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Majális és Gyermeknap
Sokhelyütt ma is él a májusfa állításának szokása, nincs ez

másként Berhidán sem, így a hagyományokhoz híven az Õszi
Napfény Nyugdíjas Klub tagjai idén is, április utolsó napján dí-
szítették és állították fel a májusfát a Szegfû és Orgona utca ke-
resztezõdésében a helyi polgárõrség és a TESZ dolgozóinak se-
gítségével.

A majálisi programok másnap reggel a peremartoni focipá-
lyán folytatódtak. A nap a Várpalotai Rendõrkapitányság rend-
õrkutyás bemutatójával vette kezdetét, majd játékos vetélkedõ-
vel vártuk a gyerekeket. Tét nélküli, ügyességi játékokkal tar-
kított hétpróbára hívtuk meg a gyerekeket, melyek között sze-
repelt például zsákbanfutás, célbadobás és nerf-pályán való cél-
ba lövés is. A délelõtt nagyon jó hangulatban telt, a szeles idõ
ellenére a focipálya megtelt élettel, a hétpróbát vidám játékok
követték. Kicsik és nagyok pörögtek az óriásbuborékokban,
vagy ugráltak a pónihopsokon, céloztak a nerf puskákkal. Dél-
után  is folytatódott a mozgás a focipályán, Berhida és Csabren-
dek csapatai között megyei II. osztályú futballmérkõzésekre
került sor.

A programok délután a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyv-
tárban folytatódtak. Kezdésként Sakk Szimultán bemutatóra
hívtuk a sakkot kedvelõket, Jeszenszky József sakkozóval mér-
kõzhettek meg a résztvevõk, egyszerre 8 táblán folyt a küzde-
lem. A színpadon helyi tánccsoportok mûsorát élvezhette a kö-
zönség. Színpadra léptek a Kid Rock And Roll SE, a Magic
Dance SE, az Okos Tornások és a Pearl Dance RSE táncosai,
valamint Andi bohóc szórakoztatta a gyerekeket zenés mûsorával.

A rendezvény ideje alatt ingyenes légvár, csillámtetoválás,
fajátékok és lufibohóc várta a legkisebbeket. A Majális záró
programja Szabó Ádám mûsora volt.

Május 24-én egész napos program várt a gyermekekre
Berhidán. Délelõtt a helyi óvodákból és iskolából csoporto-
san érkeztek a Bezerédi térre a gyermekek, ahol légvárazhat-
tak, körhintázhattak és játszóvárban csúszdáztak, bújócskáz-
tak.  

Délután futóverseny, aszfaltrajzverseny, kutyás bemutató,
lovaglás, pónikocsikázás, légvár, körhinta, ajándék lufi, csil-
lámtetoválás, capoeira bemutató és színpadi programok vártak
a gyerekekre. A kisebbeket a Panni és a kutyusok mûsora, míg
a nagyobbakat Nemazalány fellépése csalta a színpad elé. A
Jobb Élet Közhasznú Egyesület a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület jóvoltából a délután folyamán csokikat, cukrokat
osztott a gyerekeknek.

Köszönjük mindenkinek, aki programjaink lebonyolításá-
ban közremûködött: a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat, a Település Ellátó Szolgálat munkatársainak, az Ady
Endre Általános Iskola takarítóinak, Pénzes Gézának, Borsos Dá-
vidnak és a kutyás bemutató résztvevõinek, a Berhidai Lovasok
KSE, a Jobb Élet Közhasznú Egyesület és a Berhida Városi
Polgárõrség Egyesület tagjainak, valamint minden szolgáltató-
nak, akik a programokat biztosították. Továbbá köszönjük
Gerõfi Miklósnénak, Havrán Istvánnénak, Janka-Viki Kft-nek,
a Papirusz Boltnak és a Flóra Élelmiszerboltnak a segítséget, me-
lyet rendezvényeinkhez nyújtottak.

rendezõk



A Képviselõ-testület rendes ülést tartott 
2019. április 25-én

A Képviselõ-testület az ülését az alábbi napirendi pontok,

témák tárgyalásával tartotta meg:

Berhida Város Önkormányzata nyilvános pályázatot írt ki a

Berhida 06/205, 06/206, 06/231 és 06/232 helyrajzi számú in-

gatlanok együttes értékesítésére vonatkozóan, mely pályázatra

érkezett ajánlat alapján a Képviselõ-testület – ellenszavazat nél-

kül - úgy döntött, hogy mindösszesen 12 890 500 Ft vételárért

az ingatlanokat értékesíti a Peremartoni Ipari Park és Inkubátor-

ház Szolgáltató Kft. részére. Az értékesítés feltétele volt, hogy

a leendõ tulajdonos a 06/205 és 06/232 helyrajzi számú ingat-

lanokon az ipartelep megközelítéséhez bejáratot (utat) és par-

kolót létesít az adásvételi szerzõdés aláírásától számított egy

éven belül. Ennek biztosítása érdekében az Önkormányzat az in-

gatlan-nyilvántartásba elidegenítési és terhelési tilalom, továb-

bá visszavásárlási jog bejegyzését kötötte ki. 

A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót

a Képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta, ugyanúgy, ahogy

az átruházott gyermekvédelmi és szociális jogkörök 2018. évi

gyakorlásáról szóló beszámolót is. 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program ke-

retében támogatásban részesített szennyvízelvezetési és -tisztítási,

hulladékgazdálkodási és ivóvízminõség-javító beruházások

megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására vonatkozó

konzorciumi szerzõdés módosítása Felsõörs település konzor-

ciumból történõ kilépése miatt vált indokolttá, mely módosítást

a Képviselõ-testület egyhangúlag támogatta. Ugyanezen projekt

keretében szükségessé vált a PR és tájékoztatási tevékenység

teljeskörû ellátásáról szóló megbízási szerzõdés módosítása is,

mely módosítást szintén egyhangúlag támogatta a testület. 

Jogszabályi változások okán szükségessé vált a Térségi Nép-

jóléti Gondozási Központ és a Süni Napközi-Otthonos Óvoda

között, az óvodai szociális segítõ tevékenység mûködésérõl

szóló együttmûködési megállapodás megkötésére, mely megál-

lapodás tervezet – polgármester és intézményvezetõ által törté-

nõ - aláírásához a Képviselõ-testület egyhangúlag hozzájárult.

A képviselõk tárgyaltak továbbá 198/1 hrsz-ú ingatlan bérbe

adása iránti kérelem, a 8181 Berhida, Dankó u. 1358/1. hrsz

alatti helyiség bérleti pályázat elbírálása, a településkép védel-

mérõl szóló 18/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet kapcsán a

Veszprém Megyei Kormányhivatal által tett felhívás tárgyában. 

Pergõ Margit polgármester tájékoztatta a Képviselõ-testületet

a leendõ körzeti megbízotti iroda és posta (Berhida, Szegfû utca

1.) 42 milliós felújításával kapcsolatos fejleményekrõl, illetve a kis-

térségi háziorvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos problémákról,

amely a lényegét tekintve abban foglalható össze, hogy a jelenle-

gi szolgáltató a megkötött szerzõdést meg kívánja szüntetni, ezért

az ügyelet ellátására vélhetõen új pályázatot kell kiírni. 

dr. Guti László
jegyzõ 

A Képviselõ-testület rendes ülést tartott 
2019. május 28-án

A Képviselõ-testület - 7 képviselõvel - az ülését az alábbi

napirendi pontok, témák tárgyalásával tartotta meg:

A Képviselõ-testület elsõként tárgyalt napirend keretében -

7 képviselõ támogatása mellett - megalkotta a 2018. évi költség-

vetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet, valamint

egyhangúlag elfogadta a könyvvizsgáló jelentését. A képvise-

lõk hét igen szavazattal támogatták a Szervezeti és Mûködési Sza-

bályzatról szóló 10/2013. (V.8.) önkormányzati rendelet mó-

dosítását is. 

Berhida Város Önkormányzata a Várpalotai Kistérség Több-

célú Társuláson keresztül látja el a belsõ ellenõrzési feladato-

kat, amely feladatok 2018. évben is ütemezve kerültek végre-

hajtásra. A belsõ ellenõrzési tervben foglaltak végrehajtásáról

szóló beszámolót 7 igen szavazat mellett fogadta el a testület.

A 2019. I. negyedévi átruházott gyermekvédelmi és szociális jog-

körök gyakorlásáról szóló beszámoló és a jegyzõi hatáskörök-

rõl szóló tájékoztató a Képviselõ-testület által egyhangúlag el-

fogadásra, illetve tudomásvételre került.

A Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár igazgatója be-

számolt a Képviselõ-testület felé, a 2019. szeptember 5-8.

napok között tartandó Berhidai Napok rendezvénye kapcsán,

mely beszámolót a képviselõk egyhangúan elfogadták. A be-

számoló alapján megállapítható, hogy az idei évben is csütör-

töki napon lesz a kiállításmegnyitó a Berhidai Mûvelõdési

Házban és a Kistemplomban. A pénteki napon a helyi hagyo-

mányápoló csoportok, néptáncosok, népdalkörösök, gyerek-

és felnõtt csoportok szerepelnek. A korábbi évek hagyomá-

nyaitól eltérõen vasárnap nem a népzenei, hanem helyi és

környékbeli modern tánccsoportok mûsora kapott helyet a

programban.  

A Képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta a Berhidai Kö-

zös Önkormányzati Hivatal köztisztviselõire vonatkozó hivatás-

etikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás

szabályait tartalmazó új Etikai Kódexet.

A képviselõk tárgyaltak továbbá a Süni Napközi-Otthonos

Óvoda alapító okiratának a módosítása, Berhida Város hatá-

lyos településrendezési eszközei módosítása tervezési díjának

és településrendezési hozzájárulás összege, Berhidai II. Rákó-

czi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

kérelme, a nyári napközi étkezéséhez való hozzájárulás, a

Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP), a Bakony

és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület beszámolója,

az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2019. évi

támogatása” keretében benyújtandó pályázat, a Berhida

szennyvízelvezetõ és tisztító víziközmû vagyon vagyonértéke-

lés, elsõ világháborús emlékmû felújítására vonatkozó pályázat,

a Berhida 1758/54 hrsz. ingatlan telekhatár rendezése, Civil

Szervezet Erdélyi útjának támogatása, valamint a 1751/22 hrsz.

ingatlanra vonatkozóan érkezett vételi ajánlat tárgyában tett

elõterjesztéseket. 

dr. Guti László
jegyzõ 
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KÖZÉLETI HÍREK

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
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2019. június Önkormányzati Híradó

M E G H Í V Ó
Berhida Város Önkormányzat Képviselõ-testületének kihelyezett ülését, 

KÖZMEGHALLGATÁSÁT 

2019. június 12-én (szerdán) 17.00 órakor
A BERHIDAI MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁRBA

2019. június 13-án (csütörtökön) 17.00 órakor
A PEREMARTONGYÁRTELEPI PETÕFI MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁRBA

ö s s z e h í v o m. 

N a p i r e n d:
1.) Tájékoztató a 2018. évi költségvetés teljesítésérõl, a 2019. évi bevételek várható alakulásáról, gazdasági lehetõségekrõl,

a lakóhelyi környezet állapotáról, kistérségi társulásban végzett tevékenységrõl

2.) A polgármesteri tájékoztató után közmeghallgatás

Pergõ Margit sk.
polgármester

BERHIDA IFJÚ POLGÁRA

Hagyomány, hogy Berhida Város Önkormányzata ünnepélyes keretek közt fogad-

ja polgáraivá a város elõzõ évben született apróságait. A május 9-én megrendezett

ünnepségen a PERESZKE Színjátszó csoport mûsorát láthatták a megjelentek és Per-

gõ Margit polgármester köszöntötte az édesanyákat és babákat. Beszédében elmond-

ta, hogy „Egy város életében különösképp fontos, hogy minden ott élõ korosztályra

figyeljen. Ezt tesszük ma, amikor a legkisebbeket ünnepeljük.” Az ünnepségen min-

den megjelent apróság nyakába „Berhidai vagyok” feliratú elõke került, míg az édes-

anyák egy-egy szál virágot, s a jeles napra készült emléklapot vehettek át Pergõ Mar-

git polgármestertõl és Nyírõ István alpolgármestertõl.

szerk. 



Önkormányzati Híradó 2019. június

4

AZ ELSÕ ÉRETTSÉGI BERHIDÁN
Május 6-án nagy izgalommal kezdték meg a Balassi Bálint

Gimnázium Berhidai Tagintézményében a 12. évfolyam diák-

jai az írásbeli érettségit. Egész tanévben szorgalmasan készül-

tek és töltöttek ki sok-sok feladatlapot és gyakoroltak, a lelki-

ismeretes felkészítõ tanárok segítségével, hogy aztán 2019. má-

jus 6-án, hétfõn eredményesen megkezdhessék az írásbeli érett-

ségi vizsgákat.

Az elsõ nap reggelén minden diák nagy izgalommal érke-

zett az iskolába, hogy számot adjon a tudásáról. Délben már

mosolyogva jöttek ki az osztálytermekbõl, mondván hogy nem

is volt nehéz a magyar… A következõ nap a matematikáé volt,

amelyrõl jól tudjuk országos hírekbõl, hogy sajnos nagyon ne-

héz volt. Majd szerdán a történelem és végül csütörtökön az

angol írásbeli következett. A sok áldozatos, lelkiismeretes fel-

készítésnek és tanulásnak köszönhetõen mindenki ügyesen, jól

vette az elsõ akadályokat. 

Most már készülhetünk a szóbeli vizsgákra, amelyek június

végén lesznek és ezzel sikeresen pipálhatja ki mindenki a „ba-

kancslistájának” egyik pontját, a sikeres érettségit.

Aki pedig szeretne továbbtanulni, számukra a Pozsonyi

Egyetem, Dunaszerdahelyi Tagozatának magyar nyelvû, szep-

temberben induló szociális munkás képzése nyújt lehetõséget,

itt helyben Berhidán. Tovább gondolva az álmaikat, hogy aztán

egy diploma is kerülhessen azok tarsolyába, akinek régi vágya

a felsõfokú végzettség.

Mivel az egyetem a szlovák törvények alapján mûködik,

ezért a felvételihez egy sikeres érettségi bizonyítvány szüksé-

ges, a diplomához pedig nem kell nyelvvizsga. 

Szeretettel várunk mindenkit a gimnáziumi és a fõiskolai

képzésre is egyaránt szeptembertõl!

Fornai Marietta

Érdeklõdni az Ady Iskola Igazgatójánál, 

Fornai Mariettánál a 06 88 586 680 telefonszámon lehet.
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ÚJRA INDULT A TANODA
A Jobb Élet Közhasznú

Egyesület 2017. júniusában egy
olyan Európai Uniós projekt (EFOP-3.3.1-16-2017-00036) meg-
valósításába kezdett, melynek elsõdleges célkitûzése a berhidai
hátrányos helyzetû gyermekek fejlesztése, fõként az iskolai tel-
jesítményük javítására vonatkozóan. Emellett az önkéntesség
népszerûsítése, a generációk közelítése, a családi és társadalmi ösz-
szetartás erõsítése.

Az új, 2019. április 01–2019. december 31-ig tartó projekt ke-
retében az érintett 20 gyermek nem csak a tanulásban kap se-
gítséget, de lehetõségük lesz kirándulásokra, táborba menni a pro-
jekt keretein belül.

A 9 hónapos projekt közvetlen célcsoportja elsõsorban a
Berhida településen élõ hátrányos helyzetben lévõ általános is-
kolások, valamint szüleik, akiknek a közösségi tevékenységek-
be való bevonása segíthet, hogy gyermekeik jobb eredménye-
ket érjenek el a Tanoda kínálta programokkal.

Ez a program az egész települést érinti, fõként a tanulási ne-
hézségekkel küzdõ gyermekeket, akik szakemberektõl kapnak
támogatást, segítséget.

A gyermekeket szeretnénk megismertetni a fõzéssel a foglal-
kozásvezetõk segítségével, illetve bevonni õket a roma hagyo-
mányokba, tánccal, zenével.

Májusban részt veszünk a „Tanodák éjszakája” programban

is, ahol játékokkal, kötetlen beszél-
getéssel szeretnénk bevonni a szü-
lõket, családokat a tanodai életbe.

A gyermekek a Tanodában nem
csak szellemi, kulturális táplálékot
kapnak, hanem minden nap finom uzsonnára is megvendégel-
jük õket.

Augusztusban megrendezésre kerül egy tábor Balatonalmá-
di-Káptalanfüreden, ahol a táborozók többek közt kézmûves
foglalkozásokon, sportvetélkedõkön vehetnek majd részt, és
ahonnan természetesen nem hiányozhat a balatoni fürdõzés sem.

A szeptemberi iskolakezdést tanszercsomaggal könnyíte-
nénk meg az érintett családok számára.

