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KÖSZÖNÖM
Aki élt állampolgári jogával, kétszer is mehetett választa-

ni ebben az évben. Országos és számomra szomorú tapasz-

talat, hogy a választók egy része egyáltalán nem él ezzel a le-

hetõséggel és sajnos így van ez Berhidán is.

Az október 13-án lezajlott önkormányzati választás öt év-

re ad mandátumot, és nemcsak a polgármesternek, hanem

az újonnan megválasztott nyolcfõs képviselõ-testület tagja-

inak illetve a német és roma nemzetiségi önkormányzatok-

ba bekerült képviselõknek is.

Megválasztott polgármesterként azt gondolom, hogy

szembe kell nézni a valóságban meglévõ lehetõségeinkkel és

a vágyainkkal. Mindenkinek, akit megválasztottak, a tele-

pülés ügyeiért kell küzdeni és nem személyekkel.

Véget ért egy kevésbé elegáns kampányidõszak. A nyer-

teseknek, akik elfogadták mandátumukat, a megvalósítás

ideje jön. Vissza kell térni az ígéret földjérõl, és két lábbal

kell állni a valóság talaján.

Azt gondolom, hogy aki elindult a választáson, minden-

ki töprengett azon, hogy mit kellene tenni, hogy jobb legyen

az itt élõknek. Minden olyan elképzelést meg kell vizsgálni

– származzon az bárkitõl – aminek reális esélye van a meg-

valósításra. Ettõl függetlenül a nyertes pályázatainkból és a

mindennapi feladatainkból van munka bõven, de polgármes-

terként hiszem, hogy minden jó szándékú berhidai összefo-

gásával az itt élõk munkája révén folyamatossá válhat váro-

sunk további fejlõdése.

A választás során olyan embereknek adtak felhatalma-

zást, akiknek közösen meghozott jó, vagy rossz döntései

hosszú távon fogják befolyásolni a város életét. Továbbra is

azt gondolom, hogy akik esküt tettek, azok különleges fele-

lõséggel kell, hogy bírjanak a közösség felé. Nem jár nekik

ezért különleges elbánás, de tisztességes és kulturált véle-

ménynyilvánítást mindenki részérõl elvárhatnak akkor is, ha

ez nem személyesen történik.

Jelöltek révén volt választási lehetõség, így aki akart, az

választhatott is. Aki nem jött el, annak majd öt év múlva lesz

alkalma ismét választani, addig meg javaslom, hogy folya-

matosan tájékozódjon a választottak által végzett munkáról. 

Nemcsak a magam, hanem az általam javasolt és megvá-

lasztott képviselõk nevében is köszönetemet fejezem ki a

kapott bizalomért. Polgármesterként azt kívánom magam-

nak és Berhida város valamennyi lakójának, hogy ez a biza-

lom az elkövetkezendõ öt évben tovább javuljon.

Pergõ Margit 
polgármester

1956 A LELKIISMERET ÉS A DIADAL NAPJA
1956 egy csillag volt, amely százévente itt, Magyaror-

szág felett felvillan. 1703-ban, 1848-ban, aztán 1956-ban.

1957. október 23-án New Yorkban a Szabadság Díjat a mi

magyar forradalmunknak ajánlották. Az ottani ünnepségen

többek között elhangzott: „1956. október 23-a az a nap,

amely örökké élni fog a szabad emberek és szabad nemze-

tek krónikáiban, a lelkiismeret és diadal napja volt. Nincs még

nap a történelem kezdete óta, amely világosabban bizonyí-

totta volna az ember szabadságvágyának örök olthatatlansá-

gát.” – idézte Kálmán Andrásné a Berhida Városháza dísz-

termében megrendezett ünnepi megemlékezésen. 

(Folytatás a 13. oldalon)
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A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSÉN TÖRTÉNT

KÖZÉLETI HÍREK

A Képviselõ-testület rendes ülést tartott 2019. szeptember
26-án. A Képviselõ-testület – 8 képviselõvel – az ülését az aláb-
bi napirendi pontok, témák tárgyalásával tartotta meg:

A Képviselõ-testület elsõként a 2019. évi gazdasági program
és költségvetési terv január-július havi végrehajtását tárgyalta
meg, melynek során a beszámolót egy tartózkodás mellett el-
lenszavazat nélkül, a 2019 évi költségvetésrõl szóló 2/2019. (III.
1.) önkormányzati rendelet módosítását szintén egy tartózkodás
mellett és ellenszavazat nélkül fogadta el. A napirendek megvi-
tatása a város településképének védelmérõl szóló rendeletterve-
zet tárgyalásával folytatódott. A képviselõk a rendeletet kettõ
nem szavazat és hat igen szavazat mellett alkották meg. A 2019.
II. negyedév tekintetében az átruházott gyermekvédelmi és szo-
ciális jogkörök gyakorlásáról szóló beszámoló és a jegyzõi ha-
táskörökrõl szóló tájékoztató a Képviselõ-testület által egyhan-
gúlag elfogadásra, illetve tudomásvételre került.

A következõ napirendi pontként a Bursa Hungarica pályázat-
hoz való csatlakozást tárgyalta a Képviselõ-testület. A Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer cél-
ja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociáli-
san rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvételének támo-
gatása. A Bursa Hungarica többszintû támogatási rendszer,
amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás, nevezetesen a te-
lepülési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei ön-
kormányzatok által nyújtott támogatás és a felsõoktatási intéz-
ményi támogatás szolgál. A képviselõk egyhangúlag támogat-
ták az elõterjesztett határozati javaslatot, melynek értelmében
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-

lyázat 2020. évi fordulójához – ahogy a megelõzõ években is
– az önkormányzat csatlakozik.

A Képviselõ-testület a fogorvosi szolgálat finanszírozás
visszapótlása tárgyú elõterjesztésben foglaltak megvitatásával
folytatta a tanácskozását. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alap-
kezelõ értesítette az önkormányzatot, hogy az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszíro-
zásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Kormány-
rendelet 23. § (5) pontja értelmében az önkormányzat 2019. ok-
tóber hónaptól a lakosságszám alapján megállapított fixdíj 60
%-ra jogosult, tekintettel arra, hogy a berhidai fogorvosi körzet
(melynek részesei Berhida, Papkeszi és Vilonya települések)
2018.10.01. óta helyettesítéssel mûködik. Az önkormányzat-
nak, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerint alap-
feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása (háziorvosi,
fogorvosi ellátás), ezért a képviselõk egyhangúlag úgy foglal-
tak állást, hogy a fogorvosi ellátás zavartalan biztosítása érde-
kében a 40 %-os kiesés pótlásához, a lakosságszám arányában
számított 140.082,-Ft/hó összeget az önkormányzat biztosítja. 

A képviselõk megtárgyalták továbbá a 8182 Berhida, Roz-
maring u. 06/2. hrsz-ú ingatlan új szennyvízbekötésére, a Roz-
maring és a Tulipán utca közötti területen meglévõ ivóvíz törzs-
hálózati vezeték kiváltására kiírt pályázatra beérkezett ajánla-
tokat, valamint véleményt nyilvánítottak a 2020/2021 tanévre
vonatkozó iskolai körzethatárok kijelölése tárgyában is. 

dr. Guti László 
jegyzõ

A Berhidai Helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB)
a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 200. §-a, vala-
mint 307/N. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek 2019. október 13. napján Berhi-
da településen megtartott választásán a HVB 67/2019. (X.14.)
számú határozata alapján 

Berhida település polgármestere: Pergõ Margit Cecília.
A HVB 68/2019. (X.14.) számú határozata alapján Berhida

település egyéni listás önkormányzati képviselõi: Fülöp At-
tila, Punk József, Héninger László, Gerõfi Roland, Punk
János, Nyírõ István, Varga Károlyné, Szöllõsi Attila.

A Berhidai Helyi Választási Bizottság a Választási eljárás-
ról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 200. §-a, valamint 328. §-
a alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselõk
2019. október 13. napján Berhida településen megtartott vá-

lasztásán a HVB 69/2019. (X.14.) számú határozata alapján
Berhida településen a német nemzetiség önkormányzati kép-
viselõi: Ernhofferné Somogyi Ágota, Havasfalvi Zoltán
Istvánné, Molnárné Gáspár Orsolya.

A HVB 70/2019. (X.14.) számú határozata alapján Berhida
településen a roma nemzetiség önkormányzati képviselõi:
Babai János, Jónás István, Nyári István Andrásné, Szakál-
las Zsolt, Vaskó László.

szerk. 

Tájékoztató a választási eredményekrõl

Tisztelt Berhidaiak!
Köszönöm a bizalmat, melynek jóvoltából ismét Berhi-

da város képviselõjévé válhattam. A következõ 5 évben az
Önök megbízásából fogom szolgálni városunkat, remélem,
hogy sikeres és elégedett idõszak veszi kezdetét.

