tavasszal a berhidaiak jár-
tak a Zala megyei székvárosban, és ahogyan akkori vendéglátóik, ezút-
tal a helyi kertészkedõink is mindent megtettek annak érdekében, hogy
mindenben a zalaegerszegi vendégeik kedvében járjanak. 

A berhidai Kertbarát Kör Kellerné Szász Anikó vezetésével arra tö-
rekedett, hogy a szakmai eszmecserén túl, emlékezetes idõtöltéssel is
gazdagítsa a zalaegerszegi egyesület idelátogató tagjainak napját. Bár
a hagyományos magbörzét egy héttel korábban már megtartotta a he-
lyi Kertbarát Kör, március 2-án vendégeik tiszteletére mégis megszer-
veztek egy bõséges kínálatú magvásárt, amelyen Kellerné olyan lelke-
sedéssel és szeretettel osztotta meg az egyes különleges zöldségfélék-
rõl, remek, csíráztató palántaföldrõl, meg a furmányos locsolási mód-
szereirõl szerzett tapasztalatait, hogy a hallgatóság között alig akadha-
tott olyan, aki ne akarta volna kipróbálni az ismeretlen fajtákat, vagy
a termesztési módszerekrõl újonnan szerzett tanácsokat. A berhidai
kertbarátok a saját maguk gyûjtötte magvakat ajándékba adták, így
majd bõven lesz mit elvetniük a zalaegerszegieknek! 

A szakmai programot követõen a férfiak borkóstolóra indultak a kö-
zeli sólyi pincészetbe, ahol sok érdekességet is megtudhattak a helyi
építkezéseikrõl, szokásaikról és történelmi múltjukról. A hölgyek pe-
dig maradtak a Berhidai Kultúrház és Könyvtár épületében, ahol Ani-
kó vezetésével próbára tették kreativitásukat és egy-egy, a bejárati aj-
tót díszítõ, impozáns koszorút készítettek maguknak. – Annyira jó volt
újraélni a gyermekkori kézmûves foglalkozások perceit! – lelkendezett
a vendégek egyike, hozzátéve, hogy a dísztárgy készítése során továb-
bi ötleteket is kaptak annak kapcsán, hogy egy kis továbbgondolással
miként lehet hasznosítani a háztartásokban összegyûlt régi textileket, mû-
anyag dobozokat, szalvétákat és egyéb, már kidobásra szánt holmit.
Úgy tûnik, mind a nõi, mind a férfi társaság jól hasznosította az együtt
töltött délutáni órákat, így a kellemes hangulatot már csak fokozhatta
az ínycsiklandóan finomra sikerült vaddisznó pörkölt, amit a berhidai
kertbarátok saját kezûleg készített finom süteményei koronáztak meg.
A vacsorát követõ mulatság meg már csak hab volt a tortán! A Berhidai
Kertbarát Kör tagjai rengeteget dolgoztak azért, hogy mindenki reme-
kül érezze magát a vendégségben. A szórakozásnak azonban korán vé-
ge szakadt, hiszen Zalaegerszegig csaknem kétórás utazás várt még a
vendégekre, így a kora esti órákban el kellett köszönniük a házigaz-

dáktól. Ám az élmények és a kellemes benyomások nem merülnek fe-
ledésbe, sõt a Berhidáról hazavitt magvakból sarjadó, gazdag szüretet
ígérõ termények is emlékeztetni fogják õket erre a szép napra és a ba-
rátságra, amelynek nem szabhatnak határt a kilométerek.

Bálint Edit
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EGYHÁZI HÍREK
…… „Nincs itt. Feltámadt, ahogy elõre megmondta.” …… (Mt 28.6.)

„Miért keresitek az élõt a halottak között? Nincs itt, feltámadt” (Lk 24,5b-6a.)
Szeretett Testvérek!
Kedves Olvasó!

A legnagyobb és a legáldottabb keresztény ünnephez érkez-

tünk el idén is, Húsvéthoz! Ezen szent ünnepben találjuk meg

hitünk szerint életünk értelmét, célját. Minden ünnepünk hús-

véttól kapja fényét. Krisztus feltámadásával reánk köszöntött

Isten végtelen kegyelme, minden szenvedésünk értelmet nyert!

Nem veszítjük el kedvünket, mert van értelme küzdelmeink-

nek. Jézus Krisztus feltámadása hirdeti, hogy van értelme sze-

retni és élni! Vele együtt van értelme szeretni és élni!

Húsvét hajnalán mi is lélekben elfutunk Jézus sírjához, és

elénk tárul az üres sír látványa.

Hitünk szerint a világtörténelem legnagyobb eseménye,

Krisztus Urunk feltámadása a legnagyobb csendben ment vég-

be. Jézus feltámadását senki sem látta. 

