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ÉV VÉGE
Már kezdünk visszaszámolni, mert pár hét és itt az év vége.

Vasárnaponként majd meggyújtjuk az adventi gyertyákat és

egyre többet gondolunk a közelgõ karácsonyra. Ki úgy, hogy mit

vegyen, ki úgy, hogy mibõl vegyen. 

Mozgalmas éven leszünk túl rövid idõn belül. Ennek el-

lenére úgy tûnik idõben, ez is olyan lesz, mint a többi. Éppen,

hogy elkezdõdött már be is fejezõdik. Talán jobb is, hogy ilyen

gyorsan véget ér?   

Milyen volt ez az év? Embere válogatja. Kinek ilyen, kinek

olyan. A választások szempontjából mozgalmas, mert aki szor-

galmasan élt állampolgári jogaival, tavasszal és õsszel is

szavazhatott.  

Miben gyarapodtunk? Pályázati pénzekben, amit sajnos az

építõipari kapacitás hiánya és a közbeszerzés miatt nagyon ne-

hezen tudunk kész munkákra váltani.  

Új létesítményként azért a Hunyadi téri fitness-park és a

Süni óvodában ovi sportpálya is készült a sportolni vágyóknak.

A Kiskovácsi temetõ új ravatalozót kapott, és hosszú évek

küzdelme után végre elkészült a Peremarton-gyártelepet elke-

rülõ út, ami miatt köszönet az Ipari Park Kft-nek.

Mit kívánhatunk az elkövetkezendõ hetekre? A bírálat alatt

lévõ pályázataink nyerjenek, találjunk építõipari kivitelezõket

a munkáinkhoz, és kívánom az itt élõknek, hogy jövõre is egész

évben legyenek olyan közös dolgaink, amelyek továbbra is

nagy konfliktusok nélkül összekötnek bennünket. Kívánom,

mert ez a legfontosabb, hogy legyen mindenkinek megbízható

jövedelme, továbbá erõben, egészségben éljék meg napjaikat,

hogy könnyebb legyen mindennapi életük és kívánok békés és

boldog karácsonyi ünnepeket mindenkinek. 

Berhida 2019. év vége  

Pergõ Margit polgármester
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KÖZÉLETI HÍREK

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati kép-

viselõk és polgármesterek választását követõen a Képvise-
lõ-testület 2019. október 22-én megtartotta alakuló ülését.

A Képviselõ-testület valamennyi képviselõ jelenléte mellett ün-
nepélyes keretek között megtartotta az alakuló ülését. Napirendek
tárgyalása elõtt Monse Lászlóné a Helyi Választási Bizottság el-
nöke tájékoztatást adott a választások eredményérõl. A tájékozta-
tó lényege szerint a névjegyzékben szereplõ választópolgárok,
4615 fõ közül 1693 fõ jelent meg az urnák elõtt. A választópolgá-
rok Pergõ Margit Cecíliát polgármesternek, Fülöp Attilát, Punk
Józsefet, Héninger Lászlót, Gerõfi Rolandot, Punk Jánost, Nyirõ
Istvánt, Varga Károlynét, Szöllõsi Attilát pedig képviselõnek vá-
lasztották meg. A tájékoztatót követõen a polgármester és a kép-
viselõk is átvették a megbízólevelüket, valamint letették az esküt.

A képviselõk részére elõzetesen megküldött meghívóban sze-
replõ, alábbiakban részletezett napirendi pontok tárgyalásával
kezdte meg a munkáját az újonnan megalakult Képviselõ-testület.

Elsõ napirendi pontként a Képviselõ-testület a Szervezeti és
Mûködési Szabályzatról szóló 10/2013. (V.8.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: SzMSz) felülvizsgálata tárgyában
folytatott vitát. Az SzMSz változtatását a Képviselõ-testület 7 igen
1 ellenszavazat 1 tartózkodás mellett nem látta indokoltnak.

A képviselõk titkos szavazás során 7 igen és 2 nem szavazat mel-
lett Nyirõ István képviselõ urat választották meg a város alpol-

gármesterének. A képviselõk a következõ napirendi pont tárgya-
lása során az országgyûlés által alkotott törvényben foglaltaknak
megfelelõ összegben – egy ellenszavazat mellett – megállapítot-
ta a polgármester illetményét. Az alpolgármester tiszteletdíjának
megállapítása tekintetében a képviselõk – 4 igen, 4 nem, 1 tartóz-
kodás mellett – nem jutottak dûlõre, így azt nem határozták meg.