Tisztelettel:
Héninger LászlóTisztelt Berhidaiak!

Az irántam tanúsított bizalmuknak köszönhetõen, harmadik
alkalommal is lehetõséget kaptam arra, hogy Berhida Város
Képviselõ-testületének tagja lehetek. Szeretném megköszön-
ni bizalmukat és a továbbiakban is, mint eddig lelkiismerete-
sen, tudásom legjavát nyújtva fogok ténykedni Berhidáért!

Tisztelettel:
Gerõfi Roland

Ezúton köszönjük a kedves Berhidai lakosoknak, hogy is-
mét megtiszteltek bizalmukkal bennünket! Képviselõi mun-
kánkat továbbra is becsületesen végezzük, tudásunk és ta-
pasztalatunk legjavát adva.

Üdvözlettel:
Fülöp Attila és Punk József
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Sikeres volt 
a zöldhulladék-gyûjtés

Berhida Város Önkormányzata 2019. október 5-én a város la-
kosai számára zöldhulladék gyûjtést szervezett. Tekintettel ar-
ra, hogy az önkormányzat – a hatályos jogszabályok végett – nem
jogosult hulladékgyûjtésre, így egyeztetést kellett lefolytatni a
szolgáltatóval, a Vertikál Zrt-vel. Az egyeztetés eredménye-
képpen csak berhidai lakosok részére és az önkormányzat költ-
ségére kettõ darab 30 m3-es konténer állt rendelkezésre. A ki-
jelölt helyszínre 36 berhidai ingatlanról 7,5 t zöldhulladékot
szállítottak be az itt élõk.

A konténerek 140.000 Ft-ba kerültek, amely összeghez még
21.000 Ft/tonna lerakódíj tartozik. Így a zöldhulladék-gyûjtõ
nap mindösszesen 297.500 Ft-ba került az önkormányzatnak.

Mint ahogy azt már elõzetesen is jeleztük változatlan felté-
telekkel és helyszínnel ez évben utoljára 2019. november 23-
án ismételt zöldhulladék gyûjtést szervezünk, ugyanakkor kér-
jük a lakosságot, hogy elsõsorban a VERTIKÁL által kijelölt na-
pokra tegyék ki a zöldhulladékaikat.

Köszönjük a lebonyolításban résztvevõ polgárõrök segítségét.
Pergõ Margit polgármester

Tájékoztató a háztartásonkénti 
szelektív hulladékgyûjtés idõpontjairól

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉKOK 
GYÛJTÉSI IDÕPONTJAI:

NOVEMBER 4.,                  NOVEMBER 18.,
DECEMBER 2.,                  DECEMBER 16.

Kihelyezése: Áttetszõ mûanyag zsákban,
vagy kötegelve az ingatlan elé 

a szállítás napján 6.00 óráig kihelyezve.
Lehetõség szerint az 

újrahasznosítható anyagok tisztán, 
laposra hajtogatva/taposva 
kerüljenek a gyûjtõzsákba. 

KOMPOSZTÁLHATÓ HULLADÉK 
GYÛJTÉSI IDÕPONTJA: 

NOVEMBER 11. 
Kihelyezése: VERTIKÁL emblémával ellátott 
biológiailag lebomló zsákban az ingatlan elé 

a szállítás napján 6.00 óráig kihelyezve. 
A zsákok átvehetõk a TESZ irodában vagy 
a peremartongyártelepi mûvelõdési házban.

A komposztálható hulladék a közterületet nem szennyezheti!
A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális

hulladék NEM kerülhet.

Állampolgársági 
eskütétel Berhidán

A Városháza dísztermében bensõséges ünnepség keretében tet-
te le állampolgársági esküjét az immár több évtizede hazánkban
élõ Adrian Bury. Az Egyesült Királyság walesi tartományából sok
esztendõvel ezelõtt Magyarországra költözõ kémia tanár jó ide-
je Berhidát választotta otthonául, kiválóan beszéli a nyelvünket,
így az utóbbi idõben angol-magyar fordítóként dolgozik.

Október 3-án Pergõ Margit polgármester, valamint közeli
ismerõsei és barátai jelenlétében tett esküjét követõen immár
büszkén viseli választott, második hazája állampolgárságát. Az
eskütételi ünnepségen örömmel köszöntötte õt Pergõ Margit,
Berhida polgármestere és nyújtotta át neki a hagyományos
ajándékok — nemzeti szalagos kenyér, valamint egy címeres
üveg jó magyar bor — kíséretében a magyar állampolgárságát
igazoló okiratot. 

szerk.

A falkép restaurálása 
folytatódik a Nagytemplomban

Ha nemes cél érdekében összefognak az emberek, mindig
nagyszerû eredményeknek lehetünk szemtanúi. Példa erre a
Berhidai, régi nevén Peremartoni Szent László Plébániatemplom
– Nagytemplom – falképeinek restaurálása, ami a jelentõs tá-
mogatásnak köszönhetõen tovább folytatódhat ebben az évben.

A Berhidai Egyházközség híveinek régi vágya, hogy a temp-
lom megújulhasson, és az 1985. évi földrengés még ma is lát-
ható nyomai végleg eltûnhessenek a templomból. J. I. Cimbal
osztrák származású festõmûvész jelentõs munkáját õrzi temp-
lomunk. Már 2000-ben megindult a templom falképeinek res-
taurálása, ám az anyagi források szûkössége következtében
csak lassan tudott elõrehaladni.

Szerencsére ebben az esztendõben a helyi Német Nemzetiségi
Önkormányzat és a Berhidai Római Katolikus Plébánia közösen ké-
relmet jutatott el Soltész Miklós Egyházi és Nemzetiségi Kapcso-
latokért Felelõs Államtitkárhoz. A kérelmünket támogatta Dr.
Márfi Gyula nyugalmazott érsek és dr. Udvardy György érsek is. 

A Nemzetiségi Államtitkárság a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.-
n keresztül 20 mill. Ft összegû, NEMZ-N 19-0088 azonosítószámú
támogatást biztosított a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormány-
zat részére, mely összegbõl folytatódhatott a Plébániatemplom ha-
jójában lévõ falképek restaurálása. A reménység a további munká-
latok elvégzésére is megvan. Bízzunk benne, hogy közös összefo-
gással eljuthatunk a templom teljes belsõ megújulásához.

Köszönöm mindenkinek, aki segített, segít és a segíteni fog
szolgálatunkban, amely a közös kincs, a közös érték megõrzé-
sére irányul. Hiszen templomunk olyan kincs, amely közös ér-
tékünk. Isten háza és a hívek lelki otthona.

Imádságos szeretettel és a Jó Isten áldását kérve és kívánva:
Beke Zsolt H. esperes – plébános
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ÓVODÁINK, ISKOLÁINKBÓL ÉLETÉBÕL

TÁJÉKOZTATÓ A MANCS – KUTYAFUTTATÓ HASZNÁLATÁRÓL
Kedves Kutyatulajdonosok, Kedves Látogatók!

A berhida-peremartongyártelepi Mancs kutyafuttató cégek
és magánszemélyek összefogásával, pénzbeli támogatással,
kétkezi munkával, eszközök felajánlásával jött létre, mely az
országos szinten is magas színvonalú, felszereltségû és mére-
tû létesítmény. Sokan már élvezhették elõnyeit, használták
kis/nagy kedvencük és saját megelégedésükre a kutyafutta-
tót.

Mint az életben bármely területen, voltak félreértések, kri-
tikák, érdekütközések a használat során.

Ezek jövõbeni elkerülésére, illetve a terület további fej-
lesztésére a létrehozók csoportja egyetértésre jutott abban,
hogy a mûködést egyértelmûen szabályozni kell, és a továb-
bi megfelelõ szintû mûködés, eszközfejlesztés érdekében fel-
tételekhez kell kötni a létesítmény használatát.
Az alábbi szabályok 2019. november 1-jén lépnek életbe:

1. A kutyafuttató használata jelképes, 1000 Ft/hó hozzájá-
rulással használható. Ezt a hozzájárulást az Ipari Park
bejáratánál lévõ Dohányboltban Fülöp Szilvinél, vagy

a Hangya Barkácsboltban Kovácsné Keresztes Gabriel-
lánál lehet befizetni. Az elsõ díjat november 1-ig kérjük
befizetni, a hátralévõ 2 hónapra (2000 Ft). A további dí-
jakat minden negyedév elején kérjük a következõ 3 hó-
napra befizetni. A befizetések bekönyvelésre kerülnek.

2. A kutyafuttatót számzáras lakattal lezárjuk, 2019. októ-
ber 31-én. A havi hozzájárulást befizetõk részére minden
negyedév elején a lakat számzár adatait megadjuk, ezt to-
vábbadni harmadik fél részére nem megengedett. 