Az Egyesület a berhida sportpálya területén az Élelmiszer-
bank segítségével élelmiszerosztást tart a rászoruló családoknak,
ahol zöld- és pékáru kerül kiosztásra.

Naponta 20-30 csomagot osztunk ki, ami kb. 100-120 ember-
nek nyújt segítséget. 

A településen élõ mozgássérült rászorultaknak akadályozta-
tásuk miatt az élelmiszer csomagot házhoz szállítjuk.

Babai János
Jobb Élet Közhasznú Egyesület Elnöke

Jobb Élet Közhasznú Egyesület
8182 Berhida, Rezeda u. 13. 1/6.

Miután kitakarítottunk,
lezártuk

Az illegális hulladéklerakás 

megakadályozására sorompókat helyeztünk ki.

Pergõ Margit 
polgármester

Tisztelt Látogatóink!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Berhidai Mûvelõdési

Ház és Könyvtár intézményegységeiben, 

nyáron az alábbi idõtartamokban zárva tartunk:

Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár

8181 Berhida, Kossuth L. u. 18.

2019. július 15.  – 2019. július 31.

Továbbá a fenti idõtartamon túl július hónapban minden

szombaton zárva tart.

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

8182 Peremartongyártelep, Orgona u. 2.

2019. augusztus 5. – 2019. augusztus 20.

Továbbá a fenti idõtartamon túl augusztus hónapban min-

den szombaton zárva tart. 

Megértésüket köszönjük!
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ISKOLÁINK ÉLETÉBÕL

ADY ÉS AMI HÍREK
Katasztrófavédelmi vetélkedõ

32 fõ tanuló részvételével zajlott idén a felmenõrendsze-
rû Ifjúsági Katasztrófavédelmi vetélkedõ az Adyban.

Iskolánk felsõs tanulói immár hagyományosan vesznek részt
a minden évben megrendezett Ifjúsági Katasztrófavédelmi ve-
télkedõn, mely rendszerint egy online fordulóból áll, ami me-
gyei szinten a kikerülõ 8 legjobb eredményt elérõ csapat számá-
ra egy terepi fordulóval folytatódik, ahol a szerencsés vagy in-
kább jól felkészült továbbjutó csapatok összemérhetik erejüket
ezúttal ügyességi, gyorsasági, találékonysági, logikai gondolko-
dást és egészségügyi ismereteket sem nélkülözõ nagyszerû csa-
pat-összekovácsoló állomásokon, majd az itt dobogós helyen
végzettek tovább jutnak a megyei fordulóba.

Idén az Ady Iskola tanulói összesen 8 csapattal neveztek a
márciusban induló online fordulóra, vagyis 32 fõ tanuló vett részt
a verseny 1. szakaszában, melyet komoly felkészülés elõzött meg
az ebbõl a célból kiadott anyagok tanulmányozása révén.

A katasztrófavédelem e programjának megtartásával többek
között a lakosság, kiemelten a felnövekvõ generáció katasztró-
fahelyzetekben való helytállását, tapasztalását, különbözõ ve-
szélyes események alkalmával tanúsított tudatos magatartásá-
nak kialakítását célozza. Nem lehet elégszer hangsúlyozni en-
nek fontosságát, életben való hasznosulását, s társadalmi hatá-
sait. 

A tanulóink által nevezett 8 csapatból 3 továbbjutó részesült ab-
ban a megtiszteltetésben, hogy április 10-én megmérettethette ma-
gát Pétfürdõn a terepi fordulón. Fiataljaink bátor küzdelemmel
vállalták a feladatokat, s az állomások közti próbák teljesítése so-
rán gyarapodott tudásuk, összetartóbbak lettek. Az itt megméret-
tetést vállaló 12 fõ gyermek szép emlékekkel, sok tapasztalattal (ön-
ismeret, társismeret,..) gyarapodott az alkalom során.

Császár Zsuzsanna
felkészítõ pedagógus

Szakmák Éjszakájának rendezvényén jártunk
Kis országunkban a Szakmák Éjszakáján, amelyre 2019. áp-

rilis 12-én került sor, 160 település 467 szakképzõ intézménye
várta az érdeklõdõket.

Iskolánk 6. és 7. osztályos tanulóinak ezt a pályaorientációs
rendezvényt a Veszprémi Szakképzési Centrum szervezte meg.

A centrum 8 tagintézménye csatlakozott a Szakmák Éjsza-
kája sorozathoz. Ajkán a Szent Györgyi Albert Szakgimnázium,
Tapolcán a Gönczy Pál Szakközépiskola, Veszprémben a Köz-
gazdasági, az Ipari, a Séf, a Táncsics, a Jendrassik és Balaton-
fûzfõn az Öveges Szakközépiskola. Mi a felsoroltak közül az
utolsó háromba látogattunk el.

Lehet, hogy diákjaink jövõje ezen az éjszakán kezdõdik el?
Lehetséges. Mi, a kísérõ tanárok, Tamás György és Pintér Fer-

encné osztályfõnökök megadtuk a lehetõséget arra, hogy diák-

jaink különbözõ helyszíneken, életkoruknak megfelelõen is-
merkedhessenek meg az egyes szakmákkal, betekintést nyer-
jenek abba, hogy melyik foglalkozás mit takar.

Fontos, hogy tanulóink szívük szerint döntsenek, hiszen a
pályaválasztási döntések megalapozottsága aligha megkérdõ-
jelezhetõ fontosságú.

Legfõbb célja volt ennek a napnak, hogy elõsegítse a tanu-
lók ismereteinek, tapasztalatainak bõvítését, ajánlásokat adjon,
valamint, hogy jobban megismerjék a megyében lévõ Szakkép-
zési Centrumokat, megkönnyítve ezzel a majdani pályaválasz-
tási döntés meghozatalát.

Reméljük, segíteni tudtunk ebben diákjainknak!

Pintér Ferencné

Föld napja
Április 22-én van a Föld napja. Is-

kolánkban az idén külön tartottunk
foglalkozást az alsósoknak és a fel-
sõsöknek. Csapatokat alakítottunk és
totót töltöttünk ki, színeztünk a Föld-
del kapcsolatos képeket. Verset ol-
vastunk fel és természetvédelmi fil-
met is néztünk. A gyerekek nagyon
ügyesen használták az internetrõl
szerzett ismereteket, illetve lelemé-
nyesen vették hasznát a teremben ki-
helyezett szemléltetõ képeknek.

Vidám, jó hangulatú délelõttön
sok érdekeset tanultunk a Földrõl, a
természetrõl.

Tóthné Éberfi Éva

Erzsébet táborban jártunk
Május 6-8-ig Zánkán jártunk a Tavaszi Ottalvós Erzsébet tá-

borban. 3. és 4. osztályos tanulókkal pályáztuk meg a táborozást.
Eleinte az idõjárás nem volt túl kegyes hozzánk, mert az elsõ nap
esett az esõ. 

Elsõ nap a megérkezés és regisztráció után el is foglalhattuk a
szálláshelyet, majd a kiadós ebéd végeztével már kezdõdtek is a prog-
ramok. Elõször kézmûves foglalkozáson vettünk részt, ahol a karkö-
tõ készítés mellett a szalvétatechnika rejtelmeivel ismerkedhettünk
meg. A következõ állomás egy látványos kutyás bemutató volt. A
vacsorát követõen pedig egy könnyûzenei koncerten vehettünk részt.

A második napon a jó idõ is megérkezett, ezért a programok
fõként a szabadban voltak. Beneveztünk lézer harcolni, íjászkod-
ni, illetve megtanultunk métázni is. A délután folyamán egy bala-
toni sétahajókázásra is eljutottunk. 

Rendkívül sokszínû és érdekes programmal készültek a szerve-
zõk. Nagyon jó hangulatban telt el ez a néhány nap.

Palotai Andrea
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„Ifjúsággal a közösségért” programsorozat valósult meg az
Öregdiákok az Ady Iskola Jövõjéért Alapítvány szervezésében

Az Öregdiákok az Ady Isko-
la Jövõjéért Alapítvány
2018.05.01-2019.04.30. idõtar-
tamban IFJ-GY-18-A-0192
kódszámmal, “Ifjúsággal a kö-
zösségért” címmel egy ifjúsági
korosztály részére szóló prog-
ramsorozatot valósított meg.

Témánk a komplex személyiségfejlesztés, közösségépítõ prog-
ramsorozat, kultúra, hagyományápolás, értékek felmutatása,
megõrzése, terjesztése volt, mely mindenkor aktuális téma.

