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FÜGGÖNYPRÓBA
Több mint félévszázada,

1964-ben adták át a pere-

martongyártelepi Petõfi

Mûvelõdési Házat, s azzal

együtt annak színpadát. Az

elmúlt 55 év alatt a színház-

terem többek között számos

színházi elõadásnak, népze-

nei gálának, városi ünnep-

ségnek, iskolai programnak,

táncversenynek, céges ren-

dezvényeknek adott otthont.

Az elmúlt évtizedekben a

mûvelõdési ház felsõgépé-

szeti rendszere elavulttá

vált, színpadi függönyei el-

használódtak, cseréjük elke-

rülhetetlenné vált. 2019 feb-

ruár-márciusában közel 7,8

millió forintból újulhatott

meg a színpad, mely össze-

get Berhida Város Önkormányzata a közmûvelõdési érde-

keltségnövelõ támogatásból és önrészbõl biztosította. 

A felújítás során új háttér-, elõ- és oldalfüggönyt, hang-

fogó- és takaró borítást szereltünk fel, feketére színeztük a

falakat és a színpaddeszkákat. Az újításnak köszönhetõen

modernebb, biztonságos színpadi felsõgépészettel, az elõ-

írásoknak megfelelõ függönyrendszerrel tudjuk a városi és

színházi rendezvényeket kiszolgálni.

Április 6-án Függönypróba címmel szerveztünk ünnep-

séget, melynek célja a megszépült színpad bemutatása volt

a nagyközönség számára. A rendezvény meglepetés

fényshow-val indult, majd Pergõ Margit Berhida Város pol-

gármestere köszöntette a vendégeket, aki beszélt a telepü-

lés sokszínû kulturális életérõl, s reményét fejezte ki, hogy

a megújult színpad is sokáig szolgálni fogja azt.

A köszöntõt követõen a Függönypróbán helyi csoportok,

iskolák és környékbeli énekesek álltak közösen a színpadra,

énekeltek, táncoltak, vették birtokukba a megújult színpad-

teret. A Zenével írt történelem címû, közös összefogással

megvalósuló produkció méltó átadója volt a megújult szín-

padnak. Az esten közremûködött az Ady Endre Általános

Iskola kórusa, az Alapfokú Mûvészeti Iskola Gyöngyör-

getõk csoportja, a Berhidai Táncegyüttes, a Pearl Dance

RSE junior csoportja, a Pere-Rúzs, a PERSZE Színjátszó

Egylet, a Rokolya Néptánccsoport, Fésüs Éva, Gurcsóné

Medve Erika, Molnár Brigitta, Schlemmer Jázmin, 

Bánhegyesi Richárd, Piczil György és Plesz Zsolt.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki az est valamennyi

fellépõjének, s mindazoknak a közremûködõknek, akik bár-

milyen módon hozzájárultak a színpadszépítéshez. Külön

köszönet Balázs Istvánnak, aki a fényshow-t és a látvány-

technikai eszközöket biztosította, Kompanik Károlynak, aki

a plusz függönytakarásokat ajándékozta az intézménynek,

valamint Fésüs Évának, aki a Zenével írt történelem címû

produkciót összefogta, leszervezte.

Gerõfiné Mészáros Anita



A Képviselõ-testület rendes ülést tartott 2019. március 28-án.
A Képviselõ-testület az ülését egy fõ igazolt távolléte mellett

az alábbi napirendi pontok, témák tárgyalásával tartotta meg.
Dr. Csányi Zoltán Várpalotai Rendõrkapitányság vezetõje a

település közrend és közbiztonsági helyzetérõl adott tájékozta-
tást, melyet a Képviselõ-testület egyhangúlag fogadott el. A
Pétfürdõi Hivatásos Tûzoltó-Parancsnokság 2018. évi tevé-
kenységére vonatkozó beszámolója kapcsán is ellenszavazat és
tartózkodás nélkül hozott elfogadó döntést a Képviselõ-testület.

A város 2019. évi közbeszerzési tervére vonatkozó javasla-
tot, valamint a lakóhelyi környezet állapotának értékelését a
Képviselõ-testület 8 igen szavazat mellett fogadta el. A Képvi-
selõ-testület a város rendezési tervének módosításáról egyhan-
gú döntést hozott. A rendezési terv módosítása – többek között
– érinti a Dankó Pista utcát, Hunyadi teret, Kiskovácsi „busz-
fordulót”, Bezerédi utcát.

Az önkormányzat fenntartásában mûködõ kötelezõ felvételt
biztosító óvoda felvételi körzethatárok felülvizsgálatra kerül-
tek, melyek eredménye alapján a Képviselõ-testület a körzetha-
tárok módosítását – egyhangúlag – nem látta indokoltnak. A
Képviselõ-testület egyhangú szavazatával a Süni Napközi-ott-
honos Óvodába az óvodai felvételi idõpontot 2019. május 8–9.
napokon, 8.00–16.00 óra közötti idõpontban határozta meg. Tá-
jékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a Berhidai
Köznevelési Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában lévõ
Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvodában a beíratás idõpontja
szintén 2019. május 8. és 9. napokra esik.

A Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatának, valamint Házirendjének módosításá-
hoz a Képviselõ-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül
hozzájárult.

A képviselõk egyhangúlag támogatták a pszichológusi és
szupervízori, valamint a jogi segítségnyújtó tevékenységek el-
látásával és finanszírozásával kapcsolatos szerzõdés megköté-
sét a Várpalota Kistérség Többcélú Társulásával. A képviselõk
ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárulásukat adták ah-
hoz, hogy a Jobb Élet Közhasznú Egyesület részére bérbe adás-
ra kerüljön a Berhida, Kossuth u. 11. szám alatti, az Ady End-
re Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Mûvésze-
ti Iskolával egybeépült, 66,46 m2 területû helyiség tanoda mû-
ködtetése céljából. A Képviselõ-testület egy tartózkodás mellett
úgy döntött, hogy a 8181 Berhida, Dankó u. 1358/1. hrsz alat-
ti helyiséget bérleti jogviszony keretében kívánja hasznosítani,
melynek érdekében pályázat kiírására kerül sor.

A képviselõk tárgyaltak továbbá a Kiskovácsi Református
temetõ ravatalozójának felújítása, az Ovi-Sport Közhasznú Ala-
pítvány „Nemzeti Ovi-Sport Program”-ba történõ részvétel, a bí-
rósági ülnökök jelölése, az Ady Endre Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskolában és a II. Rákóczi Ferenc Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában a tavaszi szünet-
ben történõ étkeztetés, valamint a kitüntetések adományozása
tárgyában.

dr. Guti László
jegyzõ
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KÖZÉLETI HÍREK

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

ÁLLÓKÉPESSÉG, ERÕ ÉS GYORSASÁG...
Ezek a tulajdonságaink javulhatnak, ha rendszeresen igény-

be vesszük a Hunyadi téren létesített sportparkunk eszközeit.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közétett Nemzeti

Szabadidõs – Egészség Sportpark Programban való részvétel-
rõl szóló tájékoztató alapján 2016 évben benyújtott kérelmün-
ket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium befogadta és az értéke-
lõ bizottság értékelte.

A Nemzeti Fejlesztési miniszter az országban több sport
park megépítésérõl szóló döntést hozott 2018 évben. Ezek kö-
zül az egyik nálunk épült. A település létszámához igazodó
nagyságú parkokat központilag építették.