3. A kutyaürülék tárolására továbbra is biztosítunk tároló
edényzetet, a kutyaürülék összegyûjtése és a tárolóba
helyezése minden gazda számára a kutyafuttató elha-
gyása elõtt kötelezõ. Aki ezt elmulasztja, önmagát zár-
ja ki a használók közül, számára a létesítmény haszná-
lata a továbbiakban nem lehetséges.

4. A havi hozzájárulások ellentételezéseként a továbbiak-
ban is biztosítjuk a fûnyírást, az eszközök karbantartá-
sát, további eszközök telepítését (világítás, stb.).

Köszönjük megértésüket.
A Mancs Kutyafuttató Civil Csoport

Daloló, rajzoló, táncoló óvodások a Süni óvoda õszi programjain
A szeptember elsejei évkezdést követõen az óvodában el-

indultak a kulturális programok. A szeptember, október  jeles
napokban, évfordulós programokban, valamint események-
ben bõvelkedett. Szeptember 6-án és 7-én a Süni óvodások a
Süni csoport és a Napocska csoport részvételével közremûköd-
tek a Berhidai Napok rendezvénysorozatában. Az elsõ napon
a mûfüves OVI-foci pályaavató mûsorában bakonyi gyer-
mekdalokat énekeltek, táncoltak a kicsik Betty óvó néni és
Kata óvó néni felkészítésével. Másnap, a Berhidai Napok ren-
dezvényszínpadán is bemutatták a mûsorukat a Búzavirág
Népdalkör 2 citerásának, Pappné Szalai Veronikának és Jákói
Bernadettnek, valamint a népdalkör egyik legidõsebb tagjának,
Punk István bácsinak a közremûködésével. Vidám hangula-
tú tánc- és énekcsokor nagy tapsot aratott a lelkes helyi közön-
ségtõl. Október 1-jén ünnepeljük a Zene Világnapját, ezen a
napon a Süni csoport óvó nénije, Betty néni tartott a zene fon-
tosságáról interaktív zenei mûsort az óvodásoknak. A szóló-
ének, a közös ének, a népi hangszerek bemutatásával méltó,
játékos módon emlékeztek meg az életünket átszövõ muzsi-
ka, a dal, a zene fontosságáról. A bemutatón az Ady Endre Ál-
talános Iskola elsõ és második zenei osztályosai vettek részt
és mutattak be Pappné Szalai Veronika tanító néni vezetésé-
vel citerás kísérettel dalcsokrot. A Búzavirág Népdalkör 4
asszonytagja vendégeskedett a mûsorban, ízelítõt adtak a he-
lyi dalkör munkájából, s balatoni népdalt énekeltek el a közön-
ségnek. A Süni csoportban is látogatást tettek a népdalkörös
énekes hölgyek a gyerekek nagy örömére, viszonzásul dalt
tanítottak meg nekik a kicsi óvodások.

Másnap, október 2-án az iskolában emlékeztek meg a Ze-
ne Világnapjáról, ahova a nagycsoportos ovisok is meghívást
kaptak. Az iskolások, tanárok megemlékezõ, hangszeres ze-
nei mûsorát hallgatták végig. Az igazgatónõ szerint a jövõben

több ilyen kezdeményezést fogadnak el, ahol az ovisok és az
iskolások mûsorait közösen tekintik meg, vagy vesznek részt
a gyerekek. Aznap, a nagycsoportosok egy csoportja a mûve-
lõdési házban tevékenykedett egy szelektív hulladékgyûjtés
fontosságát elõtérbe helyezõ foglalkozáson.

Az Állatok Világnapja az ovis gyerekek körében nagy él-
ménynek bizonyult. Ági óvó néni szervezésében a Szamaras
farmra látogattak el óvodások, ahol bepillantást nyerhettek a
tanyán élõ haszonállatokról, azok tartásáról, életmódjukról.
A legnépszerûbb lakó címet az Elemér névre hallgató szamár
nyerte el, valamennyi kisgyerek számára élményt jelentett,
hogy almával meg is etethették a szelíd állatot. E jeles naphoz
kapcsolódóan a mûvelõdési ház rajzpályázatot hirdetett meg
a „Kedvenc állatom” címmel, melyen a Süni ovi Fáncsi, Sü-
ni és Napsugár csoportjából érkeztek be pályázatok. A zsûri
korcsoportjukban elsõ, második és harmadik helyezésben is-
merte el a gyerekek munkáit. A díjakat a mûvelõdési házban
vehették át az óvodások szüleik jelenlétében.

Elérkezett október 9-e, a Süni Óvoda napja, ezen a napon
kedves meglepetésben részesültek az apróságok. Interaktív báb-
elõadással készültek a Napocska és a Fáncsi csoport óvodape-
dagógusai, Ketesdy Kata óvó néni szervezésében Kovács
Lászlóné, Zsuzsa óvó néni és Bálint Andrea pedagógiai asszisz-
tens közremûködésével. Az ötletes bábmûsor egy kis sündisz-
nóról szólt, aki a szeretetre vágyott. A vidám Gryllus dalokkal
színesített bábmûsor nagy tapsot kapott a lelkes közönségtõl.

Az óvoda a jövõben további programokat tervez az õszi
idõszakban, készülnek majd az Ady napokra, népi játékok
mûsorral várják majd a közönségüket november 22-én a Pe-
tõfi Mûvelõdési Ház színpadán.

Jákói Bernadett
óvodapedagógus
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A Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsõde hírei
2019. szeptember 1-jén kezdtük meg a 2019/2020-as ne-

velési évet intézményünkben. A bölcsõdei csoportban és a kis-

csoportban megkezdõdtek a beszoktatások, a középsõ és

nagycsoportos gyermekek pedig nyári élményekkel érkeztek

vissza óvodánk falai közé, melyeket szívesen osztottak meg

társaikkal és az õket körülvevõ felnõttekkel. 

Új és az elmúlt években már hagyománnyá vált programok-

kal szeretnénk színesíteni ebben a nevelési évben is a gyerme-

kek életét. Új lehetõségek közé tartozik a Cserregõ néptánce-

gyüttes szervezésében tartott foglalkozások, valamint az „Ovi-

Kézi” szivacskézilabda foglalkozások, melyek szakkör formá-

jában, heti rendszerességgel valósulnak meg intézményünkben.

Továbbra is biztosítjuk az intézmény gyermekei számára

a hitoktatást, logopédiai és fejlesztõ foglalkozásokat heti egy-

egy alkalommal. Folytatódnak a már sikeresen bevált játé-

kos-kutyás fejlesztõ foglalkozások, illetve kéthetente elláto-

gat nagycsoportosainkhoz Vargáné Nesó Ágnes tanárnõ, aki

német fakultáció keretében tart foglalkozást a gyerekeknek.

A hûvösebb téli hónapokban továbbra is szeretnénk foly-

tatni az elmúlt esztendõkben megkezdett sószobai foglalko-

zásokat, illetve a prevenciós-mozgásfejlesztõ gyermektorna

foglalkozásokat. Valamint továbbra is rendszeresen szerve-

zünk bábszínházi és zenés elõadásokat a gyerekeknek. 

Az elmúlt esztendõkhöz hasonlóan, a szeptember elején

rendezett Berhidai Napokon nagycsoportosaink is felléptek,

ahol egy vidám cica-tánccal szerepeltek. Szeptember 30-án

megünnepeltük a Népmese Napját, ellátogattunk a gyerekek-

kel a Petõfi Mûvelõdési Házba, ahol részt vettünk a „Mesés

játszóház” programján.

Október elsõ napjaiban az Állatok Világnapjához kötõdõ, már

a hagyományainkhoz tartozó rendezvénysorozatunk zajlott.

Nagy hangsúlyt fektetünk intézményünkben a környezettuda-

tos nevelésre, hogy a gyerekek minél nagyobb harmóniában

éljenek a természettel és az állatvilággal. Ebben az esztendõ-

ben is a hét minden napján foglalkozásainkat és kezdeménye-

zéseinket valamilyen állatos témakörre építettük, intézmé-

nyünket ünnepi díszbe öltöztettük. Ellátogattunk Berhidára a

Szamarasházba, ahol a gyerekek megismerkedhettek háziál-

latokkal, a gazdasággal, és sajtot is készíthettek. Kézmûves al-

kotó délelõttöt és plüssállat kiállítást szerveztünk, melyre a

gyerekek saját kedvenceiket hozhatták el. A Berhidai Mûvelõ-

dési Ház és Könyvtár az Országos Könyvtári Napok kereté-

ben „Kedvenc állatom” címmel rajzpályázatot hirdetett, melyen

intézményünk gyermekei is részt vettek. Október 1-én a Zene

Világnapja alkalmából nagycsoportosaink közösen énekeltek

az iskolásokkal. Október 9-én a Léghajó Színház Három kíván-

ság címû elõadását tekinthették meg a gyerekek. 

Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése végett az II. Rá-

kóczi Ferenc Általános Iskolával több programot szervezünk

az év folyamán. Október 11-én nagycsoportosaink megte-

kinthettek egy német óra bemutatót, majd egy héttel késõbb

egy énekórába pillanthattak bele az iskolába készülõ nagyok.