A projekt kezdõ alkalma egy decemberben megvalósított
Családi Nap volt, mely remek hangulatban telt az Ady Iskola di-
ákjai, a résztvevõ szülõk, pedagógusok és civil partnerek be-
vonásával, különféle helyszíneken változatos tevékenységek-
kel (sportversenyek vegyes csapatokkal, koszorúkészítés, ka-
rácsonyi mesefelolvasás, süteménysütés,…). Egyébiránt a
program keretében sokszínû, értékteremtõ foglalkozássorozatot
szerveztünk 4 alkalommal (egészséges életmódot célzó elmé-
leti és gyakorlati foglalkozásokat, hagyományápoláshoz kötõ-
dõ népviseleti bemutatót és néptáncbemutatót, illetve az épített
és természeti környezet megismerését célzó kirándulásszerve-
zés tudnivalókat összegzõ tréningfoglalkozást), továbbá érték-
feltáró élménytúrákat szerveztünk (Bakonynána-Tés, Vilonyai
malom), illetve 1 alkalommal a veszprémi börtönt látogattuk
meg. A tavasz eljövetelét Tavaszköszöntõ Néptáncfesztivállal
ünnepeltük, mely alkalomból néptáncos bemutatók sorozatát
láthatta a közönség (Rokolya Néptánccsoport; Baka Levente, a
litéri Zöldág Gyermektáncegyüttesének szólótáncosa; a csajági
Kéknefelejcs Néptánccsoport, a Nepomuki Szent János Római
Katolikus Általános Iskola tanulói, az Ady Endre Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI tanulói), majd

egy közös táncházzal, s az “Így Tedd Rá” táncos produkciójá-
val zártuk a napot. 

A résztvevõ diákok (20 fõ) a projekt idõszakában ezen kívül
5 alkalommal a berhidai Lovasfarmon lovaglási ismeretekkel,
lótartási és állatgondozási szokásokkal, állatbaráttá és mozgá-
sos fejlesztõ gyakorlatokkal tarkított programokon vehettek
részt, továbbá egy szabadtéri Sportnapot szerveztünk a Kistó-
nál áprilisban, és egy értékelõ nappal zártuk a projektet, mely
alkalommal a projektidõszakot felölelõ idõszakban keletkezett
anyagokat dolgoztuk fel, összegeztük a tapasztalatokat, s le-
vontuk a tanulságot a megvalósítást illetõen. A teljes idõszak-
ban szem elõtt tartott céljaink az alábbiak voltak: a nemzeti és
természeti kincseink, értékeink felfedezése, megtekintése;
egészséges életmód kialakításának támogatása, alternatív terá-
piák megismerése problémamegoldás esetére; hagyományok
és kulturális értékek felsorakoztatása. Konkrét céljaink pedig:
egyéni fejlesztés (gyermekek tájékozódási képességének fej-
lesztése, értékek, nemzeti kincseink iránti fogékonyság, hasz-
nos szabadidõ eltöltésre alternatívák nyújtása. Mindezek a pro-
jekt során maximálisan megvalósultak.

A megvalósítás eredményeképpen fiataljaink tájékozottabbak
lettek az élet különféle területein, mely által egyénileg értékes,
társadalmilag hasznos felnõtt személyiséggé válnak. Progra-
munkat az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ, az Emberi Erõ-
forrás Minisztérium támogatta. 

Berhida, 2019.05.13. Császár Zsuzsanna 
projektmenedzser
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A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Anyák napja

Május 6-án délután az elsõsök Anyák napi mûsorral kedves-
kedtek az édesanyáknak, nagymamáknak. Szorgalmasan ké-
szültek, ajándékokat készítettek, verseket, dalokat tanultak.
Megható, színvonalas elõadást láthattunk tõlük. A vendégek
szemében könnyek vontak fátylat, minden kedves édesanya
büszke volt gyermekére.

Farkas Zsanett 

„Mi az a csoda? A csoda az, ami bennünk és körülöttünk
van, de míg éljük azt hisszük, természetes. Csak amikor elmúlt
már, akkor döbbenünk rá, hogy csodában éltünk.” Müller Pé-
ter szavai volt a mottónk az idei anyák napján.

Egy új élet, egy gyermek születése maga a csoda. Csoda,
mikor felsír. Csoda, hogy lélegzik. Csoda, hogy minket akar
édesanyjának. Csoda az elsõ mosolya, az elsõ léptei. Édesanyá-

nak lenni nap, mint nap csodát jelent. És május elsõ vasárnap-
ján jó minden évben megállni egy pillanatra és emlékeztetni
magunkat: csodában élünk. 

Anyák napja másnapján összegyûltünk a negyedik osztályo-
sok termében, és anyákat, nagymamákat köszöntöttünk. 

Az izguló tekintetek, izzadó kis tenyerecskék érezték a
meghitt hangulatot. Kis versek, gyönyörûen felcsendülõ da-
lok, saját kis kezükkel elkészített ajándékok várták az ünne-
pelteket.

Édesanyák mosolyogva, fátyolos szemekkel néztek csodájuk-
ra. A mûsor után megörökítettük az utókornak ezt a meghitt na-
pot, számomra ez volt a legmeghatóbb: fénylõ szemû, ragyogó
arcú anyák és gyerekek mosolyogtak a kamerába.

Köszönöm a pillanatot:
Kovács-Krutzler Adrienn

A báb mindenkié…
Mint minden évben idén is lehetõségünk volt a Kabóca

Bábszínház elõadásait megtekinteni. Iskolánkból közel 70

gyermek látogatott el minden alkalommal a Mûvelõdési Ház-

ba. Ebben az évben három elõadást láthattunk: Az aranyszõ-

rû bárányt, a Karácsonyi pásztorjátékot és a Mamlasz király-

ság krónikáját. 

Mindegyik alkalommal a színészek gondoskodtak arról,

hogy a fiatalabb korosztály képviselõi se maradjanak élmények

nélkül. A gyerekeknek élénk a fantáziája. Az élményt pedig

mindig az fokozza számukra, ha a szereplõk saját hangon szó-

lalnak meg, vagy a mesélõ „vicces arcokat vág” egy-egy sze-

replõt megjelenítve. 

Azt gondolom, hogy színvonalas elõadásokat láthattunk, a

gyerekek mindig örömmel, sok élménnyel tértek haza. 

Köszönjük a Bábszínház Elõadóinak!

Bögödi Adrienn

Mester és tanítványa
„Az ember bárhol van is, 

csak attól tud tanulni, akit szeret.”
Goethe

2019. május 9-én a Közösségek Hete programsorozat kere-
tében az ÖBE „Mester és tanítványa” rendezvényén iskolánk
több tanulója is szerepelt mesterével. 

Farkas Fruzsina Dér Marina tanárnõvel négykezest játszott
zongorán, majd a Gyöngyörgetõk csoport, mûvészeti iskolás
pacsirtáink hangja csendült fel többször Füredi Istvánné Vera
néni és vonós társai kíséretében. Majd csengettyû segítségével
varázsolták elõ a gyerekek Vivaldi telének hangulatát.

A településen mûködõ tánccsoportok tagjai között is sok
rákóczis diák megmutatta tánctudását. 

Köszönjük a mestereknek és tanítványoknak az élményt!

Kálmán Andrásné

Diákolimpián jártunk
2019. április 29-én a II. Rákóczi Ferenc N.N.Ny. Ált. Isk.

IV. korcsoport fiú csapata (Bóta Bence, Szibler Sándor, Major
Martin, Nyírõ Noel, Keresztes Zsolt, Varga Dávid) atlétika di-
ákolimpia versenyen vett részt Várpalotán. A fiúk csapatver-
senyben II. helyezést értek el, Nyírõ Noel egyéni összetettben
arany érmet szerzett, ezzel továbbjutott a megyei döntõbe.

Gratulálunk a fiúknak a dobogós helyezésekért!
Györgyei Nelli
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KULTÚRA, RENDEZVÉNYEK

Mandalák és Kerámiák
Május 3-án Mandaláim címmel tartottuk Schofhauser Vivien

kiállításának megnyitóját, majd május 17-én Belsõ Lászlóné Faze-
kasság kerámiával keverve kiállításával folytatódott a képzõmû-
vészeti tárlat. Habár 25 év korkülönbség van a két alkotó között,
mégis találunk közös pontokat: mindkettejük munkái kreativitás-
ról, fókuszált figyelemrõl árulkodnak és több fajta technikával ké-
szültek. 