A mifélénk több mint 17 millió forintba került és a létesítményt
az Önkormányzat 2019. január 28-tól vette át üzemeltetésre.

Az elkészült Sportpark a hagyományos sporteszközökhöz
képest új, szabadlevegõn végzett testmozgás lehetõségét kínál-
ja. Az élsportban és az iskolai testnevelésben is kiválóan hasz-
nosítható. Változatos szerkezeti kialakítása a legkülönbözõbb ne-
hézségi fokú mozgások kivitelezését teszi lehetõvé. Egyéni és
együttes foglalkozásokra is alkalmas.

Az eszközök szakszerû használatát a park mellett elhelye-
zett táblákon láthatjuk.

Nem csak a fiatalok, hanem a közép (30–40 éves) és senior
(60–70 éves) korú korosztály is használhatja.

Pályáztunk még további sportpark létesítésére, illetve a kör-
nyékük más eszközökkel (padok, asztalok, ivókutak, pici gye-
rekek részére játékok, stb.) történõ kiegészítésére.

Mindenki szabadon saját felelõsségére használhatja, és biz-

tos vagyok benne, hogy az állapotára is vigyáznak majd.

Mi örülünk minden forintnak, amivel gyarapíthatjuk az önkor-

mányzati vagyont, és kellemesebbé tehetjük az itt élõk életét.

Ezzel is így vagyunk.

Pergõ Margit 
polgármester

Tájékoztatás fogorvosi rendelésrõl
Fogorvos: Dr. Gyürüs Ervin Ferenc (8182 Berhida, 

Szegfû u. 3.)

Idõpontkérés rendelési idõben: 06-70/587-5061 telefon-
számon
Rendelési idõ: 

Hétfõ: 7.00 - 10.30 óráig

Kedd: 14.00 - 18.30 óráig

Szerda: 14.00 - 18.30 óráig

Csütörtök: 7.00 - 10.30 óráig

Péntek: 14.00 - 18.00 óráig

Amennyiben a rendelés szünetel, hétköznapokon helyettesít
Dr. Nagy Rezsõ fogorvos (Balatonfõkajár, Kossuth utca
10. 06-88/585-955).
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MÉG MINDIG SZEMÉT EGY ÜGY…
Évek óta gondot okoz az illegálisan lerakott szemét mennyi-

sége és gyakorisága.

Az önkormányzat ilyen esetben szabálysértési eljárást kezde-

ményez az illetékes Járási Hivatalnál, mert helyben már nincs
ilyen jogunk, vagy feljelentést tesz a rendõrségen, mint ahogyan

ezt tettük a múlt év decemberében, például a Kiskovácsi vagy a

Dankó utca környékén lerakott hulladékok esetében is.

A hatóságok vizsgálódnak, szakértõt rendelnek ki a szemét

összetételének megállapítására, mert ettõl függ, hogy milyen

intézkedést tesznek. Amíg ez nem történik meg, a szemétnek a

lerakás helyén kell maradnia. Amikor megszületik a döntés, az

önkormányzat akkor intézkedhet.

Az országgyûlés által alkotott törvényi rendelkezések alap-

ján, ha a hulladék közterületen van, akkor ennek elszállítása az

önkormányzat költségére történik, amennyiben pedig magánte-

rületen rakták azt le, akkor az önkormányzatnak fel kell szólí-

tania a terület tulajdonosát, a hulladék elszállítására.

Mindegy, hogy kinek a területén van, összességében nagyon

sokba kerül egy igazoltan arra jogosult céggel más rendetlen

emberek után a szemetet eltakarítani.

Az önkormányzat év elején egyeztetésre hívta össze az érin-

tetteket, – földmûvelõk, erdészet, vadásztársaság, környezet-

védelem, rendõrség, polgárõrség, szomszéd települési polgár-

mesterek – hogy mi itt helyben közösen keressünk megoldást

az illegális hulladéklerakás megszüntetésére.

Elsõsorban területlezárásban, kamerázásban, rendszeres jár-

õrözésben maradtunk, ami jelenleg is folyamatosan teljesül.

Ugyanakkor a térség parlamenti képviselõjén keresztül feb-

ruárban törvénymódosítást kezdeményeztünk, melynek ered-

ményeként azt várjuk, hogy meggyorsuljon és eredményesebb

legyen a hatóságok munkája.

Az átlagos háztartásban keletkezõ lomok elszállítása (lom-

talanítás) az önkormányzat és a szolgáltató között érvényben

lévõ megállapodás alapján a Berhidán élõk részére évente két
alkalommal jár ingyenesen.

Ebbõl központilag szervezve külön értesítés alapján egy

nagy közös alkalom májusban egy szombati napon lesz. Ezen

kívül egyénileg egyszer még július 1 és december 15 között le-

het házhoz hívni a szolgáltatót.

Mindkét alkalommal az ingyenesen elszállított lom Vertikál

által meghatározott mennyisége maximum 1,5 m3. Akinek en-

nél több lesz annak magának kell pénzért elvitetni, vagy elvin-

ni lerakóba.

A zöldhulladék házhoz menõ gyûjtésének módját és idõ-
pontjait a Vertikál januárban egész évre kiközölte. Az itt
élõknek ehhez kell alkalmazkodni.

Az önkormányzat annyit tud segíteni, hogy aki zsákba sze-

retné tenni a zöldhulladékát annak nem kell Polgárdira menni

a zsákokért, mert a Vertikáltól folyamatosan – ha van nekik –

hozzuk a lebomló mûanyagzsákokat és az itt lakók közül aki-

nek kell, az a TESZ-nél térítés nélkül kaphat.

A jelenleg érvényben lévõ jogszabályok „hulladékügyben”

sem osztottak sok lapot az önkormányzatoknak. Mi azért próbál-

kozunk, egyeztetünk, hogy azt itt élõk egyre kevésbé érezzék

azt, hogy nem kapnak megfelelõ szolgáltatást a szolgáltatótól.

Az illegális hulladékelszállítás költségeinek mérséklésére

pályázatot adtunk be, és 3 millió forint támogatást nyertünk,

ami az ez évi költségének egy részét fogja csak fedezni.

Mi a tisztább településünk érdekében ennyit tudunk tenni.

A szemetelõk tudnának a legtöbbet, ha nem szemetelnének,

mert szemetelni az „szemét dolog”, bárki teszi.

Pergõ Margit 
polgármester

MEGHÍVÓ

Berhida Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

2019. május 9-én, csütörtökön 10.00 órára
Berhida Ifjú Polgárai

ünnepségre.

Helyszín: 
Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
(Peremartongyártelep, Orgona u 2.)

Az ünnepségen a 2018. évben született gyermekeket és
édesanyjukat köszöntjük.

Köszöntõt mond: Pergõ Margit polgármester
Közremûködik: a PERESZKE színjátszó csoport

KÖSZÖNET

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezd-
jen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaáll-
nak mellé” (Böjte Csaba)

Testvértelepülésünk, Sepsibükszád plébániája idén feb-
ruárban a tûz martalékává lett. Megsegítésükre szervezett
gyûjtésünket sok jó szándékú, segítõkész ember támogat-
ta. Köszönetemet szeretném kifejezni Mindenkinek, aki
adományával segítette a bükszádi plébánia újjáépítését.