A képviselõk Gazdasági Bizottság elnökének Fülöp Attila
képviselõt, elnök-helyettesének Punk József képviselõt, tagja-
inak pedig Punk János képviselõt, Molnár Róbert és Bregócs Kin-
ga nem képviselõ személyeket választották meg. A Humán
Ügyek Bizottságába Varga Károlynét elnöknek, Szöllõsi Atti-
lát elnök-helyettesnek, tagnak pedig Héninger Lászlót, Gerõfi
Rolandot, Horváth Istvánnét, Bakács Juliannát, Csomai Zoltán
Kristófot választotta meg a Képviselõ-testület. A Képviselõ-
testület a bizottság tagjai tiszteletdíjának mértékén 7 igen és 2
tartózkodás mellett nem változtatott, így az továbbra is meg-
egyezik a 2006. évben megállapított összeggel. 

Utolsó napirendi pontként, az aktuális ügyek keretében a
polgármester asszony tájékoztatást adott a képviselõk részére a
részönkormányzati választásokkal kapcsolatos teendõkrõl, a
vagyonnyilatkozat leadásának határidejérõl, a köztartozásmen-
tes adatbázisba való bejelentkezésrõl, valamint a képviselõi
tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokra vonat-
kozó jogszabályi elõírásokról. dr. Guti László jegyzõ

VÁLASZTÁSOK
Ahogy az a Tisztelt Olvasó elõtt is ismert, röpke másfél év alatt

három idõpontban négy választás történt (országgyûlési képvi-
selõk választása, Európai Parlament tagjainak választása, helyi
önkormányzati képviselõk és polgármesterek választása, a nem-
zetiségi önkormányzati képviselõk választása) Magyarországon.
Annak érdekében, hogy a Tisztelt Lakosok is – hiteles forrásból
és nem pl. egyes facebook oldalakon terjedõ hamis vagy félin-
formációkból – röviden betekintést kaphassanak a Berhidai Kö-
zös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) munkatár-
sai által a választások tekintetében elvégzett feladatokról, gon-
doltam, hogy egy „féloldalnyi” helyet kérek az Önkormányza-
ti Híradóban, illetve az önkormányzat facebook oldalán.

Az említett választásokra történõ felkészülés, valamint azok
lebonyolítása plusz feladatot jelentett a Hivatal munkatársai szá-
mára. A kollégáim a választások lebonyolítása alkalmával, mint
Helyi Választási Iroda (HVI) tagjai mûködtek közre. A városban
összesen 6 szavazókör volt, melynek mindegyikében 1–1 Szava-
zatszámláló Bizottság (SzSzB) mûködött, amihez hivatali szin-
ten Vilonya település 1 szavazóköre is hozzáadódott. Minden
egyes SzSzB mellett két HVI tag, mint jegyzõkönyvvezetõ mû-
ködött közre. A jegyzõkönyvvezetõk dolga természetesen egy ne-
héz, de nemes feladat, mivel a választások eredményét kell rög-
zíteniük. Ahogy az az életben szokott lenni, senki sem születik
jegyzõkönyvvezetõnek, így a napi ügymenet mellett idõt kellett for-
dítani arra is, hogy rutinszerûvé váljon a jegyzõkönyvek kitölté-
se, illetve az SzSzB munkájával kapcsolatban felmerülõ feladatok
segítése. Ez csak és kizárólag úgy történhetett, mármint a rutinsze-
rûvé válás, hogy a kollégák a választások elõtt „minta” jegyzõköny-
veken begyakorolták a jegyzõkönyvírást, a jogszabályi hátteret
megismerték, megtanulták. Természetesen a jegyzõkönyvveze-
tõkön kívül a HVI további tagjai a Hivatal épületében teljesítet-
ték a választások által „rájuk rótt” feladatokat.

Meg kell említeni azt is, hogy a HVI munkatársainak nem egy
esetben éjszakába nyúlóan (névjegyzék nyomtatása) vagy hétvé-
gén is (ügyelet tartása, választási iratok átadása a SzSzB elnöké-
nek, stb.) dolgozniuk kellett annak érdekében, hogy a választá-
sok által megkövetelt feladatok a jogszabályi elõírásoknak meg-
felelõen végrehajtásra kerüljenek. Mi sem mutatja jobban az elõ-
zõekben foglalt állításomat, mint az, hogy az október 13-ai vá-
lasztás alkalmával a HVI tagjainak egy része – leginkább a nem-
zetiségi szavazatokkal kapcsolatos jogszabályi változások végett
– hajnal háromnegyed ötig a Hivatalban dolgozott, de már tíz órá-
ra a területi választási irodán volt jelenése a jegyzõkönyvek le-
adása érdekében. Itt azért megjegyzem, hogy – ellentétben egyes
facebook oldalakon megjelentekkel – sem nekem, sem másnak a
Hivatalból nem volt ideje, energiája bármely megválasztott tele-
pülési képviselõnek a törvényben foglalt képviselõségével kap-
csolatos esetleges összeférhetetlenségével „már a választások
másnapján” foglalkozni (egyébként a megválasztott képviselõ-
nek 30 napja van az összeférhetetlenség megszüntetésére).