Vivien mindig is élvezettel rajzolt és festett, így érettségi után Bu-
dapesten végzett el egy grafikus iskolát, mandalákkal elõször egy
közösségi oldalon találkozott. A mandala a kozmosz és különféle
istenek hindu vagy buddhista ábrázolása, melynek elkészítése (ter-
vezése, rajzolása és festése) egy koncentrált, meditatív folyamat. A
mandala nézés és rajzolás a meditáció egyik formája, segíti a kon-
centrációt, lecsendesíti a szellemet és az érzelmeket, kiszakít min-
ket stresszes világunkból. Vivien munkái elmélyültek és részlet-
gazdagok, egy ifjú hölgy elsõ szárnypróbálgatásai nagyobb közön-
ség elõtt. Kezdetben fekete tûfilccel rajzolta a mandalákat, de ma már
akrilfestéket is használ. Egy-egy rajzot papírra, fa lapokra és hasz-
nálati tárgyakra is készít, például a kiállításon bemutatott székre.
Szeretné kibõvíteni a repertoárját, így tervei között szerepel, hogy
egyéb tárgyakon (például táskákon, bögréken) is megjelennek ma-
jd munkái. A kiállítást Dér Marina tanárnõ és Kocsis Kinga zongo-

rajátéka, valamint Majoros Árpád gondolatai színesítették.
Belsõ Lászlóné Viki okleveles kerámiakészítõ és fazekas. Érdek-

lõdése a mûvészet iránt általános iskolára vezethetõ vissza, ahol
Tihanyiné Bálint Zsuzsanna szerettette meg vele a mûvészetet, ma-
jd ezt követõen lépésrõl-lépésre sajátította el a kerámia és fazekas
mesterség csínját-bínját. Jelenleg a peremartongyártelepi Kerámia
Mûhely vezetõje, ahol gyerekek és felnõttek is tanulhatnak tõle,
bepillantást nyerhetnek a fazekasság és az agyagozás alapjaiba. A
kiállított munkái színekben és formákban gazdagok, kimunkáltak,
melyek között láthatóak például különféle kompozíciók gyümöl-
csökkel, egy 6 fõs teríték szett tányérokkal, szalvétatartókkal, po-
harakkal, lábassal, illetve zsûrizett munkái is. A kiállítás megnyi-
tóján Nagy András Miklós, az Alapfokú Mûvészeti Iskola tanuló-
jának népdalcsokrát halhatták a jelenlévõk.

A két vernisszázs után a vendégeknek lehetõségük nyílt szemé-
lyesen beszélni az alkotókkal és – megköszönvén, hogy ellátogat-
tak – egy kis harapnivalót és üdítõt fogyasztani.

Majoros Árpád szavaival köszönjük meg az alkotóknak, a fel-
lépõknek és a résztvevõknek a jelenlétet: „Adj örömet és vigasz-
talásokat magadnak és másnak, sokat gondolkodj és kockáztass,
mert ennek van értelme.”

Varga Tamás

ÓVODÁINK ÉLETÉBÕL

Tavaszi beszámoló a Süni Óvoda életérõl
A tavasz beköszöntével zsongásba kezdett nemcsak a ter-

mészet, hanem az óvoda is.
Március 22-én a védõnénik segítségével a gyerekek elsajá-

tították és gyakorolták, hogyan õrizhetik meg fogaik épségét.
Április 9-én Antalka Zsoltné bemutató foglalkozást tartott

az „Add kölcsön a csoportodat egy órára” program keretében. 
Húsvétvárás izgalmait fokozta a Palinta Társulat a „Sárgaré-

pás jó reggelt!” címû interaktív elõadással, aztán megérkezett a
várva várt nyuszi és tojásvadászatra indulhattak kicsik és nagyok
az udvaron, a csoportszobákban. És nem hagyott cserben idén
sem minket a nyuszi, ajándékkal kedveskedett a gyermekeknek.

A mûvelõdési házban szervezett Játszóházban különbözõ
kreatív tevékenységekben volt részünk, és a következõ nem
mindennapi esemény az óvoda udvarán rendezett Tavaszi Ját-
szóház. Ugrálóvár fogadta a gyerekeket, arcfestésre nagy so-
rokban álltak és az óvónõk kézmûves asztalokat mûködtettek.

Április utolsó napjait a péti Tûzoltóságon töltöttük, ahol
mindent láthattunk és kipróbálhattunk, amit ott lehet és érdemes.
Nagy élményt nyújtott, a gyerekek napok múlva is mesélték,
rajzolták és eljátszották újra és újra a tûzoltósok életét.

A legszebb ünnep az anyák napja idén méltó keretek közt,
bensõségesen, csoportonként lett megünnepelve. A gyerekek
mindig szívesen kézmûveskednek, de ilyenkor, amikor anyuká-
nak készül az ajándék, még lázasabban és buzgóbban tevékeny-
kednek. A Napocska csoport kirándulást szervezett Balatonfü-
redre, ahol kisvonat mutatta be a szépséges várost, és nagy él-
ményt nyújtott a Balaton látványa és élõvilága. 

A következõ nagy és kedvelt ünnep a gyereknap. Ráhango-
lódásként ismét vendégül láttuk a Palinta Társulatot, akik ezút-
tal a „Mit tudjon egy bohóc” címû elõadással szórakoztattak
bennünket. De ezután következett csak a színe java az ünnepnek,

a mûvelõdési ház szervezésében ugrálóvár és körhinta foga-
dott, édességet kaptak a gyerekek, mondhatjuk méltón meg lett
ünnepelve idén a gyereknap.

A tanév utolsó ünnepére készültünk mindennap, verssel,
dallal, dalos körjátékkal, és ballagási daloktól volt hangos
minden. Csonka Szabina Roxána és Lendvai Ferencné Anna
néni szervezett táncos-bulis programot az iskolába készülõ
gyerekek számára.

Május utolsó napján elballagtak a Süni Óvodás gyerekek, hi-
ányozni fognak nekünk és mindig nagy szeretettel várjuk vissza
õket. Az óvoda a második otthon a 3-6 évesek számára és le-
gyünk õszinték, mi felnõttek is szeretünk hazajárni, újra érezni
a régi illatokat, látni kedves ismerõs arcokat. Kérjük a kedves szü-
lõket, hozzák vissza majd látogatóba a kedves kisiskolásokat. 

Ezúton köszönjük, hogy ránk bízzák a gyerekeiket és együtt-
mûködnek, hogy sikeres, érzelmileg kiegyensúlyozott és boldog
gyereket neveljünk közösen. 

Viszpergel Zsanett
Intézményvezetõ és a Süni Óvoda Dolgozói
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Ismét sikeres versenyt zárhattunk
Egyesületünk, a Pearl Dance R.S.E. 2019. április 27-én ren-

dezte meg immár nyolcadik alkalommal országos táncverse-

nyét, a Berhida Város Önkormányzat támogatásával.

A versenyre az ország számos területérõl érkeztek a verseny-

zõk, többféle mûfajban- hip-hop, színpadi tánc, showtánc, ma-

zsorett, modern tánc. A legnagyobb öröm azonban az volt szá-

munkra, hogy a helyi csapatok is neveztek a rendezvényünkre,

így a Kid Rock, és a Magic Dance is. Ez egy pozitív visszajel-

zés, hogy nem irigységgel, hanem partnerként mûködhetünk

együtt a táncoktatásban, az esztétikus mozgásnevelésben.

Ugyanakkor egy egészséges versenyhelyzetet is teremt, hiszen

mégiscsak a jobb minõsítésért lépünk a színpadra.

A zsûri értékes hozzászólásaival, szakmai összegzéssel egé-

szítette ki az eredményhirdetéseket. A zsûri tagjai voltak: Szi-

ta Bernadett – modern tánc, Winkler Vanda – hip-hop, Nagy Ri-

chárd – társas táncok.

A programot színesítette, hogy az óvodás korosztálytól egé-

szen a seniorokig bezárólag léptek színpadra a csapatok. A leg-

fiatalabb táncosunk 4 éves, a legidõsebb 60 év feletti volt.

A rendezvényünk létrejöttét évrõl évre segítik a – a Berhida

Város Önkormányzata és a Berhidai Mûvelõdési Ház és

Könyvtár mellett – a szülõk, a középiskolás diákok – akik a kö-

zösségi szolgálatot teljesítik, a polgárõrök, és a külsõ önkénte-

sek. Nekik külön köszönjük a nyolcadik éve tartó támogatást.

A nyolcadik alkalom számunkra azt jelenti, hogy igény van

a rendezvényünkre, és a résztvevõk száma is ezt igazolta vissza.

Folytatjuk tehát jövõre!