A húsvéti evangélium azzal kezdõdik, hogy Jézust senki sem

találja! Keresik Õt: Mária Magdolna, majd az apostolok. Ami-

kor hallják, hogy a sír üres, keresésére sietnek. Üres sírt talál-

nak, s látják az elhengerített követ a sír bejáratától. A halotti

lepleken kívül nincs más! De majd megkapják a kegyelmet: ta-

lálkoznak a feltámadottal, Mária Magdolna, az apostolok. Ez a

találkozás a legboldogabb és a legnagyobb ajándék volt szá-

mukra. 

Krisztus Urunk feltámadása Isten hatalmának, jóságának a

legfõbb és örökké felülmúlhatatlan tette! Jézus feltámadása tör-

ténelmi, valóban megtörtént s dokumentált esemény, amelyrõl

szemtanúk tettek bizonyosságot! A feltámadás az az esemény,

amelyre a mi egész hitünk alapul! Hitünk lényege s legfõbb oka! 

Szent Pál apostol is ír errõl: „Ha Krisztus nem támadt föl, hi-

ábavaló a mi igehirdetésünk, s hiábavaló a ti hitetek… Ha

Krisztus nem támadt föl, semmit sem ér a hitetek…”. 

A szentírás nem írja le Jézus feltámadásának menetét. De

közli azok tanúságtételét, akik személyesen találkoztak Vele

feltámadása után. A mi hitünk ennek a jó hírnek az állandó és

hûséges továbbadásán alapul!

Szeretett Testvérek! Kedves Olvasók!

Vigyük el mi is a jó hírt: Jézus él! Feltámadt! Sokszor pró-

bálták már letagadni Jézus gyõzelmét, diadalát a halál felett.

De oly sokan a történelem folyamán és ma is hisznek Neki. Mi

Az élõ, a feltámadott Krisztusban hiszünk! Jézus, az élõ, a fel-

támadt elénk áll és szelíden üzen nekünk. ITT VAGYOK VE-

LETEK, ÉLEK! GYÕZTEM A HALÁL FELETT, TI IS

GYÕZHETTEK VELEM A HALÁL FELETT! 

Húsvét öröme az igazi öröm! Túlmutat ez az öröm a földi ör-

vendezésen! Az örök örvendezés boldog valóságát hirdeti meg!

2019. Húsvétján.

Ezen gondolatokkal kívánok kegyelemteljes, áldott szent hús-
vétot mindenkinek:

Beke Zsolt H. esperes – plébános.

- FELTÁMADÁSI KÖRMENETEK: ÕSI, BERHIDA és TÉS a szentmisék után közvetlenül nagyszombaton. 
- HÚSVÉTI ÉTELSZENTELÉS: A FELTÁMADÁSI KÖRMENETEK ELÕTT, vagy HÚSVÉTVASÁRNAP és
HÚSVÉTHÉTFÕN a szentmisék elején!
A lelki programok idõpontjai változhatnak (bár nem szoktak) ha bármilyen elõre nem látható körülmény áll elõ. De er-
rõl idõben értesítést adunk.
Kelt, 2019. Nagyböjt. P.H.
Imádságos szeretettel: Beke Zsolt H.esperes - plébános

HELY ÁPR. 12. ÁPR. 13. ÁPR. 14.
VIRÁGVA-

SÁRNAP

ÁPR. 18.
NAGYCSÜ-
TÖRTÖK

ÁPR. 19.
NAGYPÉN-

TEK

ÁPR. 20.
NAGY-

SZOMBAT

ÁPR. 21.
HÚSVÉT

VASÁRNAP

ÁPR. 22.
HÚSVÉT-
HÉTFÕ

BERHIDA - - 10.00. 19.00. 19.00. 18.00. 10.00. 10.00.
ÕSI - - 8.00. 18.00. 17.30. 16.00. 8.30. 8.30.
TÉS - - 18.00. 15.00. 10.00. 20.30. 18.00. -
CSAJÁG - - 11.30. - - - 11.30. -
BALATONFÕKA-
JÁR

- - 16.00. 16.30. 16.00. - 16.00. -

IDÕSEK OTTHO-
NA

10.00. - - - - - - 14.00.

KÜNGÖS - 18.00. - - - - - 15.30.
P E R E M A R -
TONGYÁRTELEP

- 17.00. - - - - - 17.00.