Természetesen lehetne még sorolni azokat a fontos feladato-
kat, melyeket a Hivatal alkalmazottjai végeztek a választások
zökkenõmentes lebonyolítása, az új képviselõ-testület alakuló
ülésének megszervezése érdekében, de akkor az Önkormányza-
ti Híradó másról nem szólna, ami nyilván nem lehet cél.

Összefoglalva megállapítható, hogy a választással kapcsola-
tos feladatok végrehajtása során a kollégáim megfelelõ szak-
mai felkészültséget, elhivatottságot tanúsítottak. Tekintettel az
elõzõekben foglaltakra, kérem engedjék meg, hogy e sorok kö-
zött, ily módon nyilvánosan is megköszönjem kollégáimnak a
becsületes, kitartó, elhivatott, szakmailag kitûnõ hozzáállásukat,
illetve munkájukat.

Tisztelt Kollégák! Köszönöm!
dr. Guti László jegyzõ
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TÛZVÉDELMI TANÁCSOK A KARÁCSONYI ÜNNEPEKRE
Néhány nap és karácsony. Az évnek ebben a várva várt idõ-

szakában a családok többet tartózkodnak otthon, ezért többet
is fûtenek, fõznek-sütnek, kapcsolják be a hangulatvilágítást,
gyújtanak gyertyát vagy csillagszórót. A legtöbb bajt ilyenkor
a magára hagyott nyílt láng, vagy a rossz minõségû izzósor
okozza.

Naponta országszerte átlagosan tizenöt lakástûzhöz kell ki-
vonulniuk a tûzoltóknak. Ez a szám télen és fõként az év végi
ünnepi idõszakban a duplájára emelkedik. Ezek a tûzesetek
azonban könnyen megelõzhetõek lennének.

Vegyünk sorra néhány praktikus tanácsot:
- A karácsonyfa tûleveleit ne hagyja kiszáradni és stabilan rög-

zítse a fát, hogy ne dõlhessen fel!
- Az adventi koszorú és a fenyõfa alá nem éghetõ alátétet te-

gyen!
- Soha ne hagyja õrizetlenül az adventi koszorún meggyúj-

tott gyertyát, karácsonyfáján a csillagszórót!
- A száraz ágak és tûlevelek erõsen éghetõ anyagok, gyorsan

lángra kapnak. Mindig távolítsa el gyertya-, vagy mécsesgyúj-
tás elõtt!

- Mûfenyõre egyáltalán ne tegyen gyertyát és csillagszórót,
azokat inkább máshol gyújtsa meg!

- Égõsort és hangulatvilágítást csak megbízható helyen vá-
sároljon, ahol érvényesíteni tudja a garanciát!

- Családi összejöveteleken, étkezésekkor ne hagyjon forró
étolajat, készülõ vagy elkészült ételt a tûzhelyen!

- Szerezzen be füstérzékelõt, hiszen az már a tüzek kezdeti
szakaszában is jelzi a bajt!

- Tûz esetén pedig azonnal hívja a 105-ös, vagy a 112-es se-
gélyhívó számot!

Veszprém megyében évek óta nem növekszik a lakástüzek
száma az év utolsó heteiben, de ahhoz, hogy idén se történjen
tragédia, szükség van a lakosság tudatos magatartására. Körül-
tekintõ viselkedéssel valóban boldogan telnek az ünnepek. Vi-
gyázzon saját és családja épségére, óvja értékeit!

Lukács László tû. õrnagy

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a mozgásában korlátozott személyeket, akik

parkolási igazolvánnyal rendelkeznek, hogy a jövõben egysze-
rûbb eljárás keretében igényelhetik a parkolási igazolványt.