November közepén ismét várjuk a nagycsoportos szülõket, il-

letve az elsõs tanító nénit egy nyílt napra, hogy bepillanthassanak

a gyerekek mindennapjaiba. A december pedig minden bizonnyal

adventi hangulatban, az ünnepi készülõdéssel fog majd telni.

Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az esztendõben is

sok segítséget kaptunk programjaink, eseményeink megva-

lósításához, melyet ezúton is szeretnénk mindenkinek meg-

köszönni.

Óvónõk

Augusztusban ismét Napközis Erzsébet Táborban 
kalandozhattak Ady Iskola tanulói

2019. 08. 26. – 2019. 08. 30. idõtartamban szerveztük
meg az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általá-
nos Iskola és AMI 35 tanulója részére a napközis Erzsébet
tábort 4 fõ kísérõvel. A nyár végi és a közeli iskolakezdési
idõpontra való tekintettel igyekeztünk a szokásosnál is iz-
galmasabb, élménydús programot nyújtani, hogy minél von-
zóbb legyen a részt vevõk számára, ami azért is fontos, mert
a hátrányos helyzetû rétegek ingerszegény környezetének
egyensúlyozására, s az esélyegyenlõség megteremtésére vál-

lalkoztunk a tábor megszervezésével, ami összhangban van
az Erzsébet táborok céljával. 

A kedvezõen kialakított programok között szerepelt
strand, élményfürdõ, Balaton is, ami a nagy melegben külö-
nösen nagy sikert aratott, és nem csak lubickoltak a lurkók,
de a sport szeretetét, ezen kívül pedig az önismeretet, társ-
ismeretet is gyakorolták, s egyéni képességeik, kompetenci-
ájuk is fejlõdött. 

(Folytatás a 6. oldalon)

ADY ÉS AMI HÍREK
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(Folytatás az 5. oldalról)
A Balatonon vízibicikliztek, csúszdáztak is a gyerekek,

mely tevékenységek az önbizalmat, az egymás iránti fele-

lõsséget erõsítették bennük. Székesfehérváron, Tihanyban,

Martonvásáron az épített, kulturális örökség megtekintése

volt az egyik célunk, ezeken a helyeken a csodás régi épü-

leteket, gyönyörû kilátást, kulturális és történelmi emlékhe-

lyeket (Tihanyi Apátság, Tihanyi Visszhang, Kalózmúze-

um, Magyar királyok kiállítása) látogattunk meg, ami a ha-

gyományápolásában, környezeti nevelésben, kulturális érté-

kek megõrzésében, felelevenítésében játszott szerepet. 

A bátorságé és az extrémebb kalandoké volt a fõszerep

a kalandparkban, ahol a nagyobbak egy komolyabb pályán,

a kisebbek pedig a számukra megfelelõbben kialakított pá-

lyán élvezhették a játékot, s próbálhatták ki erejüket, bátor-

ságukat. Volt, aki az elején inkább lemondott a lehetõség-

rõl, de késõbb mégis „megbátorodott”, így mindenki ked-

vére kalandozhatott. Szintén nem hétköznapi élményekben

és erõpróbákban részesülhettek gyermekeink a tordasi

Western falu és Élményparkban, ahol maga a hely „atmosz-

férája”, kialakítása, a környezet és összességében véve

minden, a vadnyugat világát tükrözte, s a bikalovaglástól

kezdve a lövöldözésig sok érdekes dolgot próbálhattak ki

a gyerekek, a Seriff irodájában pedig még azt is megta-

pasztalhatták, hogy milyen az élet a „rácsok mögött”. Az is-

kolai sportdélelõtt alkalmával vicces, játékos vetélkedõn,

majd egy vérbeli lovagláson vehettek részt a táborozók,

míg a kézmûvesfoglalkozáson, a játszóház alkalmával és a

hagyományokat bemutató táncos foglalkozáson az ügyes-

ségé, a finommozgások erõsítéséé és a hagyományoké volt

a fõszerep.

A résztvevõk tábori helyszínekre való utazásában iskolánk

partnere a Gyermekmosoly Nagycsaládos Egyesület volt,

melynek tagjai önkéntes munkájukkal és anyagi segítséggel

is támogatták a sikeres megvalósítást. Az Erzsébet táborok ré-

szérõl, helyszíni ellenõrzés keretében gyõzõdtek meg róla,

hogy a megvalósítás megfelelõen zajlik, s a látogatás alkal-

mával jeleztük, hogy egy lendületes, színes, élménydús prog-

ram megvalósításához az általuk nyújtott támogatás cseké-

ly. Megnyugtató volt hallani a fiatalembertõl, hogy ezt na-

gyon sokan jelezték, és a jövõben ezen a téren mindenképpen

változást terveznek. Ezúton is köszönjük partnerünknek és

az Erzsébet táboroknak is a támogatást.
Császár Zsuzsanna

pedagógus

Ebben a tanévben is a kisiskolások egy kirándulással kezd-

ték meg szeptemberben az iskolát. Berhida Város Önkormány-

zatának és Pénzes Géza vállalkozónak köszönhetõen Várpalo-

tára látogathattunk el. Több, mint száz alsó tagozatos diák kü-

lönbözõ kulturális és játékos foglalkozáson vehetett részt. A

programok között szerepelt egy rendkívüli irodalom óra, ahol

Janikovszky Éva írónõ életével és munkásságával ismerkedhet-

tünk meg a Krúdy Gyula Városi Könyvtár jóvoltából. Ezek

után megtekintettük a Római Katolikus Templomot, ahol az

épület történetét mutatták be nekünk. A városnézés végén pe-

dig egy játszóházban is jártunk, ahol a gyerekek önfeledten

ugrálhattak, csúszkálhattak, játszhattak.

Élményekben gazdag napot töltöttünk el Várpalotán.

Palotai Andrea 

Várpalotán jártunk
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A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

2019. október 4-én a közelmúltban évfordulós Benedek

Elek tiszteletére és a Népmese Napjára szervezett iskolánk

könyvtára saját programként Mesefelolvasó versenyt, mely

alkalommal összesen 20 gyermek vállalta, hogy egy rövid me-

sével felkészül és megméretteti magát. A részt vevõ, vegyes

korosztályú alsós és felsõs gyerekek nagy sikert arattak tör-

ténetükkel, s már az is nagyon fontos és jelentõs, hogy a pén-

tek délutánjukat áldozták ezúttal az „irodalom és persze a

nyelv oltárán”, a mesék birodalmába kalauzolva az összes

résztvevõt.

A zsûri tagjai irodalomismerõ és szeretõ személyek: Bor-

zas Viktória, Loridán Kitti (iskolánk volt tanulói), Toldi

Márk, Jónás Ferenc Noel (8. osztályos tanulók) és Sántha

Mihály Máté tanár úr, nem voltak könnyû helyzetben, de vé-

gül meghozták a nehéz döntést.

A díjazottak könyvjutalomban és oklevélben részesültek,

minden résztvevõ emléklapot és ajándékot kapott. Ezúton is

köszönjük a zsûri munkáját, a 8. osztályosok szervezésben

nyújtott segítségét.

Császár Zsuzsanna 
pedagógus

Európai Diáksport Napja
Iskolánk az idei tanévben is részt vett a szeptember vé-

gén megrendezésre kerülõ Európai Diáksport Napja ren-

dezvényen. Kicsik és nagyok teljesítették az idei 2019 m fu-

tást. A mozgás népszerûsítése érdekében a futás mellett az

alsósok játékos váltóversenyen vehettek részt, a felsõsök

évfolyamok közötti barátságos foci és kosárlabda mérkõ-

zést játszottak egymás ellen. A meleg, napsütéses idõ ked-

vezett az udvari pingpong és tollaslabda játékhoz is.A ha-

gyományt folytatni szeretnénk és bízunk a fiatalok lelkese-

désében.

Györgyei Nelli

Németbányán jártunk

Idén ismét ellátogathattak Németbányára iskolánk tanulói.

A kiránduláson a jelenlegi 3. osztályos gyerekek vettek részt

a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásá-

val. 2019. szeptember 26-án, csütörtök reggel indultunk busz-

szal. A gyerekek izgatottan várták ezt a napot. Elsõként a fa-

luházban néztünk meg egy hagyományõrzõ kiállítást sváb,

magyar és a bakonyi betyár értékekrõl. Aztán ellátogattunk a

Tarka Boci Portára, ahol nagy szeretettel fogadtak bennün-

ket. Itt töltöttük az egész délelõttöt. Folyamatosan szervezték

nekünk a jobbnál jobb programokat: kecskéket sétáltathattak

és fejhettek a gyerekek, íjászkodtunk, lovagoltunk, kincset ke-

restünk Tündeírás segítségével, sorversenyeztünk, bocikat

etettünk, tutajt készítettünk.