L E L K I    P R O G R A M O K
2019. ÉV – NAGYBÖJT és HÚSVÉT
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OLVASÓINKTÓL

2019. február 9-én reggel 8 óra tájban a benépesedett plébánián
zajló sürgés-forgás és vidám beszélgetések hangjai törték meg az ud-
var csendjét. Beke Zsolt, a plébánia plébánosának kezdeményezé-
sére disznóvágásra készülõdtek a hívek. Az egyházközség tagjain
kívül a meghívást elfogadva a református egyház tagjai is részt vet-
tek és segítettek a munkálatokban. Elsõként a resztelt májat és a fi-
nom pecsenyét kóstolhatták meg, majd mire a teendõk végére érkez-
tek elkészült a húsleves, megsült a hurka és a kolbász is, melyet a
plébánia közösségi házában megterített asztaloknál, jó hangulatban
fogyasztották el a hívek Zsolt atya nagy örömére, és bízva abban,
hogy ez a kezdeményezése egyben hagyományt is teremt.

Isten áldása kövesse õt a hívei iránt kifejtett jóságáért és továb-
bi munkája során.

Szedmák István

Hagyományteremtõ
disznóvágás

70 ÉVE SZÜLETETT 
március 16-án. Józsi, Józsika, Jóska,

Lajos, Jocó, Apu, Nagyapu, így szó-

lította ismerõs, idegen, a család; Õ

Lajosfalvi József. Fiatalon elment,

még nem volt 59 éves, pedig még

volt sok dolga.

Szeretett és ismert szinte minden

mûfajt, otthon volt az irodalomban,

történelemben, politikában, sportban,

széleskörû ismerettel rendelkezett.

Beszélt oroszul, lengyelül, angolul, a

németet értette. Sportolt, kosarazott,

nem is akárhogy.

Szeretett utazni, sok-sok országot

bejárt hivatalos úton, de sokat utaztunk együtt a családdal itthon és

külföldön. Utazásaink során az országra jellemzõ népmûvészeti

babákat, eredeti, rajzolt képeket és sok-sok fényképet hoztunk ma-

gunkkal.

Örömmel készített bútorokat, de a nagy álma és hobbija a vas-

útmodellezés volt. Öccse kezdte, de rámaradt. Megvásárolt mindent,

hogy elkészítse a mindent tudó terepasztalt, de addig „molyolt”

rajta, hogy kifutott az idõbõl.

Késõn, de rájövünk, hogy idõbõl van a legkevesebb!

Büszke lenne lányaira; Ágira és Rékára, akik remekül végzik hi-

vatásukat. Unokáira, akik közül Patrik már 15 éves, és magassága

közelít a Nagyapuéra, Õk még kockából várat építettek, együtt ját-

szottak. Bertára, aki 9 éves, és a 4 éves Ákosra, akik késõbb szü-

lettek, de úgy beszélnek a Nagyapuról, mint Aki köztünk van.

Vajon milyen lenne, ha: kövér, sovány, zsörtölõdõ, morgó, vi-

dám, kedves, reméljük boldog, a már nyugdíjas éveit taposó Férj,

Apu és Nagyapu. Lajosfalvi Józsefné

KÖNYVTÁRI KÖZLEMÉNY
Kedves leendõ és jelenlegi olvasóink!
Jöjjön a könyvtárba, iratkozzon be, vagy újítsa meg tagságát,

és legyen aktív olvasónk, kölcsönözzön és olvasson! Könyvtáraink-
ban a beiratkozás ingyenes, nincs beiratkozási díj!

Nyitvatartás:
Berhidai könyvtár (8181 Berhida, Kossuth u. 18.)

Hétfõ: 14.00 – 20.00 óra
Kedd: 14.00 – 19.00 óra
Szerda: 12.00 – 17.00 óra
Csütörtök: 14.00 – 19.00 óra
Péntek: Szünnap
Szombat: 8.00 – 12.00 óra

Peremartongyártelepi fiókkönyvtár
(8182 Peremartongyártelep, Orgona u. 2.) VÁLTOZÁS!!!!!

Hétfõ: 17.00 – 19.00 óra
Csütörtök: 16.00 – 18.00 óra

Ki lesz az év olvasója 2019-ben?
Könyvtáraink az idei évben is meghirdetik az Év Olvasója prog-

ramot. A címet azok nyerik el, akik a legtöbbet kölcsönöznek és ol-
vasnak az év során.

Szeretnénk jutalmazni azon kedves olvasóinkat, akik aktívan
részt vesznek a könyvtár mindennapi életében: hûséges olvasóink
és látogatóink.

A díjakat az októberben megrendezésre kerülõ Országos
Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretén belül osztják ki.

könyvtárosok

Búcsúzunk
Elbúcsúztunk Kovács Károlytól és Punk Józseftõl. 

Emléküket megõrizzük, nyugodjanak békében. 

Berhidai Nyugdíjasklub tagjai
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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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