Addig is sok mozgást, és a mozgásban fellehetõ örömöt kí-

vánok mindnyájunknak.

Lencsésné Gerõfi Tekla 
Pearl Dance R.S.E elnöke

KÖZÖSSÉGEINK ÉLETÉBÕL

Közösségek hete 2019
A Közösségek Hete országos programsorozathoz idén há-

rom programmal csatlakoztunk Berhidán. Május 9-én Mester és
tanítványa címmel szervezett rendezvényt az Összefogással
Berhidáért Egyesület, melyen a különbözõ helyi csoportok, ta-
nítványok és oktatóik, mestereik produkcióit láthatta a közön-
ség. A program fõ célja, hogy felhívja a figyelmet a tanító és a
tanítvány kapcsolatának fontosságára, ami a szimbiózisra épül,
hiszen akkor jó a mester és tanítványa közti kapcsolat, ha köl-
csönösen formálják egymást.

Szombaton az elõzõ évben megrendezett õszi életmód nap si-
kerén felbuzdulva Tavaszi életmód napot szerveztünk. A prog-
ram elsõ felében egy kortól független, energetizáló, s egyben
meditatív mozgásforma alapjai - a chikung - került bemutatás-
ra. Közben a gyermekek Ügyes vagyok! torna elnevezéssel egy
olyan játékos mozgásformán vehettek részt, amely ötvözi a jó-

ga eszköztárát és a torna alapjait. Miután a felnõttek és a gye-
rekek is kimozogták magukat, a délután második felében egy kö-
zös dobolás várt mindenkire, amely során betekintést nyerhet-
tek a résztvevõk a közel-keleti ütéstechnikák és ritmusok rejtel-
meibe.

A Közösségek Hete záró programján, a Mûvészeti Gálán
nyolc fellépõ adott színes, változatos elemekbõl álló mûsort. A
gálán közremûködtek: Berhida Táncegyüttes, Rokolya Nép-
tánccsoport, Pere-Rúzs Tánccsoport, Búzavirág Népdalkör,
Õszi Napfény Népdalkör, Berhidai Nyugdíjas Klub Tánccsoport-
ja, Tatai Nagy Klára, Varga József. Az esemény a fellépõknek
lehetõséget biztosított arra, hogy szélesebb közönség elõtt mu-
tathassák be tehetségüket, s találkozzanak egymással.

Máthé Szabina

Laposra taposták
Gyûjtsd okosan címmel folytattuk a szelektív hulladékgyûj-

téssel kapcsolatos programot a Petõfi Mûvelõdési Ház és

Könyvtárban. Májusban az elsõ és második osztályos tanulókat

vártuk a peremartoni iskolából, egy interaktív foglalkozáson va-

ló részvételre. A játszóház célja a környezeti nevelés terjeszté-

se a gyerekek körében. Interaktív formában beszélgettünk a sze-

lektív hulladékgyûjtés fontosságáról, tisztáztuk és megmagyaráz-

tuk az ehhez kapcsolódó fogalmak jelentését és jelentõségét.

Zárásaként a gyerekek versenybe szálltak. Elsõ lépésben lete-

kerték a kupakokat, melyet átadtak Kupak Krapeknak. A kupakok

gyûjtésével kétszer is segíthetünk: védjük a környezetet a kevesebb

hulladék képzésével, másrészt segíthetünk vele rászoruló családok-

nak. Mûvelõdési házunkban is gyûjtjük a kupakokat, s eljuttatjuk

azoknak, akiknek a legnagyobb szüksége van rá.

Ezután elérkezett a foglalkozás fénypontja, amikor a gyere-

kek rávetették magukat a palackokra és eldõlt, melyik csapat

tud több mûanyag palackot laposra taposni.

Máthé Szabina
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Arany minõsítéssel tértek haza a Vass Lajos-versenyrõl
Nívós produkcióikkal gazdagították településük kulturá-

lis palettáját az ösküi és a berhidai népdalkörök a Berettyó-

újfaluban megrendezett XIII. Vass Lajos Népzenei Verse-

ny elõdöntõjében. Az ösküi Forrás Népdalkör és a Hajnal

Citeraegyüttes, valamint a berhidai Búzavirág és a peremar-

toni Õszi Napfény Népdalkör is megmérettette magát a haj-

dúsági településen a közelmúltban. 

A Vass Lajos Népzenei Szövetségben kétévente megren-

dezett népzenei verseny elsõ évében lezajlanak az elõdöntõk,

akkor az országban tizennyolc elõdöntõt szervez a szövetség.

A határon túlról az ottani, helyben rendezett versenysoroza-

tokból jutnak tovább a versenyzõk. A második év tavaszán

tartják meg az országos középdöntõt. Majd a második év

õszén, a Vass Lajos halálának évfordulójához legközelebb esõ

hétvégén rendezi meg a szövetség a Kárpát-medencei dön-

tõt.

Ennek a versenysorozatnak az elsõ fordulóján szerepelt

fényes sikerrel a két népdalkör: az ösküiek és a két berhidai

népdalkör (a peremartoniakkal közösen) együttesen indul-

tak a versenyen. Õk általában együtt szerepelnek, két külön-

bözõ csoport egyesülésébõl jöttek létre. Így õrzi mindkét

csoport a nevét. A mûsorban mindkét népdalkör 2-2 dal-

csokrot adott elõ, az ösküi Forrás Népdalkör és a Hajnal Cit-

eraegyüttes bakonyi és balatoni dalcsokrot énekelt Nyék

Sándor, illetve Békefi Antal gyûjtésébõl, a berhidaiak pedig

vajdasági és muravidéki népdalokat nyújtottak át a közönség-

nek Horváth Károly, illetve Bodor Anikó gyûjtésébõl.

Az ösküi Forrás Népdalkör és a Hajnal Citeraegyüttes kö-

zösen adta elõ mûsorát, nagy sikert arattak.– Számunkra na-

gyon fontos, hogy elvigyük, megmutassuk vidékünk nép-

dalkincsét, hagyományainkat. S kifejezetten örültünk, hogy

a szakmai zsûri arany minõsítéssel, Vass Lajos-arany foko-

zattal értékelte mindegyik csoportunk mûsorát. Így két me-

gyei dalkörünk továbbjutott az országos középdöntõbe –

mondta el Horváthné Bakos Ilona, a népdalkörök vezetõje.

A megmérettetést háromnapos kirándulással színesítet-

ték: jártak a gödöllõi kastélyban, Poroszlón az ökocentrum-

ban, megismerkedtek a Tisza-tó élõvilágával, s a berettyóúj-

falui Bihar Múzeumba is ellátogattak.

Jákói Bernadett

„Ez csak játék” (?)
Sok – sok éve már annak, hogy városunk településrészén

valamilyen formában színjátszó csoport mûködik. Sõt, az

utóbbi évtizedben nem is egy, mindjárt kettõ. Pereszke cso-

portunk a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi

Nyelvoktató Általános Iskola alsósaiból áll. Az intézmény-

ben szakkörszerûen mûködik a kis csapat. A felsõsök pedig

a PERSZE csoportot alkotják, akikkel a peremartoni Petõfi

Mûvelõdési Házban találkozunk heti rendszerességgel.

Amikor a csoportok munkáját illetõ beszámolóra kerül a

sor, kicsit mindig nehéz a dolgunk. Hiszen a külvilág mindig

azt várja tõlünk, lévén színjátszásról lenne szó, hogy vala-

miféle színpadi produktumot mutassunk fel a tanév során.

És bár ennek általában eleget szoktunk tenni, nem gyõzzük

hangsúlyozni, hogy ez egyetlen esetben sem cél, csupán kö-

vetkezmény. Ezek a csoportok nem „mini színházak”, mint

ahogyan a gyerekek sem „kis színészek”. Célunk a képes-

ségfejlesztés a szabály- és drámajátékok által. Sajnos nem

egyszer hallható felnõttektõl ez a mondat: „Ti egész évben

csak játszotok.” Igen, „CSAK játszunk”. Ami nem mellesleg

a gyermekkor egyik, talán ha nem a legfontosabb tevékeny-

sége, ami által rengeteget tanulunk egymástól. Mit is? Közös-

ségben élni, létezni, gondolkodni. Gyakorolni egymás kü-

lönbözõségének elfogadását. Véleményt formálni és más vé-

leményét meghallgatni. Tisztán beszélni, más emberek elõtt

õszintén megnyilvánulni. Ugye, milyen sok dologra képes

„CSAK a játék”?

És mindemellett 15 éve rendszeres résztvevõi vagyunk az

Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztiválnak.