Ezután kisvonattal elindultunk megcsodálni a környéket.

Idegenvezetõnk megmutatta nekünk a Bitva patakot, Piszt-

rángos tavat. Fotózkodtunk õszi kikericsek gyûrûjében, kris-

tályos köveket kerestünk. Rengeteg élménnyel gazdagod-

tunk. Ezúton is köszönjük a szervezõknek ezt a fantasztikus

napot.

Kovácsné Fekete Veronika

Európai Nyelvek Napja
Idén is csatlakoztunk az Európai Nyelvek Napja program-

sorozathoz, amely kontinensünk nyelvi sokszínûségét hiva-

tott ünnepelni és a nyelvtanulást népszerûsíteni. Német nem-

zetiségi iskolaként az intézmény falai között nemcsak né-

met nyelvet tanulnak a gyerekek, hanem lehetõségük van az

angol nyelvet is elsajátítani. Idén a felsõs osztályok között ki-

sorsoltunk néhány európai országnevet és egy néhány perces

produkció keretében kellett bemutatniuk az adott országot,

az osztályok mûsorát minden esetben vastaps és ováció

övezte.

Kovács-Krutzler Adrienn

Mesefelolvasó versennyel ünnepeltük az Ady Iskolában 
Benedek Elek évfordulóját és a Népmese Napját

Tegyük együtt tartalmassá
a Berhidai Napokat!

Várjuk elképzeléseiket, hogy kiket, illetve milyen progra-

mokat látnának szívesen a 2020. szeptemberében megren-

dezésre kerülõ XXVIII. Berhidai Napokon.

Ötleteiket 2019. november 15-ig várjuk üzenetben facebook

oldalunkra, illetve az alábbi email címre: kulturhaz@berhida.hu.
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Suli túra
Az idei tanévben minden hónapban, szombati napon tú-

rát szervezünk természetet szeretõ, túrázni vágyó felsõs ta-

nulóinknak. Az elsõ túrán, szeptember 14-én a Bakony

egyik legszebb helyére, a Cuha-völgybe mentünk 20 tanuló-

val, ahol a túrát sütögetéssel zártuk. 

Második túránk október 5-én Csákberénybe vezetett, ahol

a csepergõ esõ sem tántorított el bennünket attól, hogy vé-

gigjárjuk a Vértesi Panoráma tanösvényt 21 gyerekkel, 

majd a túra végállomásaként megnéztük a Gróf Merán

Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeumot. 

Iskolánk ezzel a túrával benevezett a MASPORT által ko-

ordinált Világ Gyalogló (hó) Napja hazai rendezvénysoroza-

tának versenyébe is.

Nagy Ildikó, Wittmanné Vogel Klára

Egy hálás témájú rajzpályázat margójára
„Mondd, szereted az állatokat?
A kutyát, macskát, csacsit, lovat

s a madarakat, a verebeket,
rigót, galambot, pintyeket,
akik a Földön veled élnek, 

s bundájuk, tolluk melegében,
nekik is van szívük, csak éppen nem beszélnek?”

(Rónay György)

Iskolánk alsó tagozatos tanulói ki is nyilvánították szere-

tetüket azzal, hogy a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Állatok Világnapja alkalmából szervezett rajzversenyén

szép számmal megmérték tudásukat, alkotói készségüket, s

csodás alkotásokkal örvendeztették meg a közönséget, min-

den látogatót és érdeklõdõt.

A zsûri a következõ tanulókat emelte ki, díjazta a verse-

ny során:

Elsõ osztályosok: Fekete Márk, Veldi Maja, Gerõfi Gré-

ta, Kalmár Borcsa, Domján Lili. 

A második osztályosok közül Koltai Bálint szerepelt

eredményesen.

Harmadik osztályból: Taszári Kornél, Fodor Zsanett és

Nagy Bálint voltak a díjazottak.

A 4. b osztályosok közül pedig Kányai Olívia, Keresztes-

Koronczai Lotti, Kovács Zsanna, Takács Nikolett, Fekete

Lara Jázmin és Bálint Áron rajzát értékelte a zsûri helyezett-

nek.

Õszintén remélem, hogy Rónay György szavai ezzel a

versennyel, az alkotásokkal, a lelkesedéssel, mellyel készül-

tek, valóban értelmet nyertek:

„Tégy próbát, hisz ember vagy: értsd meg
a bennük szorongó miértet;
segíts nekik, mondd ki helyettük
azt, ami ott ködlik a testük
vaksi lelkében – vidd közelebb
az állatokhoz az embereket,
hogy megértsenek végre minket.
S mi is õket, kisebb testvéreinket.”

Szeretettel gratulálok minden Kedves Alkotónak és Fel-

készítõnek!

Monse Lászlóné

A Zene Világnapja
A Zene Világnapját 1975 óta Yehudi Menuhin hege-

dûmûvész és az UNESCO zenei tanácsának a felhívásá-
ra ünneplik október 1-jén. A hegedûmûvész arra buzdított
mindenkit, hogy sokféle zenei eseményt rendezzenek
meg ezen a napon. Iskolánk is megemlékezett e napról.
Meghívtuk a nagycsoportos ovisokat is az óvó nénikkel
együtt, akik a De jó a dió..., az alsósok az Érik a szõlõ..,
a felsõsök az  Õsszel érik babám c. dalt énekelték. Kicsik
és nagyok egyaránt megmutathatták milyen szép hangjuk
van. Ezen a napon nem az a legfontosabb, hogy minden-
ki tiszta hangon szólaljon meg, hanem az, hogy – ha né-

ha el is csúszik a hangunk – örömünket leljük a közös
éneklésben. 

Menuhin egyenesen azt állítja- és valljuk be, van né-
mi igazsága: „Szavakkal már nagyon sokszor visszaél-
tek, különösen a korunk társadalmában egyre növekvõ
tudatlanság következtében. A zene azonban továbbra is
módot ad arra, hogy az emberek ma is megértsék
egymást,…”

Mindenkinek köszönöm a nagyszerû éneklést!

Bögödi Adrienn
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Október 6.
…. Ha hûvös, õszi éjszakákon, a csillagokat kémleled, ti-

zenhárom ragyogó csillag felülrõl õrzi népedet. Hibáinkból
tanulni kéne, mert „megbûnhõdte már e nép“! S a hûvös,
õszi éjszakákon érezd a hõsök tekintetét... 

E sorokkal zártuk az idei évben az aradi vértanúkra való

emlékezést. Iskolánk legifjabb tanulói a legifjabb felsõsök-

kel gyertyát gyújtottak, majd versekkel emlékeztek az aradi

hõsökre. Az ünnep fényét a közös dal emelte, mely produk-

cióban iskolánk énekkara is segédkezett.

Kovács-Krutzler Adrienn

Erntedankfest, ahogy mi szeretjük
Az Erntedankfest, vagyis a terményhálaadó ünnep je-

lentõs szerepet kap a magyarországi német lakosság ha-

gyományai között. Már a harmadik századtól kezdve jegy-

zik ennek az ünnepnek a meglétét, törvényi szabályozása

egészen 1773-ig nyúlik vissza. Akkor az idõpontját a

Szent Mihály nap utáni vasárnapra rendelték, majd az ün-

nep végsõ helyét október elsõ vasárnapjára helyezték át.

Ezen a napon hálát mondunk Istennek a jó és bõséges ter-

mésért. Az ünnep alkalmából elsõsorban a német ajkú te-

lepüléseken összegyûlnek az emberek a templomban, aho-

vá magukkal viszik a gyümölcs-, a zöldség- és a gabona-

termés legszebbjeit, ezzel mintegy díszítve Isten házát,

hogy közösen mondjanak hálát szentmise, valamint imád-

ság keretében.

Iskolánkban már több éves hagyományra tekint vissza az

Erntedankfest megrendezése. Egy tanóra keretében együtt

vehetnek részt a Hétszínvirág Óvoda nagycsoportosai és is-

kolánk elsõ osztályos diákjai. Az idei évben a foglalkozást

közös õszi mondóka és ének tanulásával kezdtük, amikor is

egy mesebeli õszi tündér almafává varázsolta át a résztvevõ-

ket.

Ezt követõen a gyerekek különbözõ állomásokon készít-

hettek szebbnél szebb alkotásokat: évszak fát, õszi színezõt,

mindenki elkészíthette a saját fáját nyomda segítségével,

amit olyan termésekkel díszíthetett, amilyenekkel csak sze-

rette volna, ezen kívül készültek almák, valamint õszi leve-

lek is. Az alkotás mellett játszhattak a résztvevõk kirakóval

és gyümölcsfelismerõ játékkal. A teremben elõkészítettünk

egy „fotósarkot” is, ahol a gyermekekrõl mosolygós õszi ké-

pek készültek emlékbe. A közös játék mindenkinek nagy él-

mény volt és mosolyt csalt az arcára. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Berhidai Né-

met Nemzetiségi Önkormányzatnak, akik támogatták a

rendezvényünket, valamint szeretnénk megköszönni a se-

gítséget minden Óvó néninek, Tanító Néninek és a Segí-

tõinknek!