Nesó László 
Berhidai Római Katolikus Egyház világi elnöke
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ÓVODÁINK, ISKOLÁINKBÓL ÉLETÉBÕL

Márciusi „versenyesõ” az Ady Iskolában
Versenysorozaton vettek részt az Ady Iskola diákjai márci-

usban több alkalommal szavalóversenyeken, illetve 1 alkalom-

mal magyar nyelvi vetélkedõn.

Nem gyõzöm hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a te-

hetségfejlesztés, és a verbális képességek, kommunikációs

és dráma területek minél hatékonyabb fejlesztése, melyek

nem csupán a szereplési készségeket támogatják, hanem az

életben használatos kompetenciákat is erõsítik, így minden-

ki számára hasznosak lehetnek. Nem is beszélve a közössé-

gi szellem, a nyelvi készségek, a problémamegoldó-képes-

ség és egyéb területek fejlõdésérõl, amelyek egy ilyen felké-

szülési folyamat során elõtérbe kerülnek. A versengés maga,

pedig ösztönszerûen jelen van a gyermekek életében, s

amennyiben ezt megfelelõen kordában tudjuk tartani (sok be-

szélgetéssel), akkor egy egészséges versenyszellem alakul

ki, ami elõsegíti, hogy a résztvevõ diákok ne éljék meg ku-

darcélménynek, amikor nem õk lesznek a verseny helyezett-

jei. Mindezeket figyelembe véve hasznos és eredményes hó-

napon vagyunk túl, melynek az alábbi események voltak a

mozgatórugói:

2019. március 8-án, Várpalotán a Thury-várban Kistérségi

szavalóversenyen vettünk részt Seiber Roland Erik 5. osztá-

lyos tanulóval. Ezt a versenyt minden év márciusában meg-

rendezik, és iskolánként 1 fõ alsó, illetve 1 fõ felsõ tagozatos

diák képviselheti az intézményét, ami már önmagában is nagy

megtiszteltetés az adott tanulónak, hiszen ezen az alkalmon õ,

a „kiválasztott”, mint az iskola legjobb szavalója vehet részt.

Idén úgy alakult, hogy tõlünk az 5. évfolyamról került kiválasz-

tásra a legjobb szavaló. Egy kicsit aggódtam is, hogy a több-

nyire idõsebb korosztályú gyermekek között Erik szinte esély-

telenül indul, de nagyfokú koncentrációval megható elõadás-

móddal, beleéléssel adta elõ Kányádi Sándor: Nyergestetõ cí-

mû versét, ami a közönséget könnyekig hatotta, s ez alkalom-

mal Különdíjat hozott neki. Mikor Pócsik József a zsûri elnö-

ke szólította õt, meg is jegyezte: „Egy kis embertõl hallottunk
ma egy nagy verset…”, azt hiszem elég kifejezõ dicséretet

kaptunk…

Minden évben nagy büszkeség számomra, hogy a korábban

mentorált tanulóim, akik most már középiskolások, szintén ve-

lünk tartanak erre az alkalomra. Sok éves munkánk gyümölcse,

ADY ÉS AMI HÍREK

A Nemzeti Eszközkezelõ 2019. március 31-ig tájékoztató
levelet küldött bérlõinek, amelyben felajánlotta az arra jogo-
sultak számára azt, hogy eddigi bérelt ingatlanukat kedvezmé-
nyesen visszavásárolják. A megvásárlásra a bérlõknek
egyösszegben vagy részletekben van lehetõségük, de dönthet-
nek úgy is, hogy továbbra is bérlõként laknak az ingatlanban vál-
tozatlan feltételek mellett.

Kérjük bérlõinket, hogy a tájékoztató levelünket vegyék át
és olvassák el figyelmesen. A levél a döntési lehetõségek sze-
rint háromféle nyilatkozatmintát tartalmaz:

1. Nyilatkozat egyösszegû kedvezményes visszavásárlásról,
2. Nyilatkozat részletfizetéssel történõ visszavásárlásról,
3. Nyilatkozat bérleti szerzõdés változatlan feltételek 

melletti fenntartásáról
Kérjük, hogy döntése szerint mindenki válassza ki az

egyik nyilatkozatot, és kitöltve küldje azt vissza a Nemzeti
Eszközkezelõnek a kézhezvételtõl számított 60 napon belül.
Kérjük bérlõinket, hogy mindenképpen válasszanak egyet
a három lehetõség közül és nyilatkozatukat küldjék vissza
60 napon belül, mivel ennek elmulasztása esetén a jogsza-
bályok rendelkezése szerint a bérleti díj 2019. július 1-jétõl
a háromszorosára emelkedik.

Külön felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a részletvételrõl
szóló nyilatkozaton ne felejtsék el feltüntetni az állampolgársá-
gukat és a személyi azonosítójukat (a lakcímkártyája hátolda-
lán található 11 tagból álló számsor) is.

A döntéshez és a nyilatkozat kitöltéséhez segítséget kap-
hatnak az alábbi táblázatban megadott ügyfélszolgálati irodá-
inkban.

Fõvárosi és megyei ügyfélszolgálati irodáink:
Területi iroda Területi iroda címe Területi iroda 

telefonszáma
Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 11. 06 30 165 4963
Debrecen 4026 Debrecen, Darabos utca 9-11. 06 30 165 4964
Eger 3300 Eger, Deák Ferenc út 51. 06 30 165 4966
Gyõr 9021 Gyõr, Király utca 6. 06 30 165 4967
Kaposvár 7400 Kaposvár, Dózsa György utca 16. 06 30 165 4969
Kecskemét 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. II. em. 06 30 165 4968
Miskolc 3530 Miskolc, Rákóczi út 12. 06 30 165 4981
Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Arany János utca 7. 06 30 165 4982
Pécs 7621 Pécs, Ferencesek u. 9-11. 06 30 165 4984
Szeged 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. I. em. 112. 06 30 165 4986
Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Várkörút 6. 06 30 165 4991
Szekszárd 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. 06 30 165 4990
Szolnok 5000 Szolnok, Baross út 20. 06 30 165 4970
Szombathely 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2/B. 06 30 165 4962
Tatabánya 2800 Tatabánya, Gyõri utca 13. 06 30 165 4989
Veszprém 8200 Veszprém, Mártírok útja 11. 06 30 165 4977
Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 19. 06 30 165 4983
Budapest 1122 Budapest, Városmajor utca 12-14. 06 1 795 5100

Felhívjuk figyelmüket, hogy az irodákban csak a vissza-
vásárlással kapcsolatos ügyintézésre van lehetõség!

További információkért hívja a Nemzeti Eszközkezelõt a 
06-1-795-5100-as telefonszámon, vagy írjon az info@netzrt.hu
e-mail címre, illetve látogassa meg honlapunkat a www.netzrt.hu
címen.

Nemzeti Eszközkezelõ Zrt.

FIGYELEMFELHÍVÁS A NEMZETI ESZKÖZKEZELÕ BÉRLÕI SZÁMÁRA
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hogy immár 16–17 évesen is még mindig szívesen vesznek részt

különféle irodalmi alkalmakon, versenyeken, tovább csiszolva

tudásukat. Ez alkalommal 3 volt diákom indult a középiskolás

kategóriában, mindhárman nagy sikerrel. Vass Vivien III.,

Loridán Kitti II., míg Borzas Viktória I. helyezett lett a közép-

iskolások mezõnyében. Mindegyikõjüknek ezúton is szívbõl

gratulálok az elért eredményekhez.