Így történt ez idén is, április 27-én, az immáron állandó hely-

színné vált Pétfürdõi Közösségi Házban, ahol öt színjátszó

csapat mutatta be színdarabját. 

(Folytatás a 12. oldalon)
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Sommerfest
A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat május utol-

só szombatján tartotta Sommerfest nyárköszöntõ rendezvényét,
immáron ötödik alkalommal. A program lebonyolításában az
elmúlt évekhez hasonlóan a két helyi iskola pedagógusai vol-
tak segítségére.

Önkormányzatunk az elmúlt évek tapasztalataiból merítve
alakította ki a rendezvény programelemeit. Ezért ismét játékos
túrát szervezett, amit nemzetiségi népi játszóházzal és lovago-
lási lehetõséggel egészített ki.

9,45 órára hirdettük meg a gyülekezõt a Leader Kultúrpark-
ba, a Kistóhoz. A jelentkezõ gyermekek 5 csapatot alkottak, és
8 állomáson kellett különbözõ próbákat kiállniuk. Az állomá-
sokat jórészt a Kistó környékén, illetve a gördeszkapályán je-
löltük ki, de egy távoli helyszínt is alakítottunk ki a török temp-
lom szomszédságában. A megállókat felkeresve mind német
nyelvtudásukat, mind ügyességüket megmutathatták a gyere-
kek. A feladatokat igyekeztünk minél színesebb és szórakozta-
tóbb formában megalkotni, szem elõtt tartva a fontos célt, hogy

játékos formában megismertessük õket a német nemzetiség
szokásaival, hagyományaival, és lehetõséget biztosítsunk a né-
met nyelv gyakorlására. A változatos feladatok között volt gyü-
mölcskóstolás, kukoricacsutkából várépítés, dalfelismerés,
nemzetiségi ételekhez kapcsolódó feladat. A legnépszerûbb a
QR-kódos kincskeresés volt, amibõl mi felnõttek is tanultunk,
és kicsit irigykedve figyeltük, hogy milyen könnyedén kezeli a
modern technikát az ifjú nemzedék, de örültünk is, hisz így egy
új módot találtunk arra, hogy a hagyományainkat az informa-
tika segítségével is tovább adhassuk. Az elmúlt évekhez hason-
lóan nagy sikere volt a népi játékoknak, valamint kézmûves-
kedésre is volt lehetõség. A játszóház keretében mutattuk meg,
hogy mivel is játszottak eleink, és milyen kevés anyagból, mi-
lyen könnyedén készíthettek maguknak babát.

Önkormányzatunk nevében ezúton is hálásan köszönöm a
rendezvényünkön közremûködõ segítõk munkáját.

Ernhofferné Somogyi Ágota
BNNÖ elnök

„Tiszán innen, Dunán túl…”

Idén is megrendezésre került a „Tiszán innen, Dunán túl” or-

szágos népdaléneklési minõsítõ verseny Veszprém megyei for-

dulója, a Pétfürdõi Közösségi Házban. Az Alapfokú Mûvészeti

Iskola tanulói; Nagy András Miklós I. korcsoport szólóének, va-

lamint a Gyöngyörgetõk (Takács Zoé, Farkas Fruzsina, Vincze

Lili, Molnár Zoé, Kálmán Kíra, Kovács Gabriella, Csányi Sára,

Kocsis Kinga) I. korcsoport énekegyüttes kategóriában indultak

és Kiemelt Arany minõsítéssel továbbjutottak a május 18-án,

Érden tartandó országos döntõbe. A zsûri tagjai voltak: Vakler

Anna népdalénekes, népzenetanár, a Liszt Ferenc Zenemûvésze-

ti Egyetem Népzene tanszékének szakirány-vezetõje, Királyné

Molnár Rita énektanár és Németh István népzenegyûjtõ, az MTA

Zenetudományi Intézet nyugalmazott vezetõje. 

A Mûvészeti Iskola tanulói az Érden megrendezett „Tiszán

innen, Dunán túl” Országos Népdaléneklési Minõsítõ Verse-

nyen is kiválóan szerepeltek, produkcióikat Arany minõsítéssel

díjazta a szakértõ zsûri. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Füredi Istvánné Ve-

rának, aki gyermekeinkben meglátta a tehetséget, aki rengeteg

munkával, fáradozással hozzájárul ezekhez a nagyszerû sikerekhez! 

Mert így énekelni csak tiszta szívû, jó gyermekek tudnak,

akik csillogó tekintetükkel és énekükkel a szeretetet, örömet és

békét sugározzák. A Szülõk

(Folytatás a 11. oldalról)
A mindig remek hangulatú, gondosan szervezett versenyen

igazán szép eredménnyel büszkélkedhetett mindkét csoportunk.

A Pereszke „Szuper!” címû elõadásával, amely a manapság

oly divatos szuperhõsök világába kalauzoltuk a nézõket, két

díjat is „bezsebeltünk”: ezüst minõsítést és különdíjat is kap-

tunk a színpadi közösségi munkáért. A PERSZE „…Füg-
gõben…” címû produkciójában elég messzire merészked-

tünk. Azt próbáltuk körüljárni – bemutatni, hogy milyen is

lehet egy kamasz élete egy alkoholizmussal érintett család-

ban. Arany minõsítést ítélt nekünk a zsûri, valamint tovább-

jutottunk a keszthelyi regionális döntõbe. Ez utóbbi helyszí-

nen Gyõr–Moson–Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye

legjobb színjátszói vehettek részt, összesen kilenc produkci-

ót láthattunk a Balaton Színház színpadán. Itteni elõadásun-

kat a közönség vastapssal, a zsûri pedig a díszoklevél mellett

egy újabb különdíjjal jutalmazta, melyet a bátor témaválasz-

tásért kaptunk. A legnagyobb öröm, hogy a PERSZE csapa-

tunk a keszthelyi regionális találkozóról egyedüli csoportként

továbbjutott a szegedi országos gálára, melyet június 7-8

közt rendeznek. Nagyon örülünk, és ígérjük, ott is becsület-

tel helytállunk majd!

Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részese

és segítõje ezeknek a számunkra oly fontos sikereknek: elsõ-

sorban a csoporttagoknak, akik oly szorgosan és lelkesen

vesznek részt a színjáték órákon, a támogató és türelmes szü-

lõknek, kollégáknak és intézményvezetõknek, valamint

Berhida Város Önkormányzatának, hogy anyagi hozzájáru-

lásával lehetõvé teszi számunkra, hogy eljuthassunk a ver-

senyhelyszínekre. Ígérjük, munkánkat a jövõben is folytat-

juk, hiszen – Csukás István szavaival élve – „a közös játék a

legnagyobb dolog az életben.”

Fésüs Éva
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Tanodák Éjszakája
Az idén 2019. május 10-én került megrendezésre országos

szinten a „Tanodák Éjszakája” rendezvény. Berhidán a May
Lasho Trajo Tanoda, a Jobb Élet Közhasznú Egyesület csat-
lakozott az országos programhoz, mely 2014 óta, minden év-
ben megrendezésre kerül. Az esemény célja, hogy a társada-
lom megismerje a tanodák tevékenységét, funkcióját, melyek
a társadalmi felelõsségvállalás jegyében segítik a leginkább
hátrányos- és halmozottan hátrányos gyermekeket tanulási és
készségfejlesztéssel, a szabadidõ hasznos eltöltésére szolgá-
ló programokkal. Mindezekben a Tanoda hétköznaponként
három-három órában nyújt segítséget a gyermekeknek, ahol a
fejlesztés mellett minden nap étkezésre is lehetõség van az
Élelmiszerbank jóvoltából. A Tanoda lehetõséget ad nyári
foglalkoztatásokra is, melynek egyik fõ programja a hetes
nyári tábor.

A Tanodák Éjszakája esemény a berhidai Ady Endre Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tornatermében került

megrendezésre, mely az önfeledt játék és öröm órái voltak. A
gyermekeknek és szüleiknek három csapatot alkotva lehetõsé-
gük volt részt venni játékos sorversenyeken (labdavezetés
szlalompályán, célbadobás, kislabdahordás kanállal), labdás
sportokban, mint asztalitenisz, kosárlabda és kispályás foci. A
versenyeken kívüli programok közül a legnagyobb sikert a
gyermekek arcfestése és a csillámtetoválás aratta, kicsinek és
nagynak egyaránt. Lehetõség nyílt kézmûves foglalkozáson is
próbára tenni magukat a gyermekeknek, origamik és anyák na-
pi köszöntõk készültek a szorgos kezek által. A nap végén ke-
rült sor a csapatok eredményeinek összegzésére. Sok fényes te-
kintet várta a díjkiosztót, melyrõl nem ment senki sem haza
üres kézzel. A gyermekek, szüleik a szervezõkkel és önkénte-
sekkel egy szép estét zárhattak a nap végén.