Csupecz Melinda

Papírgyûjtés
2019. október 14-én iskolánk

ismét megszervezte az õszi pa-

pírgyûjtést. Mindegyik osztály

részt vett a munkában. Az isko-

la tanulói kb. 7200 kg papírt

gyûjtöttek össze, természetesen

a szülõk, és pedagógus kollégák

segítségével. A papírgyûjtés

napján évek óta az a szokás,

hogy az elsõ három órát tartjuk

meg, és délig kihordjuk a konténer elé a papírokat. A nagyok

segítenek a kicsiknek, igazi közös munka. 

A vilonyai tagiskolából 1320 kg papír érkezett. 

Alsó tagozatban az egy fõre jutó legtöbb papírt a 2. osztály

gyûjtötte (685 kg). A második helyen végzett a 4. a osztály (414

kg). Harmadik lett a 3. osztály (434 kg). 

Felsõ tagozatban elsõ helyen végeztek a 8. b-sek (922 kg),

második helyen a 8. a-sok (892 kg), és harmadik helyen az

5. osztályosok (647 kg).

Tortát, csokoládét, és oklevelet kapnak az osztályok, de

vannak különdíjasok is, olyan tanulók, akik nagyon sokat se-

gítettek, mindenkinek. Õket emléklappal és csokoládéval ju-

talmazzuk.

Sikeresen lezártuk az õszi papírgyûjtést, készülõdhetünk

a tavaszi munkára! 

Farkas Zsanett

RENDEZVÉNYEK

ÖRÖKZÖLD DALLAMOK AZ IDÕSEK VILÁGNAPJÁN
Városunk legidõsebb polgárát, a 92 esztendõs Kuti István-

nét ajándékkosárral és virágcsokorral, a nézõtéren helyet fog-

laló, szépkorú hölgyeket és urakat pedig szívesen hallgatott

dalcsokorral köszöntötték október elején, az Idõsek Világnap-

ján. Mielõtt azonban Alex Tamás dalszerzõ és énekes elõadá-

sában felcsendültek volna a hatvanas és hetvenes évek sláge-

rei, Pergõ Margit polgármester asszony üdvözölte a Petõfi Mû-

velõdési Ház és Könyvtár színháztermét megtöltõ idõseket. 

Mint elmondta, a legutóbbi népszámlálási adatok szerint,

ma Magyarországon minden ötödik ember idõskorúnak szá-

mít, ami azt jelenti, hogy már betöltötte a 65. életévét. Az ok-

tóber 1-jén ünnepelt Idõsek Napja pedig róluk, az õ tisztele-

tükrõl szól, ami magában foglalja az elfogadásukat és meg-

becsülésüket, jelezve számukra hogy õk is hasznos tagjai a

társadalmunknak, szükségünk van rájuk. 

(Folytatás a 11. oldalon)
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A KÖRNYEZET ÉS AZ ÉLÕVILÁG VÉDELME 
AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOKON

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is sokrétû programok

várták Berhidán az Országos Könyvtári Napok résztvevõit.

Mivel a többnapos rendezvénysorozat mottója ezúttal a

„Könyvtárak az emberért – Felelõsség a Földért” volt, a

helyi események is elsõsorban a környezet- és a természet-

védelem köré csoportosultak. Városunk legkisebbjei meg-

ismerkedhettek a szelektív hulladékgyûjtés fontosságával és

gyakorlati tudnivalóival, betekintést nyerhettek a természet-

fotózás rejtelmeibe, sõt saját rajzaikon maguk is megörökít-

hették legkedvesebb állataikat. A felnõttek az öko kertészet

és a komposztálás módszereibe nyerhettek betekintést. A

programsorozat egy emlékezetes, Séd-patak menti családi

túrával zárult.

Mesés játszóházzal, bábkészítéssel és vidám mesedélelõt-

tel indult a hét a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban,

amelyen a legkisebbek merültek el a mese világában. Ezt

követõen a valóságba sokunkat érintõ témákkal foglalkoztak

az Országos Könyvtári Napok programsorozatában. Az el-

különített hulladékgyûjtés ugyan nem tegnap kezdõdött, ám

ahhoz, hogy ez természetessé és rutinná váljon az otthonok-

ban, nem lehet elégszer felhívni a figyelmet, különösen a jö-

võ nemzedékéére. A Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyv-

tárban az ovisok és a kisiskolások ismerkedtek a szelektív

hulladékgyûjtés fogalmával és annak gyakorlati alkalmazá-

sával, s közben azt is megtudhatták, hogy elsõsorban újrahasz-

nosításuk miatt szükséges külön edénybe tenni a papír-, a

mûanyag- és a fémcsomagolásokat. A legkisebbek Gerõfiné

Mészáros Anita, a mûvelõdési ház vezetõje elõadását köve-

tõen ügyességüket is próbára tehették abban, sikerült-e meg-

jegyezniük, miként kell elkülöníteniük a különféle anyagok-

ból készült hulladékokat. Legkisebbjeink nem kevésbé vol-

tak kreatívak a „Kedvenc állatom” címû rajzpályázaton,

amelyre nem csak a házi kedvenceket, cicát, vagy kutyust

ábrázoló munkák érkeztek, hanem a vadvilág legkülönlege-

sebb szárazföldi és vízi állatait is felsorakoztatták, a póktól,

lepkétõl kezdve a cápán és delfinen keresztül a zsiráfig és az

elefántig. A beérkezett 140 rajzból 34-et jutalmazott a zsûri.

Ugyancsak a természet, illetve a hazai tájainkon élõ álla-

tok voltak a fõszereplõi Kalmár Lajos Gábor „Vadfotózás

rejtelmei” címû elõadásának, amelyen csodálatos állati fel-

vételek váltották egymást a kivetítõn, miközben a természet-

fotós az immár 35 éve tartó szenvedélyének legizgalmasabb

pillanatait is megosztotta a hallgatóságával. 

(Folytatás a 11. oldalon)

(Folytatás a 10. oldalról)
A fiatalabb nemzedéknek ugyanis szüksége van mindar-

ra az élettapasztalatra, higgadt bölcsességre, amivel csakis õk,

az idõsek rendelkeznek. Szükségünk van arra, hogy a ve-

lünk élõ idõsek tapasztalatai példát állítsanak a gyermekeink

elé – hangoztatta beszédében a polgármester, hozzátéve,

hogy nekünk pedig meg kell látnunk azt, õk miben igénylik

a mi segítségünket! Lássuk meg a gondjaikat, vegyük észre

az igényeiket és hallgassuk meg, mikor, mire van szüksé-

gük! Ne hagyjuk õket magukra. Sokszor nem várnak el töb-

bet, csak annyit, hogy valaki kiváltsa a gyógyszereiket, be-

vásároljon, vagy elvigye vasárnap templomba, vagy csupán

kérdezze meg, egyáltalán, miként telt a napja. Pergõ Margit

azokról a nyugdíjasokról is említést tett, akik szakmai tudá-

sukat, tapasztalataikat tovább hasznosítva még mindig dol-

goznak, nem csak a munkaerõhiány enyhítése okán, hanem

azért is, mert attól, hogy valaki betöltött egy bizonyos élet-

kort, nem biztos, hogy egyik napról a másikra alkalmatlan-

ná válik a munkavégzésre. Így például hazánkban már a 90-

ik életévét is betöltötte a legidõsebb praktizáló háziorvos és

túl van már a 82-ik évén a legidõsebb polgármester is. Nincs

ebben semmi rendkívüli, hiszen a tényleges korunkat nem az

évszámok, hanem a lelkünk mutatja meg – fogalmazott Per-

gõ Margit – Higgyék el – hangsúlyozta – önök semmit sem

öregedtek! Mert szemükben ott a szeretet, arcukon pedig a

mosoly. Az életszeretet, a kedvesség és a bölcsesség min-

denkit fiatalon tart. Nem számít az õsz haj, a ráncok, mert

a fiatalságunk belülrõl fakad. Fiataljaink pedig köszönettel

tartoznak a példamutatásért, az emberi értékekért, az életböl-

csességért és a tapasztalatokért, amelyeket átadnak az ifjú

nemzedéknek. Ha a sors úgy akarja, bizony mindenki idõs-

korú lesz egyszer. Egyszer csak arra ébredünk, hogy nehe-

zebben mozog a térdünk, az újság elolvasásához is mintha

rövidebb lenne a kezünk és az utcán valamiért egyre többen

köszönnek úgy: csókolom! Utóbbi elõbb rosszul esik, de

idõvel kénytelenek leszünk felismerni, hogy az évek bizony

felettünk is elszállnak, és ráébredünk az élet mulandóságá-

ra. Az idõskorra egész életünk során készülnünk, nevelõd-

nünk kell. A lényeg, hogy fiataloknak és idõseknek együtt,

egymásra támaszkodva és egymást segítve kell és érdemes

élniük – emelte ki Pergõ Margit, aki Sütõ András gondola-

taival zárta szavait: „Önmagát becsüli meg minden nemze-

dék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdõ-

dött.