2019. március 12-én Budapestre érkeztünk a Hazafias költé-

szet jegyében megrendezett szavalóversenyre immár 2. alka-

lommal 4 fõ általános iskolás és 2 fõ középiskolás diákkal. Min-

den versenyzõ gyermeknek hazafias verset kell szavalni, és tu-

lajdonképpen nemcsak egy élõ irodalomóra, hanem egy élõ tör-

ténelemóra is egyben. Ezen kívül a zsûri tagjai többek között

olyan híres színészek, mint Császár Angela Érdemes Mûvész

díjjal is kitüntetett mûvész, vagy Kautzky Armand színmûvész.

Nagyon erõs mezõny van a versenyzõk között, így miközben fi-

gyelemmel hallgatjuk a versenytársakat, tanulunk tõlük is kife-

jezõkészség, dramatizálás, kommunikáció, elõadásmód terüle-

tén. Ezen kívül megtanuljuk, hogy nem mindig mi vagyunk a leg-

jobbak, s igenis tudni kell viselni azt is, mikor valaki jobb nálunk,

sõt elismerni, gratulálni neki a tudásához, eredményeihez.

2019. március 20-án, Veszprémben került megrendezésre a

Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Mûvésze-

ti Iskola szervezésében az az Irodalmi Ki mit tud? verseny, me-

lyen 1-8. évfolyamos tanulók vehettek részt. Iskolánkat ezúttal

5 tanuló képviselte az eseményen, mely Weöres Sándor vala-

melyik versét, vagy az állatvilág által ihlettel témákat preferál-

ta. Ebben a témában is gazdagodtunk új és „kedvenc” versek-

kel, ismerkedtünk szavalótársakkal, s a zsûriben örömmel kö-

szöntöttük Felföldi Gábor színmûvészt, aki a TIT Váci Mihály

Irodalmi Színpad oszlopos tagja, s személyes ismeretségünk

révén is bátorította szavalóinkat.

Ugyanaznap délután pedig már Seregélyesre szólított minket

a további kötelezettségünk, versenyszellemünk. A Seregélyesi

Baptista Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola által

került megrendezésre a XI. Bárczi Gusztáv Feladatmegoldó

verseny, mely alkalomból a BTMN/SNI tanulók jelentkezhet-

tek matematikából és magyar nyelvbõl egy 2 fordulós papír ala-

pon kitöltendõ versenyre, amit követett a döntõ. Iskolánk felsõs

tanulói közül 18 fõ gyermek töltötte ki az 1. és a 2. forduló fel-

adatlapjait, s a kitöltõk közül 2 diákunk: Lukszics Klarissza 8.

és Csonnó Anasztázia 5. évfolyamos tanuló magyar nyelvbõl,

míg Horváth Emília 6. osztályos tanuló matematikából és ma-

gyar nyelvbõl is továbbjutott a döntõbe, ahol az ország minden

részébõl voltak résztvevõ gyerekek. Meglepõ volt számunkra,

hogy milyen nagy részvétellel zajlott a döntõ. A gyermekek,

miután befejezték a versenyzést, forgószínpadszerûen megszer-

vezett „kreatív” eseményeken vettek részt: többek között nép-

táncoltak és kézmûveskedtek. A döntõben helyezést nem ér-

tünk el, de azt követõen értesültünk róla e-mail útján, hogy

Lukszics Klarissza 8. osztályos tanulónk néhány ponttal lema-

radva a dobogóról az V. helyen végzett. Nagyon tanulságos és

sok tapasztalatot összegzõ délutánt töltöttünk együtt.

2019. március 30-án kis szavaló csapatunk Bécsi útjára ke-

rekedett fel, az Ausztriai Magyar Pedagógusok (AMAPED) ál-

tal szervezett szavalóversenyre. Összesen 11 szavalóval érkez-

tünk a helyszínre, közülük 1 alsó tagozatos, 2 középiskolás és

8 felsõ tagozatos diák szerepelt. Az Ady Iskolából 4 diák vett

részt a megható, nagy volumenû, színvonalas eseményen. Egé-

szében véve több, mint 200 szavaló tette le Bécsben is e napon

az irodalom és a magyar nyelv melletti voksát. Büszke vagyok

rá, hogy tanulóink annak ellenére, hogy szombati napra esett

és nagyon korai volt az indulás, „hõsiesen” kitartottak s reme-

kül megállták helyüket. A „kötelezõ programot” letudva város-

nézõ sétára indultunk, majd megtekintettük a hatalmas, gyö-

nyörû, impozáns Schönbrunni kastélyt, mely pompázatos látványt

nyújtott, s minden szempontból lenyûgözte csapatunkat.

A programokra való utaztatás és étkezés költségeit iskolánk

partnere a Gyermekmosoly Nagycsaládos Egyesület vállalta

magára. Ezúton is köszönjük a közel 150.000 Ft-os támogatást!

Összességében véve március hónapban 34 tanuló vett részt

különféle versenyeken jómagam által.

Császár Zsuzsanna

Színházi elõadás
Március 27-én, szerdán iskolánkban újra színházi elõadást te-

kinthettek meg az alsó tagozatos tanulóink. A mese témája a

környezeti nevelés volt, melyet a társulat interaktív, zenés-tán-

cos formában mutatott be. A gyerekeket folyamatosan bevon-

ták a darabba. Az elõadás nagyon jó hangulatban telt. Sokat

nevettünk, táncoltunk és énekeltünk.

Palotai Andrea

A Süni óvodába látogattunk
Az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános

Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola leendõ elsõ osztályosok pe-

dagógusai meghívást kaptak a Süni Óvodától, hogy megnéz-

hessék az iskolába készülõ ovisokat a saját környezetükben

foglalkozás közben. Nagyon sokféle foglalkozást láthattunk. A

gyermekeket az óvó nénik változatos tennivalókkal tevékeny-

kedtették; kézmûves foglalkozást tartottak, logikai játékokat

játszottak, matematikai feladatokat oldottak meg.

Nagyon jó volt látni a szeptemberben hozzánk érkezõ leen-

dõ elsõ osztályosokat a saját megszokott környezetükben szor-

goskodni. Ezúton is köszönjük a Süni Óvoda vezetõjének a le-

hetõséget és az óvodapedagógusoknak pedig a munkájukat!

Szeretettel várjuk õket szeptemberben!

Tarjányi Mónika
a leendõ elsõ osztályosok tanító nénije
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A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben jártunk
Iskolai nevelésünk egyik célja, hogy tanulóink ismerjék a

társadalmilag elfogadott magatartásformákat, tudják, hogy cse-

lekedeteiknek jó vagy rossz következményei is lehetnek, ezért

ennek megfelelõen hozzák meg egyéni döntéseiket.

A 7. és a 8. osztályosok három programban vehettek részt eb-

ben a tanévben, amelyek sok élményt, ismeretet adtak számukra.

2018. november 30-án Dr. Guti László jegyzõ úr interaktív

foglalkozás keretében mutatta be a különbözõ jogi és büntetõ mi-

nõsítéseit annak, ha más személy tulajdonát birtokoljuk.

2019 februárjában egy délelõttöt töltöttünk a Székesfehér-

vári Járásbíróságon, ahol a fiatalok által, vagy a kárukra elkö-

vetett törvénysértésekrõl, valamint ezek büntetési fokozatairól

kaptunk tájékoztatást.