Részlet a MEOSZ közleményébõl:
„A 2019. szeptember 10-én megjelent 219/2019. (IX. 10.)

kormányrendelet – a MEOSZ kérésével összhangban – 2020.
január 1-jétõl módosítja az ügyintézés menetét. Ezentúl már 90
nappal a lejárat elõtt kezdeményezhetõ az új igazolvány kiállí-
tása, és az ügyfélnek nem kell a dátumot a fejben tartania. A já-
rási hivatal az igazolvány hatályának lejárta elõtt 90 nappal ér-
tesíti az ügyfelet annak lejártáról, és arról, hogy ha a jogosult-

sága továbbra is fennáll, úgy az ügyfél kezdeményezheti az iga-
zolvány meghosszabbítását. A rendelkezés 2020. január 1-jén
lép hatályba, az értesítési határidõt is ettõl kezdve kell számíta-
ni. Elsõ ízben azokat értesíti a járási hivatal, akiknek 2020. ja-
nuár 1-jén legalább 90 napjuk van hátra az igazolvány érvényes-
ségébõl, a többieknek egyelõre még figyelni kell a lejáratra, de
már benyújthatják a kérelmüket. 2019. október 1-jétõl az a moz-
gáskorlátozott személy, akinek állapota orvosilag igazoltan vég-
leges, határozatlan idõre, kapja meg a parkolási igazolványát.”

Stupián Lajosné
csoportvezetõ

VÁRJUK ÕKET
A jövõ év májusában Magyarországról rajtol a Giro d’I-

talia, a világ egyik legnagyobb kerékpáros körversenye.
A Giro fogalom a kerékpársportban és a szabadidõs kerék-

párosok számára egyaránt, a világ minden tájáról vonzza az ér-
deklõdõket és rajongókat. A versenyt közel 200 országban több
mint 800 millióan követik képernyõk elõtt. Olaszországban a
Giro d’Italia nemzeti kincs, a rózsaszín Giro õrületet jól jellem-
zi, hogy mindennap 3–400.000 ember biztatja az utak mentén
a versenyzõket.

A Giro d’Italia 2020-as Nagy Rajtja, a Grande Partenza há-
rom napja alatt Magyarország a világ érdeklõdésének közép-
pontjába kerül. Egyedülálló lehetõségünk lesz arra, hogy meg-
mutassuk országunk szépségeit és vendégszeretetét. Bízunk ab-
ban, hogy számos kísérõ rendezvény, helyi és központi esemé-
nyek révén szurkolói közösségek formálódnak és végig kísé-
rik a mezõnyt a magyarországi szakaszokon.

Berhidán 2020. május 11-én haladnak át a versenyzõk és
kísérõik. Õsi felõl jönnek az Õsi és Veszprémi úton halad-
va Vilonya felé hagyják el a várost.

Készüljünk közösen a fogadásukra. Utcák, házak, kapuk dí-
szítésével kapcsolatos ötleteiket, egyéb javaslataikat várjuk a
berhida@berhida.hu e mail címen.

Pergõ Margit
polgármester
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MARTINSTAG
A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 1998 óta mû-

ködik, legfontosabb törekvése, hogy a német nyelvtanulás elõ-
segítése mellett ápolja a német nemzetiségi szokásokat és ha-
gyományokat.

Önkormányzatunk a sok éves hagyományt követve ismét
megszervezte a lámpás felvonulást. Örömmel tudatosult bennünk,
hogy évrõl évre egyre többen csatlakoznak hozzánk. A kellemes
õszi koraesti séta, lámpásokkal kivilágítva a Süni Napközi-ott-
honos Óvodától indult, a Veszprémi úton haladva, majd a Kos-
suth utcától az Erzsébet közig, a Bezerédi utcán át tartott egé-
szen az Ady iskoláig. 

A lampionos felvonulás Szent Márton püspök életének állít
örök emléket, aki a legenda szerint katonaként a Római Biro-
dalomban szolgált, és egy fagyos éjjelen piros köpenyét egy di-
dergõ koldusra terítette. A magyarországi németek számára na-
gyon fontos, ez az ünnepnap. 

A Martin napi program a felvonulás végeztével az Ady isko-
la aulájában folytatódott, ahol városunk mindkét iskolájából a né-
met nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevõ tanulók német és
magyar nyelvû ünnepi mûsorral emlékeztek meg e jeles napról. 

Martin nap alkalmából minden évben versenyre hívjuk a

gyerekeket. Lehetõséget adunk, hogy ki-ki kedve és tehetsége
szerint kézügyességével, kreativitásával, német nemzetiségi is-
meretével, illetve német nyelvtudásával mutatkozhasson meg.
Két formában versenghettek a gyermekek. Martin nap téma-
körében bármely technikával lehetett asztali díszt, lámpást,
vagy plakátot készíteni akár egyéniben, vagy csoportosan. Óvo-
dás korosztálytól a nyolcadikosokig sokan megmérettették ma-
gukat, és nagyon sok érdekes, kreatív alkotás született. A mû-
veket a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárban tekinthették
meg az érdeklõdõk. A felsõ tagozatosok német nyelvismeretü-
ket és a Martin nap legendájában való jártasságukat mutathat-
ták meg egy német nyelvû feladatlap kitöltésével. A két isko-
lából 70 diák vett részt e megmérettetésen, és sokan közülük
nagyon szép eredményt értek el. 