Az idõsek napi rendezvény Alex Tamás jó hangulatú, ma-

gával ragadó mûsorával folytatódott, aki örökzöld dalokkal

és saját szerzeményeivel hol könnyeket csalt hallgatósága

szemébe, hol meg mosolyt az arcokra, és a legtöbb sláger

elõadása közben sikerült meg is énekeltetni a közönségét.

Hiszen, nem csak a húszéveseké a világ, a zene és a vidám-

ság.

Bálint Edit
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(Folytatás a 10. oldalról)
Sokan talán nem is gondolnák, hogy korántsem kell túl

messzire mennie annak, aki természeti csodákat szeretne fény-

képezni, mert hazánk erdeit, hegyeit és lankáit járva is rá lehet

bukkanni a mikro és makro világ különleges szépségeire és

csodáira. Ízeltlábúak, pompás színekben tetszelgõ madarak,

tekintélyt parancsoló sasok szépséges felvételei után, a bemu-

tatott képeken felsorakoztak az egyre nagyobb és a minden-

napokban szinte alig, vagy soha nem látott vadak is: az agan-

csaikkal büszkén ékeskedõ szarvasbikák, a csúcsragadozó sa-

kál, vagy a ritkán látott farkas, sõt a nagy barnamedve is. Kal-

már Lajos mesélt arról is, mekkora türelem és kitartás ered-

ménye egy-egy, a fotós számára is sikeresnek tartott fénykép.

Olykor napok, hetek, hónapok, de esetenként akár hosszú évek

türelmes megfigyelése sem elég ahhoz, hogy az egyik legjobb-

nak ítélt felvétel elkészülhessen a vadonban. Elõfordult, hogy

két hétig is ott kellett ülnie egy helyben, hogy elkészülhessen

a vágyott felvétel. Berhidai vadfotósunk csaknem három és fél

évtizede rendületlenül járja a természetet, de az általa készí-

tett, több százezernyi filmkockának csupán a töredékét, mond-

hatni: esszenciáját láthattuk csupán az Országos Könyvtári Na-

pok rendezvényén, amelyekkel – az esztétikai élményen túl –

nem kevés természeti ismeretet is sikerült közönségével meg-

osztania. Ugyancsak környezetünk megismerését tûzte ki cé-

lul az október 5-i hétvégén megtartott családi túra a Séd men-

tén. Gyakran lakóhelyünktõl távol keressük a látványosságo-

kat, így a különleges élmények reményében olykor jó messzi-

re elutazunk, miközben észrevétlenül elmegyünk a tõlünk kar-

nyújtásnyira esõ természeti szépségek mellett. Még azok szá-

mára is élményt jelentett a Séd patak mente, akik már jártak ar-

rafelé, de mennyivel többet nyújtott azoknak, akik még nem lát-

ták a kora õszi ruháját felöltõ part mentét. Szûkebb környeze-

tünk természeti értékeinek felfedezése, megismerése, majd pe-

dig a távolabbi látnivalók feltárása egyre jobban erõsíti bennünk

a felismerést, hogy csodálatos bolygón élünk, amelyben azon-

ban nem csak gyönyörködnünk kellene, hanem kutya köteles-

ségünk óvni, védeni és megõrizni a következõ nemzedékek

számára! Ezt szolgálja a tudatos szelektív hulladékgyûjtés, a sa-

ját kertünk csinosítása, a vad növényzet és állatvilág fokozott

védelme és a természeti szépségeink rendületlen oltalma. És bi-

zony bõven akad még e téren tennivalónk, mert felelõsséggel

tartozunk a Földünkért. De nem csak a bolygónk, hanem saját

egészségünk megóvása is egyre aktuálisabbá válik, hiszen a

nagyüzemi termesztés és termelés korántsem õrzi meg a szer-

vezetünk számára szükséges tápanyagokat, ezért sokan kere-

sik annak lehetõségét, hogy saját kertjükben neveljenek zöld-

ség- és gyümölcsféléket. Így legalább biztosak lehetnek ab-

ban, hogy mentes a növényvédõ szerektõl. A konyhakert tulaj-

donosainak, illetve a kezdõ termelõknek hívatott némi segítsé-

get és útmutatást nyújtani  Kellerné Szász Anikó, a Berhidai

Kertbarát Kör vezetõjének „Szép kert, ökokert, komposztálás”

címmel megtartott elõadása. Aki elmulasztotta volna az októ-

ber 3-ai rendezvényt, bármikor csatlakozhat a kör tagjaihoz,

akik szívesen megosztják velük tapasztalataikat és eddig meg-

szerzett szakmai tudásukat.

Bálint Edit

DÍJAZOTT RAJZOK ÉS OLVASÓK
Az Országos Könyvtári Napok keretében, október 4-én,

az Állatok Világnapja alkalmából a Berhidai Mûvelõdési

Ház és Könyvtár rajzversenyt hirdetett városunk legkisebb-

jeinek, amelyre közel másfél száz pályamunka érkezett. Az

óvodások és iskolások állat kedvenceikrõl készült rajzaikat

szakmai zsûri – köztük Némethné Závori Márta, nyugdíjas

óvodapedagógus, Turcsányi Istvánné nyugdíjas pedagógus

és Kalmár Lajos Gábor természetfotós – értékelte. Az ered-

ményhirdetést megelõzõen Szõke Dávid Szabolcs, Rus Dá-

rius Botond és Kovács Zsanna alsó tagozatos tanulók álla-

tokról szóló verssel köszöntötték a résztvevõket. Mint meg-

tudtuk, a zsûri a rajzok kiválasztásánál és díjazásánál az

önálló munkát, a segítség nélkül született alkotásokat vette

figyelembe. Fontos szempont volt még a színek harmóniá-

ja és az állatok egyéni ábrázolása. Összesen 34 munkát ju-

talmaztak, amelyekbõl kiállítás is nyílt a mûvelõdési ház

nagytermében.

Az Országos Könyvtári Napok alkalmából a korábbi

évekhez hasonlóan, idén is meghirdették az Év olvasói ver-

senyt, amelynek keretében a legtöbbet könyvet kikölcsön-

zõ, leggyakrabban könyvtárba látogató olvasókat oklevéllel

és persze, stílusosan, könyvvel jutalmazták. A legfiatalab-

bak kategóriáiban az Év olvasója címet több korosztály nyer-

hette el a rendszeres látogatók közül. Így az Év legfiatalabb ol-

vasója: Fekete Márk, az Év gyermek olvasója: Fekete Lara
Jázmin. Az Év tini olvasója pedig: Molnár Zoé lett. A felnõtt

kategóriában az Év olvasója címet a peremartongyártelepi fi-

ókkönyvtárban: Székely Lajosné, míg a berhidai könyvtárban:

Fiskál Zsuzsanna érdemelte ki.

Szívbõl gratulálunk a nyerteseknek és továbbra is izgal-

mas olvasmányokkal, köztük számos új kiadvánnyal várjuk

kedves Olvasóinkat, városunk mindkét könyvtárában!

be

Gratulálunk!
Berhida Város Önkormányzata nevében ezúton gratulá-

lok Nesó Sándor népmûvésznek, hogy munkáját elismer-

ve a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlésének

Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága csont-, szaru, fa-

faragó pásztormûvészetét, mint nemzeti értéket felvette a

Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szakterüle-

ti kategóriájába. 

Pergõ Margit
polgármester
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PERSZE BUDAPESTEN IS
Ez év szeptemberében nagy megtiszteltetés érte színjátszó cso-

portunkat. Felkérést kaptunk arra, hogy egyik bemutató elõadása

legyünk a budapesti Marczibányi Téri Mûvelõdési Házban meg-

rendezésre került Gyermekszínjátszó Rendezõi Fórumnak.

A fórum gyakorlatilag egy drámapedagógusok, gyermek-

színjátszó csoportok rendezõinek szóló szakmai nap, melyet

évente szervez meg a Magyar Drámapedagógiai Társaság. A

program délelõtti részében az Országos Gyermekszínjátszó

Fesztiválról kiválasztott három elõadást tekinthették meg a né-

zõk. E három elõadásból volt a mi produkciónk az egyik, …füg-
gõben… címû színdarabunkat adtuk elõ.

A találkozó különlegessége az volt, hogy az elõadásokat szak-

mai beszélgetés követte, ami moderátorok segítségével zajlott, s mind

õk, mind a közönség tagjai tehettek fel kérdéseket a csoportnak. Mi-

után a nézõk nagy tapssal jutalmazta a PERSZE-t, Pap Gábor, a bu-

dapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium és korábban a Pannon

Egyetem kreatív ének – zene tanára beszélgetett velünk. Érdekes,

izgalmas kérdések hangzottak el Tõle és a közönségtõl is, csapa-

tunk tagjai pedig igazán jó beszélgetõpartnernek bizonyultak.