2019. április 2-án a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtá-

si Intézetben tettünk látogatást, ahol Herczeg Attila bv. száza-

dos, osztályvezetõ-helyettes mutatta be nekünk az intézményt.

A belépéskor szigorú ellenõrzésen estünk át. Azonosítás

után egy biztonsági kapun keresztül léphettünk be az elsõ terem-

be. Ott egy kiállítást láttunk a börtön történetérõl. Megtudtuk,

hogy a közel 200 rab között nõk, férfiak és 4 fiatalkorú is van.

Megnéztük a fogvatartottak munkáiból készült érdekes kiállí-

tást. Hallottuk, hogy néhány fogoly tanul, szakmát szerez, má-

sok dolgoznak, amiért csekély pénzt is kapnak.

Vezetõnk elmondta azt is, hogy milyen napirend szerint él-

nek a foglyok. Betekintettünk néhány cellába, fürdõszobába.

Láttuk a könyvtárat, az imatermet, a magas fallal körülvett ud-

vart és a kisboltot. Bemehettünk az orvosi szobába, ahol a be-

tegeket látják el. Miután tájékoztattak bennünket a csomagkül-

dés szigorú szabályairól, megfigyeltük a csomagvizsgálat és át-

adás alaposságát. Kipróbálhattunk egy rabszállító autót is.

Amíg ott tartózkodtunk, minden helyiséget szigorúan zártak,

figyeltek az õrök. Találkoztunk fogvatartottakkal is, akik csak egy

keskeny folyosó részen közlekedhettek az õrök kíséretében.

Ez a látogatás nagy hatással volt a gyerekekre, sok élménnyel

hagytuk el a börtön területét. Többen megfogalmazták, hogy

bármilyen rendezett is a környezet, de nem szeretnének soha

ide kerülni, mert nagyon hiányozna nekik a család, a barátok,

a szabadság és az internet.

Borainé Rozner Kinga

Érettségizünk
Elérkeztünk egy hosszú, de mégis röpke idõ alatt eltelt útnak

a végéhez.

2016. szeptemberében indult Berhidán elõször gimnáziumi

képzés, az Ady Iskola épületében. A Balassi Bálint Gimnázium

Berhidai Tagintézmény 4 évfolyamának ad helyet az iskola. Az

akkor beiratkozott diákok közül 23-an fogják elkezdeni írásbe-

li érettségi vizsgájukat május 6-án a magyar nyelv és irodalom

érettségivel. Az érettségi életünk egyik komoly állomása és

megmérettetése. A most maturálók is nagy izgalommal és ko-

moly tanulással, tesztek írásával készülnek az õket tanító taná-

rokkal együtt erre a megmérettetésre. Sok sikert kívánunk ne-

kik!

A gimnázium létszáma évrõl évre növekszik. Egyre többen

jönnek a környezõ településekrõl és Berhidáról. Sokan érdek-

lõdnek már most a szeptemberi tanítás kezdésérõl, amelyre már

be lehet iratkozni. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné

megvalósítani régi nagy álmát, az érettségit. Nagy tudású, lel-

kiismeretes tanári közösségünk várja jövendõ diákjait!

Fornai Marietta 
tagintézményvezetõ

TeSzedd!

Életünkben egyre fontosabb szerepet kell kapnia a környe-

zettudatosságnak. Tanítványainkat arra tanítjuk, tartsanak rendet,

ne szemeteljenek, ne pazarolják a vizet, az áramot, az élelmet be-

csüljék meg, ha van felesleges, azt osszák meg másokkal. Ha

odafigyelünk a környezetünkre és egymásra, akkor egy élhe-

tõbb világot hozunk létre. Részt vettünk a TeSzedd! országos

szemétgyûjtési akcióban, hogy iskolánk és a közeli utcák tiszták

legyenek. A gyerekek nagy örömmel dolgoztak ezen az esemé-

nyen és sok-sok zsákot töltöttek meg szeméttel. Örülünk, hogy

ennyivel hozzájárulhattunk lakóhelyünk szépítéséhez és tovább-

ra is törekszünk rá, hogy a fiatalokban kialakuljon a tiszta kör-

nyezethez való igény, mert akkor õk biztosan vigyázni fognak

közös értékeinkre, városunkra és természeti kincseinkre.

S. Lukács Emõke
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A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Rendhagyó földrajzóra

Márciusban a „Barlangok Hónapja” alkalmából élményszerû föld-
rajzórán vett részt a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 6. osztálya.

A balatonarácsi Népháztól indulva, egy pihentetõ, kanyargós
ösvényen haladva ismerkedtünk az erdõben nyíló virágokkal és
megfigyeltük az itt élõ állatok nyomait. A festõi szépségû Kolos-
ka-völgyben a gyerekek hamar felfedezték és persze megmászták
a hatalmas fûzfát, megpihentünk a kis tavacskánál, közben újabb
információkkal lettünk gazdagabbak.

A túra a Tamás-hegyen folytatódott, ahol „megcsepegtettük” a
hegységet felépítõ kõzeteket. Természetesen a Jókai-kilátó sem ma-
radhatott ki túránk során, ahonnan a meseszép panorámában gyö-
nyörködhettünk. A kirándulás végén már várt ránk a Lóczy-bar-
lang, mely nevét a barlangkutatásért sokat tett Lóczy Lajosról kap-
ta. Itt „Mesélõ kövek geosuli” címmel érdekes elõadást hallhattunk
a barlang történetérõl, és megtekintettük a csillogó aragonit kristá-
lyokat is. Látványosak a kõzetek egymásra települt rétegsorai, illet-
ve a hévizek által kioldott gömbfülkék.

Nemcsak szellemileg újultunk meg egy élményszerû földrajz-
óra keretében, hanem izmainkat is megmozgattuk, erõsítettük a
10,5 km-es túra során.

A program megvalósulását köszönjük az iskolavezetésnek, a
támogató szülõknek, az élményekkel teli napot Sárdy Julianna tú-
ravezetõnek. Györgyei Nelli osztályfõnök

Peremartoni iskolások a
várpalotai mentõállomáson

Elsõsegélynyújtó-versenyre készültünk a II. Rákóczi Ferenc
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola elsõsegély-
nyújtó szakköröseivel. A várpalotai mentõállomásra mentünk,
hogy megismerjük a mentõsök munkáját és a mentõautóban
használt életmentõ eszközöket. Nagyon kedvesen fogadtak
bennünket és nagy segítséget nyújtottak a versenyfeladatok
megoldásához.

Köszönet jár Munkácsi Zsoltnak, aki elõadásával gyarapí-
totta a gyermekek tudását, valamint Horgos Pálmának és
Baranyai-Peidl Szabinának, akik vállalták az utaztatásunkat.

Zeller Andrea

Hogy mit is ünneplünk pontosan március 15-én?
Történelmünk során kiemelkedõ jelentõséggel bírt 1848. március

15 megünneplése. Fontos, mert a magyar szívekben mindig magában
hordozott egy sajátos jelentést, a szabadság a nemzeti tudat érzését.
Ennek a korszaknak köszönhetjük többek között a himnuszunk kelet-
kezését, zászlónk piros-fehér-zöld színének hivatalossá válását.