Babai János
elnök

Jobb Élet Közhasznú Egyesület

Édes Száj Pályázat
A Jobb Élet Közhasznú Egyesület a Magyar Élelmiszerbank

Egyesülettel karöltve támogatta a 2019. évi Gyermeknapot,

ahol kb. 160 kisgyermeknek tudtunk többféle csokoládét, cukor-

kát, üdítõt ajándékozni.

Mint minden alkalommal, most is arra törekedtünk, hogy a

településünkön élõ gyermekek napjaiba egy kis fényt vigyünk.

Ebben nagy segítségünkre van a Magyar Élelmiszerbank Egye-

sület által kiírt „Édes Száj Pályázat 2019” amire egyesületünk

is pályázott, és nyert.

Reméljük, hogy ajándékunkkal nagyban hozzájárultunk a

Gyermeknap színvonalához.

Babai János 
elnök

Jobb Élet Közhasznú Egyesület

Lekvárfõzõ verseny „majd a Buday!”-val
Mint a korábbi években, a Berhidai Napokon idén is ösz-

szemérhetik lekvárfõzési ügyességüket, kreativitásukat és rá-
termettségüket a háziasszonyok, házias férfiak, vagy a kony-
hában is szívesen serénykedõ fiatalok. A vetélkedõre nevezett
gyümölcskészítményeket ezúttal Magyarország egyik jól is-
mert és közkedvelt mesterszakácsa, Buday Péter kóstolja és
bírálja el.

A számos fõzõmûsor jól ismert szakembere állítja, 95 száza-
lékban a véletlennek köszönheti, hogy „vásott kölyökként” rá-
talált az igazán testhezálló szakmára és abban olyan kimagas-
lót alkosson, hogy a Buday Péter név ismerõsen csengjen a
gasztronómia kedvelõinek. Ehhez még a két százalék tehetsé-
get, szorgalmat és kitartást õ maga adta hozzá, a maradék há-
rom százalékot, pedig azok a jó fõnökei tették mellé, akik „lát-
tak benne valamit”.

Az édesanyja egyedül nevelte a sráckorában igen cserfes,
rosszcsont Buday Pétert  – mesélte egyik vele készült interjú-
ban. – „Az osztályfõnököm azt mondta negyedikben, ne na-
gyon felvételizzek sehová, mert úgysem javasol az iskola. Az
anyukám a Hungarhotelsnél dolgozott, és így, véletlenül kerül-
tem a szakmába, lettem szakács. Egy csavart nem tudok becsa-
varni, olyan béna vagyok technikai, mechanikai dolgokhoz, de
egymásra találtunk, a szakma meg én.” Az érettségi után a más-
fél éves szakiskolába járt, amikor hirtelen bizonyossá vált szá-
mára, hogy még legalább negyven évig ebbõl kell majd meg-
élnie és ekkor kezdte el igazán érdekelni a szakma. Azóta min-
dig arra törekszik, hogy a lehetõ legjobb teljesítményt hozza ki
magából – vallotta a mesterszakács, aki több étterem kimagas-

ló séfje volt, de országos hírét a Majd a Buday! címû tévémû-
sorral szerezte, amelynek állandó ételkészítõje volt, késõbb pe-
dig a Most a Buday! címmel folytatódott. 2011-ben „Zsebsza-
kács” címmel saját internetes oldalát is elindította.

Érdemes lesz tehát idén is „ringbe szállni” a hagyományos
berhidai lekvárversenyben! Kellerné Szász Anikó, a Kertbarát
Kör vezetõje lapunknak elmondta: a lényeg, hogy fõzzenek so-
kat és bátran a gyümölcs szezonban! Nem kell „túlgondolni”,
vagy „túlbonyolítani” a lekvárkészítést, hiszen az igazi hagyo-
mányos mindig nyerõ! Persze, akinek vannak újító ötletei, szí-
vesen kísérletezik az ízekkel, fûszerekkel, illetve a különféle
gyümölcsök párosításával, ne fogja vissza magát! Merészen
próbálkozzon, majd hozza el a versenyre sikereinek produktu-
mait! – Büszkék vagyunk arra, hogy városunk minden évben kész
anyagi áldozatot is hozni azért, hogy a lekvárverseny zsûrijébe
országosan elismert, nagy tudású szakembereket hívhassunk
meg a lekvárverseny zsûrijébe, akik minden esztendõben eme-
lik a rendezvényünk színvonalát és presztízsét. Mi pedig min-
den tõlünk telhetõt megteszünk azért, hogy a kiváló mûvész-
mesterek a legnagyobb megelégedéssel távozzanak tõlünk és
jó hírünket vigyék szerte az országban – fûzte hozzá a Kertba-
rát Kör vezetõje, aki mindenkit, nem csak a háziasszonyokat, ha-
nem a férjeket, fiatalokat is arra biztat, hogy bátran lássanak
hozzá a majdan beérõ gyümölcsök fõzéssel történõ tartósításá-
ba és szerénység nélkül nevezzenek be az idei lekvárfõzõ ver-
senybe, hogy Buday Péter mesterszakács kézjegyével ellátott ok-
levéllel büszkélkedhessenek!

Bálint Edit
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BERHIDA, KISKOVÁCSI, 
PEREMARTON TÖRTÉNETE ÉS

NÉPRAJZA
címû kiadvány megvásárolható (3000 Ft/db)

a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárban

és a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban,

nyitvatartási idõben.

KÖNYVVÁSÁR
A könyv a legszebb ajándék! 

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.

Berhidán

ÚJ 

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCSBOLT
nyílt

a focipályán, a volt Sportbüfé helyiségében.

Friss zöldségekkel, gyümölcsökkel 

és kedvezõ árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Eladó
Berhidán, Õsi út mellett, kitûnõ állapotú kétszintes gazdasági

épület, felül lakórésszel, alul gazdasági résszel (terasz, társalgó,

fõzõfülke, préshelyiség, pince, tároló, WC), ipari árammal, 

fúrt kúttal. 

Hozzá kordonos szõlõ, kis gyümölcsössel, lucernással.

Irányár: 3,1 millió Ft.

Multicar 2 hengeres diesel kistraktor, sok tartozékkal 

(pótkocsi, ekék, kultivátor, fogasok, hidraulikus emeléssel, 

sok alkatrésszel) olcsón.

Honda váltvaforgatós eke, újszerû állapotban

Kombinált faipari gép, 350-es körfûrésszel, 300-as gyaluval, 

3 fázisú motorral, ipari munkákra.

Sok gépi és villamos alkatrész, szerszám kiárusítása olcsón.

Tel.: 06-30/307-5553



2019. június Önkormányzati Híradó

15

Nyári programajánló

2019. június 8. 14.00 óra Pünkösdölés a Berhida

Táncegyüttessel

Helyszín: Kistemplom melletti tér

2019. június 12. 17.00 óra Közmeghallgatás

Helyszín: Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2019. június 13. 17.00 óra Közmeghallgatás

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2019. június 14. 15.00-18.00 óra között Véradás

Helyszín: Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2019. június 15. Peremartoni Nap

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2019. június 21. 18.00 óra Pearl Dance Táncgála

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2019. június 24-27. 12.00-17.00 óra között Könyvbörze

Helyszín: Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2019. június 27. 16.00-18.00 óra között Kukamese –

könyvtári játszóház

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2019. június 29. 10.00 óra Zenés-játékos baba-mama

foglalkozás

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2019. július 4. 15.00-18.00 óra között Játszunk együtt!

– társasjáték délután

Helyszín: Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2019. július 6. 20.00 Kistó Party 

Helyszín: Kistó Kultúrpark

2019. augusztus 2. 9.00 óra Anyatejes Világnap 

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2019. augusztus 20. 10.30 óra Szent István napi 

ünnepség

Helyszín: Polgármesteri Hivatal elõtti tér

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt

ANYATEJES
TÁPLÁLÁS 

VILÁGNAPJA
alkalmából rendezett ünnepségünkre.

Idõpont:

2019. augusztus 2., péntek 9.00 óra

Helyszín: 
Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Berhida-Peremartongyártelep, Orgona u. 2. 

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Bodnár Lajosné, Csányi Ramóna Mária, 
Székelyné Kendi Ildikó 

védõnõk

A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.
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