Az elõadás után kihasználva a kellemes õszi idõt, csoportunk

egy kis kirándulást tett a Budai Várba, hogy méltóképpen zárja le

a remek napot. Hálásak vagyunk, hogy ennek megvalósításában

ennyi támogatónk akadt: köszönjük a Magyar Drámapedagógiai

Társaságnak, a szülõknek, iskolánk diákönkormányzatának, Csá-

szár Zsuzsannának és Kálmán Andrásné igazgató néninek, hogy

ilyen sok segítséget kaptunk ahhoz, hogy utazásunk létrejöjjön.

(A fotó a szegedi Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválon ké-

szült, forrás: https://www.facebook.com/wso.fesztival/photos/

pcb.634198580318880/634196940319044/?type=3&theater)

Fésüs Éva

Köszönet
Ezúton szeretnénk köszönet mondani Turcsányi Istvánné-

nak és Punk Józsefnek, hogy lemondtak egyhavi tiszteletdí-

jukról, valamint Horváth Istvánnénak, aki az egész éves bi-

zottsági tiszteletdíjáról lemondott a Nyugdíjas Klub mûkö-

désének segítésére. Nyugdíjas Klub tagjai

KÖZÖSSÉGEINK ÉLETÉBÕL

VÁNDORVIGADALOM
A Rokolya Néptánccsoport vállalta fel a házigazda szere-

pét szeptember 28-án, a Petõfi Mûvelõdési Házban megren-
dezett Vándorvigadalom elnevezésû néptánc-találkozón.

A rendezõk véleménye szerint nagyon fontos, hogy a ma-
gyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklõdést  elmélyítsék
mindenkiben. Szeretnék, ha az emberek a táncokon keresztül
megismernék hagyományainkat, a magyar nép táncait, a tán-
cok lépésanyagát, énekeit, jellegzetességeit, stílusát. Éppen
ezért az idén elvállalták a Vándorvigadalom elnevezésû nép-
tánctalálkozó megszervezést. 

A rákészülés már nyár elején elindult, amikor meghirdették
az eseményt. Azt akarták, hogy a jelentkezõ csoportoknak, a
csoportok kísérõinek és a nézõknek a fergeteges táncokon kí-
vül más szórakozási lehetõségük is legyen. Ezért megszervez-
ték, hogy az érdeklõdõk a helyi lovasegyesület közremûködé-
sével lovagolhassanak, pónifogaton kocsikázhassanak, vásá-
rolhassanak a helyi õstermelõktõl, megkóstolhassák a Kertba-
rát Kör lekvárjait, a gyerekek kézmûveskedhessenek, s minden-
ki megnézhessen egy csodálatos rokolya (szoknya) kiállítást. 

A csoportok megérkezése zökkenõmentesen történt, melyben
segítséget nyújtottak a helyi polgárõrök.

Finom házi süteménnyel, ajándékkal és jó somlói borral várták
a jelentkezõket. Legnagyobb örömükre a színpadon kilenc csoport
tizenegy produkciójában gyönyörködhetett a nagyérdemû közön-
ség. A fellépõk: Csepel Táncegyüttes, Litéri Zöldág Ifjúsági Tánc-

együttes, Litéri Szárazág Táncegyüttes, Ajka-Padragkút Tánc-
együttes, Marcal-parti Asszonyok Egyesülete, Berhida Táncegyüt-
tes, Balatonalmádi Néptáncmûhely, Veszprém-Bakony Tánc-
együttes, Baka Levente és a Rokolya Néptánccsoport.

A zenekar nagyszerûen teljesített, hiszen a zenekari próbát,
a mûsort és az azt követõ táncházat is végig muzsikálta. 

A napot egy nagyon finom füstöltcsülkös babgulyással ko-
ronázták meg, melyet Némethné Závori Márta, a Peremar-
tonért Egyesület elnöke készített. 

Köszönjük a Veszprém Megyei Néptánc Egyesület támo-
gatását!

Turcsányi Istvánné
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Kedves Gyerekek!

A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat

Martin nap alkalmából

játékra hív Benneteket!

Kategóriák: • plakát
• lámpás
• asztali dísz

A felhasznált alapanyag és technika szabadon választható,

az egyetlen feltétel, hogy témájában, vagy formájában kapcsolódjon

a Martin naphoz.

Az elkészült mûvek

2019. november 11-tõl egy héten keresztül

a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárban megtekinthetõk.

A legötletesebb mûvek készítõi jutalomban részesülnek.

Leadási hely és idõpont:

Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Berhida, Kossuth Lajos u. 18.

2019. november 8. (a mûvelõdési ház nyitvatartási ideje alatt)

Kérjük mûveiteket kategória, név és iskola/óvoda megjelölésével adjátok le.

(Folytatás a címlapról)

Beszédét személyes élménnyel kezdte, majd késõbb be-

szélt a történelmi elõzményekrõl is, azokról az események-

rõl, amelyek forradalom és szabadságharc történéseit is

meghatározták, és szólt azokról a következményekrõl – a

rettenetes megtorlásokról, brutális megkínzásokról és ki-

végzésekrõl, a hazánkat elhagyni kényszerülõ fiatalokról

– amelyek miatt hosszú évtizedekig minden magyar csa-

ládnak szenvednie kellett. Aztán feltette a kérdést, miért

kell nekünk errõl a napról évrõl-évre megemlékeznünk?

Mert akkor valami emberfeletti erõnek kellett lennie, hogy

szembeszálljunk egy erõs hatalommal, a világ legnagyobb

hatalmával, akivel talán ma sem mernénk. Hit kell, mert

hit nélkül nem lehet, és valami emberfeletti erõnek kellett

lennie, már csak azért is, amiért meghaltak ezek az embe-

rek, akik apák, fiúk és szerelmek voltak. Hitték, hogy a bu-

kás, a halál ellenére is ez a kis ország büszke lehet rájuk.

Azt is üzeni, hogy van remény, egy cseppnyi, amiért tenni

kell, Azt üzeni ‘56, hogy minden hozzáállás kérdése is,

hogy a kifogások helyett a lehetõségeket keressük, hogy

akarnunk kell, s nem csak akarnunk, hanem tennünk is, ak-

kor is, ha az elõbb említett, legnagyobb erõkkel kell szem-

beszállni, s ezt csak együtt lehet! ” – hangsúlyozta vissza-

tekintõ és egyben elõremutató beszédében az iskolaigaz-

gató. A megemlékezés az Ím itt a kõ cím, magával ragadó,

torokszorító ünnepi mûsorral folytatódott, amit a Berhidai

II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Álta-

lános Iskola negyedik és nyolcadik osztályos tanulói adtak

elõ, felkészítõ tanáraik: Fésüs Éva, Wittmanné Vogel Klá-

ra, Bögödi Adrienn, Monse Lászlóné, Jáger Zoltánné és

Vargáné Nesó Ágnes. Az ünnepi megemlékezés a Hõsök te-

rén koszorúzással zárult.

Felhívás
Az Összefogással Berhidáért Egyesület 

2019. december 6-án, pénteken 17.00 órai kezdettel

tartja a Petõfi Mûvelõdési Házban a 

„Betlehem csillaga” elnevezésû kiállítását, 

melyre szeretettel hívjuk a településen élõ 

amatõr alkotókat karácsonyi és/vagy téli hangulatot

idézõ alkotásaikkal.

Részvételi szándékát a következõ adatok 

megadásával jelezheti,

legkésõbb 2019. november 22-ig.

Kiállító neve, elérhetõsége.

Kiállítandó tárgyak megnevezése.

Asztal-, ill. paravánszükséglete.

Címünk: Turcsányi Istvánné, Berhida, Jázmin u. 20.,
ill. e-mail: osszefogassal@citromail.hu.

A kiállításra szánt tárgyakat ebben a két idõpontban
lehet behozni a Petõfi Mûvelõdési Házba:

2019. december 5-én,  9.00-12.00 ill. 16.00-18.00 óra
között

Kérem, hogy a gördülékeny és sikeres lebonyolítás 

érdekében szíveskedjen a jelzett idõt betartani!

Elõre is köszönjük, hogy elfogadja meghívásunkat!

Turcsányi Istvánné

ÖBE elnök
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WÁGNER ÉS TÁRSA TEMETKEZÉS
BERHIDÁN A TEMETÕ MELLETT 

(AUTÓSBOLT HELYÉN)

ÁLLANDÓ 24 órás szállítási ügyelet:
70/637-42-27

Információ: Paré Csilla 70/944-2562
8182 Berhida-Peremartongytp., Ibolya u. 13/1.

Rendelés felvétel: Várpalotán is
a Kossuth út 15. sz. alatt.
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