Úgy gondolom, büszkének kell lennünk erre a napra sokáig. Is-
kolánk immár hagyománnyá váló rendezvény keretén belül emlé-
kezett meg a forradalomról és szabadságharcról. A Himnusz közös

éneklése után a két harmadik és hetedik osztály közös mûsorát néz-
hettük meg. A gyerekek versekkel, tánccal tették színessé az ünne-
pélyt. A mûsor végén Kiss Kata: Magyar vagyok dalát énekeltük
el közösen. A zene a tánc és szavak, amiket láthattunk és hallhat-
tunk mindannyiunkban érzéseket váltottak ki, segítettek kicsit át-
érezni az akkori helyzetet.

Ezúton szeretném megköszönni kollégáim segítségét, gyerme-
keink szereplését! Bögödi Adrienn

Rákóczi mûsor
Március 27-én iskolánk névadójának születésnapjára emlékeztünk.
II. Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én született Borsiban. Az

általa indított Rákóczi-szabadságharc a teljes állami függetlensé-
get kívánta visszaszerezni a Habsburg Birodalomtól, a magyarság
történelmében méltó helyet foglal el a legnagyobbak között, hi-
szen az õ tiszta lelke, becsülete, szellemisége napjainkban is aktu-
ális és iránymutató.

Az idei év márciusában a másodikosok és a hatodikosok mûso-
rával róttuk le tiszteletünket II. Rákóczi Ferenc elõtt. A hatodiko-
sok Rákóczi indulóra járt botos tánca tette különlegesség az ünnepet,
majd versekkel és néhány filmrészlettel emlékeztünk.

Kovács-Krutzler Adrienn

Tavaszi papírgyûjtés
Április elsején iskolánk ismét megszervezte a tavaszi papírgyûj-

tést. Mindegyik osztály részt vett a munkában. Az iskola tanulói kb.
6000 kg papírt gyûjtöttek össze, természetesen a szülök, és peda-
gógus kollégák segítségével. Ez egy nagyon szép szám, és azt mu-
tatja, ha összefogunk, együtt sokkal nagyobb sikert tudunk elérni. 

A nagyok segítenek a kicsiknek, igazi közös munka. A felsõs osz-
tályok, akiknek épp nem volt dolguk, a lakótelepen körbejárhattak, és
összegyûjthették önállóan a telepen kihelyezett papírokat. Itt a csalá-
dok segítettek, akikhez eljutott a szórólapunk. Miután mindegyik osz-
tály papírját lemértük, ebédeltek a gyerekek, és hazamehettek.

Az alsó és felsõ tagozatot külön értékeltük. Alsóban elsõ he-
lyezést ért el a 4. osztály, másodikak lettek az elsõsök, és harma-
dik helyezést ért el a 3. b.

Felsõben elsõk lettek a 7. b osztály tanulói, második helyezést
értek el a 7. a-sok, és harmadikak lettek az ötödikesek.

Tortát, csokoládét, gumicukrot és oklevelet kaptak az osztá-
lyok, de voltak külön díjasok is, olyan tanulók, akik nagyon sokat
segítettek, mindenkinek. Õk is csokoládét kaptak.

Vidáman, sok teendõvel telt a napunk, de a kemény munka
meghozta a gyümölcsét. Köszönjük szépen mindenkinek, aki hoz-
zájárult a sikeres gyûjtéshez! A bevételt a diákönkormányzat is-
kolai programjaira szeretnénk fordítani. Farkas Zsanett
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HÉTSZÍNVIRÁG
NAPKÖZI-OTTHONOS
ÓVODA és BÖLCSÕDE

Értesítjük a kedves szülõket, hogy a 2019/2020 nevelé-
si évre a beíratás idõpontja:

2019. május 8.  800-1600 óráig
2019. május 9.  800-1600 óráig

Helye: Hétszínvirág Napközi-Otthonos Óvoda és Böl-
csõde, Berhida, Ibolya u. 1.

Szükséges dokumentumok:
• a szülõ (gondviselõ) személyi igazolványa, lakcímkártyája
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• TAJ kártyája és lakcímkártyája
• sajátos nevelési igényû gyermek esetén: szakértõi vélemény
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrõl határozat
• köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekez-

dése szerint a gyermek abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a neve-
lési év kezdõ napjától (2019. szeptember 1.) köteles óvo-
dai nevelésben részt venni. A jegyzõ a szülõ kérelmére, a
védõnõ egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elõtt
tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a köte-
lezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sa-
játos helyzete indokolja.

• Azokra a gyermekekre, akik bölcsõdei ellátásban már
részesülnek, nem vonatkozik, a három éves kortól kö-
telezõ óvodai ellátás.

Az intézményvezetõ 2019. június 9. napjáig írásban értesí-
ti a szülõt a felvételi eljárás eredményérõl.

A felvételnél elsõsorban Veszprém Megyei Kormányhi-
vatal által kiadott kötelezõ felvételt biztosító köznevelé-
si intézmények 2019/2020 évre vonatkozó felvételi kör-
zetét kell figyelembe venni!

Mozgay Dóra
intézményvezetõ

BERHIDAI SÜNI 
NAPKÖZI-OTTHONOS
ÓVODA HIRDETMÉNYE
Értesítjük a kedves szülõket, hogy a 2019/2020. nevelé-
si évre az óvodáskorú gyermekek beíratásának idõ-
pontja:

2019. május 8. (szerda) 800-1600 óráig
2019. május 9. (csütörtök) 800-1600 óráig

Helye: Süni Napközi-otthonos Óvoda,
Berhida, Bezerédi u. 2.

Az óvodába történõ beiratkozás a szülõ és gyermeke
személyes megjelenésével történik.

Szükséges dokumentumok:
• a szülõ (gondviselõ) személyi igazolványa, lakcímkár-

tyája

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata

• TAJ kártyája és lakcímkártyája

• sajátos nevelési igényû gyermek esetén: szakértõi vélemény

Felhívjuk a szülõk figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. tör-
vény 8. § (2) bekezdése alapján 2019. 08. 31. napjáig,
ha a gyermek a harmadik életévét betölti, köteles az óvo-
dai nevelésben részt venni!

Az intézményvezetõ 2019. május 31. napjáig írásban ér-
tesíti a szülõt a felvételi eljárás eredményérõl.
A felvételnél elsõsorban a Veszprém Megyei Kormány-
hivatal által kiadott kötelezõ felvételt biztosító közneve-
lési intézmények 2019/2020 évre vonatkozó felvételi
körzetét kell figyelembe venni.

Viszpergel Zsanett
intézményvezetõ

Tojásfa 800 tojással
Negyedik alkalommal készítettek

húsvéti tojásfát az Õszi Napfény

Nyugdíjas Klub tagjai. Az idei évben

800 tojással díszítettek fel a Peremar-

tongyártelep központjában álló fát. A

klub tagjai hosszú heteken keresztül

festették, díszítették a tojásokat, me-

lyek április 16-án kerültek a helyükre.

A rekordszámú tojás szorgos kezek

munkáját dicséri, hiszen mindegyik

egyedi alkotás. A tojásfa tövében egy

saját készítésû nyuszi ül, mely a gyere-

kek kedvencévé vált. 
szerk.



2019. április Önkormányzati Híradó

9

Terítve a Föld, lakni tessék:/ Éljünk dögig e nagy tivornyán,
avagy Kurucz Ádám Konrád Ady-estje

A költészet napja és Ady Endre halálának 100. évfordulójá-

nak apropóján Kurucz Ádám Konrád Latinovits-díjas versmon-

dó, színész monodrámáját láthatta a közönség, amely Ady

Endre életmûvébõl készült. 

Az elõadás minimalizmusa és a kiválasztott aláfestõ zenék erõ-

sítették az életrajzi elemekkel és versekkel átszõtt monodrámát.

A darabot bensõségessé tette az a kis tér, amelyben játszódott,

melynek elõnye volt továbbá az is, hogy a nézõk közelrõl lát-

hatták és tapinthatóvá vált számukra minden, ami körülöttük

zajlott: az elõadó kifinomult gesztusai, mimikája, elrévedezé-

se, ihletett játéka. Olyan versek hangzottak el, mint például a

Levél a szerkesztõhöz, az Õrizem a szemed, az Elbocsátó, szép
üzenet, az Utálnak, de csodálnak és az E nagy tivornyán.
Bepillantást nyerhettünk az „Asszony-sors hõsének” életébe a

Léda- és Csinszka-szerelmen keresztül, és szemtanúi lehettünk

az Ady életében lezajlódó hullámvasútnak: a mélységeknek, a

magasságoknak, a hedonista életvitelnek, a hit szerepének, a

küzdelmeknek, a magánynak, a szerelemnek és a szenvedélynek,

mindannak, ami Ady volt. Mindezek formálták és tették azzá,

aki, és miként az elõadás keretét adó Utálnak, de csodálnak
címû verset hallhattuk: Nem bánok semmit, mit cselekedtem,/
Szent, kényes dolog volt minden tettem,/ Szent, kényes dolog
volt minden tettem,/ Szent és kietlen./ Igy lesz majd rólam dala
csodáknak,/ Fejemre ujak majd ígyen hágnak,/ Fejemre ujak
majd ígyen hágnak,/ De megcsodálnak.

Végignézvén az elõadást, talán azok is, akik eddig nem

szerették a verseket, fellapoznak egy-egy verseskötetet vagy

megmarad az emlékezetükben egy-egy sor az Ady versek va-

lamelyikébõl.  

Varga Tamás

KULTÚRA, RENDEZVÉNYEK

Rajzok és versek
Az idei évben Költészet napja alkalmából „Rajzold le ked-

venc versed” címmel rajzpályázatot hirdettünk általános isko-

lások számára. Összesen 137 db rajz érkezett 6 iskolából, me-

lyek közül huszonhetet díjazott a zsûri. A zsûri tagjai: Holányi

Julianna festõmûvész, Brand Ferencné nyugalmazott magyar

szakos tanárnõ, Bálint-Ábrahám Edit újságíró.

Április 11-én, a Magyar Költészet Napján a legszebbnek ítélt

mûvekbõl kiállítás nyílt a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár-

ban. A kiállításmegnyitón az ünnep alkalmából a helyi általá-

nos iskolák diákjai – Bogdán Szimonetta, Csomai Regina,

Gerõfi Patrik Roland, Kovács Gabriella, Seiber Erik Roland –

szavaltak verseket, valamint Farkas Fruzsina énekelt.

A rajzpályázat helyezettjei:

I. osztályosok I. helyezett: Erdélyi Amina, Csák Laura, II.

helyezett: Mészöly Csenge Katalin, Babai Ádám András, III. he-

lyezett: Rupa Stella Valentina

II. osztályosok I. helyezett: Duka Áron, Taszári Kornél, II. he-

lyezett: Szabó Levente, Pencsikoff Luca, III. helyezett: Jónás

Amina, Stecher Márk

III. osztályosok: I. helyezett: Keresztes-Koronczai Lotti,

Molnár Soma, II. helyezett: Kovács Zsanna, Kányai Olívia, III.

helyezett: Bakács Zsófi, Horváth Elizabet, Különdíjas: Németh

Vivien Melinda

IV. osztályosok: I helyezett: Lendvai Violetta, Seiber Lajos

Benjamin, II. helyezett: Kovács Gabriella, Tóbis Dániel, III.

helyezett: Novák Lilla, Pintér Dániel, Különdíjas: Bogdán

Szimonetta

Felsõ tagozat: I. helyezett: Toldi Alexandra, II. helyezett:

Nagy András Mikós

Gratulálunk a helyezetteknek!

Gerõfiné M. Anita 

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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Kutyabarátok összefogásának sikertörténete
A tavalyi év tavaszán sokat sétáltunk kutyusainkkal, és azt

vettük észre, hogy egyre többen vagyunk napról-napra!

A séták már napi programmá váltak, a találkákat elõre meg-

beszéltük, várta gazdi és kutyus is egyaránt! Örömmel néztük,

ahogy a vidám kis falka szaladgált, játszott. Ekkortájt fogant

meg a gondolat, hogy mennyire jó lenne egy zárt, biztonságos

hely, ahol felszabadultan játszhat minden négylábú. „Építsünk

egyet!” hangzott el a remek ötlet.

Nagy álomnak tûnt, de bízva az összefogásban belekezdtünk a

szervezésbe. Elsõ utunk a Polgármesteri Hivatalba vezetett, hiszen

a legfõbb kérdés az volt, hogy hol is lehetne ezt a tervet megvaló-

sítani. Szerencsénkre polgármester asszonyunk, Pergõ Margit jó öt-

letnek tartotta és támogatta az ötletet. Nagyon hálásak vagyunk

neki. Peremarton külsõ részén kaptunk használatra egy területet.

Akkor még azt a részt hatalmas gaz és sûrû bozót borította.

Sok munka elé néztünk (kiirtani, levágni, feltölteni stb.). A te-

rület adott volt, ám a kerítéshez pénz is kellett, így nem volt

más lehetõség, mint összeadni a rávalót és közös munkával

megépíteni azt.

Nagyon sok ember támogatta a kezdeményezést, és hallva a

célt, elkezdtek adakozni. Amint meg tudtuk vásárolni a szüksé-

ges alapanyagokat, kértük az embereket, hogy együtt közös

munkával építsük meg a futtatót. Volt jelentkezõ bõven, és áp-

rilis végén ástunk, betonoztunk, és húztuk a kerítést.

Nyárra már szép körbekerített kutyafuttató volt a gaztenger

helyén. Elkészült a Mancspark! Ami ékes bizonyítéka volt an-

nak, hogy semmi sem le-

hetetlen, ha egy nemes

cél érdekében összefog a

közösség.

Délutánonként, estén-

ként már nyugodtan néz-

hettük, ahogy boldogan

játszanak kis- és nagy ku-

tyák egyaránt. Mi gazdik

pedig beszélgetünk, üldö-

gélünk, a szintén magunk által épített padokon.

A játék és a hancúrozás szuper dolog, de azért az sem árt, ha

a kutyusok okosak és szót fogadnak a gazdiknak. Hiszen egy jó

kutya öröm, nem pedig bosszúság. Ezért gondoltuk azt, hogy egy

szakember segítségével szocializálhatnánk, nevelhetnénk õket.

Így, a sok elõkészület után, idén áprilisban Kasza József kutya-

kiképzõ vezetésével elindult a kutyasuli a Mancsparkban. Jó volt

látni a sok kutyát a tanulni vágyó gazdival, hiszen elõször a gaz-

dinak kell megtanulnia, hogy hogyan is kell bánni az ebekkel. 

A tervek itt még nem érnek véget, szeretnénk egy jó közös-

séget, ahova mindenki szívesen, örömmel megy, kutyás túrák-

ra, kirándulásokra, sétákra is. Reméljük, hogy még sokan csat-

lakoznak hozzánk!

Köszönjük mindenkinek, aki hitt az álmunkban és valamilyen

formában támogatta annak megvalósulását!

Kovács Andrea

Szemeteljünk tudatosan!
Intézményünkben is fontosnak tartjuk a környezetünk meg-

óvását, ennek fontosságára felhívni a figyelmet. A figyelem-

felkeltés elsõ állomása ezzel a témával kapcsolatban az Alkoss

újat! pályázatunk meghirdetése, melynek témája: az egyes tár-

gyak funkciójának újragondolása és ezekbõl újrahasznosított

tárgyak készítése, melyre május 31-ig várjuk a beérkezett pá-

lyamûveket.

A figyelemfelkeltés mellett az információ és a tudás átadá-

sára is törekszünk a településen élõ gyerekek és felnõttek szá-

mára egyaránt. Márciusban a Te mit teszel a Földért? címû elõ-

adáson különbözõ tippeket, trükköket ismerhettek meg az érdek-

lõdõk, milyen apróságokat tehetnek meg a hétköznapjaik so-

rán, amellyel hozzájárulnak Földünk védelméhez. Ezek közé

tartozik például, hogy pet-palackos ásványvíz helyett újratölt-

hetõ kulacsot használunk vagy a bevásárlás során a mûanyag

zacskók helyett régi függönybõl varrt zsákokba tesszük a gyü-

mölcsöt, zöldséget. Ezek a cselekedetek számunkra csekély

változtatások, azonban a Földünk számára nagy segítség lehet. 

Áprilisban Gyûjtsd okosan! címmel játszóházat szerveztünk

a peremartoni 3. osztályos tanulók számára, melyen megismer-

kedhettek a szelektív hulladékgyûjtés fontosságával interaktív,

játékos formában. A foglalkozáshoz intézményünk szelektív

hulladéktárolókat szerzett be, amelyeken a gyerekek kipróbál-

hatták, hogy miként mûködik a szelektív hulladékgyûjtés a

mindennapok során. Az egyes hulladékfajták megismerésén túl,

a fiatalok információt kaptak ezek keletkezésérõl és a helyes, sze-

lektív kezelésrõl. 

A megvásárolt szelektív hulladéktárolók ezután a Petõfi Mû-

velõdési Ház és Könyvtárban kerültek kihelyezésre, így ettõl

kezdve a mûvelõdési ház hétköznapjai és további programjai,

rendezvényei során is használni tudják a betérõ látogatók, ez-

zel is figyelmet fordítva a környezetünkre.

Máthé Szabina
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PROGRAMAJÁNLÓ

2019. április 30. 17.00 óra MÁJUSFAÁLLÍTÁS
Helyszín: Peremartongyártelep – Zászlótér

2019. május 1. – MAJÁLIS
Helyszín: Pereremartoni Focipálya, Petõfi Mûvelõdési

Ház és Könyvtár

2019. május 3. 17.00 óra – MANDALÁIM
Schofhauser Vivien bemutatkozó kiállítása

Helyszín: Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2019. május 5. 17.00 óra – BOEING, BOEING –
Leszállás Párizsban

Színházi elõadás

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2019. május 9. 10.00 óra – BERHIDA IFJÚ 
POLGÁRAI

2018. évben született gyerekek és anyukájuk köszön-

tése

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2019. május 9. 17.00 óra – MESTER ÉS TANÍTVÁNYA
Helyi gyerekek és tanáraik közös produkciója a

Közösségek Hetén

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2019. május 11. 16.00 óra TAVASZI ÉLETMÓD NAP
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2019. május 12. 16.00 óra – MÛVÉSZETI GÁLA
Helyi csoportok bemutatkozása a Közösségek Hetén

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2019. május 17. 17.00 óra – BELSÕ LÁSZLÓNÉ
keramikus, fazekas kiállítása

Helyszín: Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2019. május 24. 14.00 óra GYERMEKNAP
Helyszín: Bezerédi tér

2019. május 25. 10.00 óra SOMMERFEST
Nyárköszöntõ a Berhidai Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat szervezésében

Helyszín: Kistó Kultúrpark

2019. május 27. 10.00 óra HÕSÖK NAPJA
Helyszín: Hõsök tere

Beszámoló a „Peremartonért” 
Egyesület 2018 évi munkájáról, 

és az idei tervekrõl

A városi megemlékezéseken, ünnepségeken egyesületünk

képviselteti magát, s elhelyezi koszorúit a megemlékezés hely-

színén. Köszönetet mondunk a Continental Kft. csapatának,

akik segítettek, a játszótér megszépítésében a játékok csiszolá-

sához, lefestéséhez az anyagot biztosították, és azoknak is, akik

a munkában segítettek.

A Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde gyer-

meknapi programjának szervezésében, anyagi támogatásában

részt veszünk. A Petõfi Mûvelõdési Ház Május elsejei gyer-

mekprogramját is támogattuk.

A Peremartoni Nap lebonyolítására általában június elsõ

szombatján kerül sor. Az idei évben június 15-ére tervezzük.

programok fõzõversennyel kezdõdnek, nagyrészt helyi fellé-

põkkel, óvodások, iskolások, civil szerezetek mûsorával foly-

tatódnak. A gyerekeket folyamatos kézmûves foglalkozások,

légvárak és gyermekmûsor foglalja le. A 2018. évben a Bala-

tonfûzfõi Hagyományõrzõk csoportja  hastánccal, a várpalotai

Palota Poole csapata rúdtánc bemutatásával fokozta a hangula-

tot. Az estét a Tourmix zenekar fergeteges koncertje zárta.

Az idén gyermekeknek szervezünk a várpalotai rendõrõrs és

a helyi körzeti rendõreink hatékony segítségével kerékpáros

ügyességi versenyt, kerékpárregisztrációt, kerékpárshowt. S

még számos érdekes programmal várjuk a településünkön élõ-

ket.

2018-ban évben ünnepelte a PE megalakulásának 25 évfor-

dulóját. Az egyesület februári közgyûlésén a tagok úgy döntöt-

tek, ez az esemény jó alkalom lenne a településünkön lévõ, kö-

zel 100 éves emlékmûvön egy emléktábla elhelyezésére. 

A tavalyi évben Berhida Város Önkormányzata a jelenlegi for-

májába helyreállíttatta, az egyesületünk pedig vállalta a virá-

gok ültetését, s az emléktábla elhelyezését.

December 6-án a Berhidai Lovasok Közhasznú Egyesülettel

közösen szerveztük meg a Mikulás látogatását a városunkban.

2018. december 17-én a peremartoni óvodások és bölcsõdések

segítségével díszítettük fel a Zászló téren álló ezüstfenyõt.

A városi karácsonyi mûsorra 2018. december 18-án került sor.

Az elõadás végén teával, süteménnyel, zsíros kenyérrel kínál-

tuk meg a vendégeinket.

Ezeket a programokat az idei évben is szeretnénk megvaló-

sítani.

Az egyesületünk tavaly Berhida Város Önkormányzatá-

tól, Csomainé Csókási Mónikától, Madár Gábortól, Molnár

László Milántól kapott támogatásokat, amit ezúton is köszö-

nünk.

Kérjük Önöket, adójuk 1 %-ával segítsék a Peremar-
tonért Egyesület munkáját, hogy tartalmas és érdekes
programokat tudjunk szervezni a településünkön.
A „Peremartonért” Egyesület adószáma: 18914221-1-19 
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