Lehetõségeinkhez mérten továbbra is törekszünk arra, hogy a
helyi és a környékben élõ lakosok megismerhessék a német nem-
zetiségi önkormányzat munkáját, és minél több német nemzetisé-
gi hagyományokat õrzõ programot szervezhessünk a lakosság, és
fõként az ifjúság számára és segítsük a helyi német nyelvoktatást. 

Ernhofferné Somogyi Ágota
Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

CSÓCSI LENDVAI JÁNOSRA ÉS CIGÁNYZENEKARÁRA 
EMLÉKEZTÜNK

A Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat megalakulá-

sa elsõ rendezvényén méltó megemlékezést tartott 2019. no-

vember 13-án a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárban.

– Ez a nap a cigányzene ünnepe számunkra. Ünnep, hiszen

emlékezünk Csócsi Lendvai Jánosra és társaira: Szõke János-

ra, Duka Sámuelre és Csonnó Kálmánra, akik nem csupán te-

lepülésünkön, hanem az országhatárokon túl is helytálltak mu-

zsikájukkal. Sajnos napjainkban egyre kevesebben lehetnek ré-

szesei annak az élménynek, amelyet egy cigányzenekar lágy

melódiái nyújtanak. Ezért is kötelességünk, hogy a kulturális

hagyományokat õrizzük, s emléket állítsunk elõdeinknek, to-

vábbadjuk utódainknak – mondta el Babai János a Berhidai Ro-

ma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

Településünk polgármestere, Pergõ Margit beszédében mél-

tatta a zenekar munkásságát, kitért a cigányzenekar fellépései-

re, külön megemlítve a külföldi szereplésüket is. Szóba került

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Berhidai Önkormány-

zat együttmûködése, az egymás kölcsönös segítése.

Beszédükben mindketten külön hangsúlyt fektettek a roma

hagyományok ápolásának fontosságára, a kultúra továbbadá-

sára a fiatalabb nemzedék számára.

A mûsort Bogdán Szimonetta megható verse, és Horváth

Dzsenifer saját koreográfiája alapján elõadott tánca tette színe-

sebbé.

Az emléktábla megkoszorúzása után a cigányzenekar tagja-

inak még élõ leszármazottai egyenként helyezték el a megem-

lékezés virágait, ezzel is tisztelegve felmenõik és a roma ha-

gyományok elõtt.

A koszorúzás alatt és az azt követõ fogadáson Lendvai

Kálmán hegedûszója adta a zenei aláfestést.

Babai János 
elnök

BRNÖ

Köszönetnyilvánítás

Berhida Városi Polgárõrség Egyesület ezúton köszöni
Szöllõsi Attila önkormányzati képviselõ és Szabó Imre vál-
lalkozó támogatását, hogy önzetlen munkájukkal és közre-
mûködésükkel segítették és segítik a berhidai polgárõrség
tevékenységét.

Kovács Attila
elnök
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Szemét egy ügy?
Olvasgattam az Önkormányzati Híradó 2019. áprilisi szá-

mát, és örömmel látom a Polgármester Asszony cikkét, misze-

rint meg kellene oldani az illegális szemét ügyet Berhidán. Hát

igen!

Talán kezdjük az elején! Valamikor az 1990-es évek elején

megalakult Polgárdiban a Vertikál, akik felajánlották, hogy

anyagi ellenszolgáltatás fejében, elszállítják a lakossági hulla-

dékot. Akkor a településen élõk az ismert murvabányában

hordták a szemetet. Mivel az többször betelt, az akkori telepü-

lésvezetõk úgy döntöttek, hogy a Vertikált bízzák meg a szemét

elszállításával.

Ez szépen mûködött, szinte mindent elszállítottak. 2000-es

évek elején kitalálták, legyen hulladékudvar a településen. Ki

is lett alakítva és sok-sok ráfordítással el is készült, mely 2016-

ig üzemelt, többé-kevésbé a lakosság megelégedésére. Ugyan-

is az elején még szinte mindet szállíthattak oda az emberek, de

késõbb már kikötötték mit, mikor lehet vinni. Végül úgy tûnt a

dolog, hogy onnét csak elvinni lehet, de oda vinni szinte sem-

mit. Majd 2016 táján valaki felgyújtotta az ottani faépületet, ez

indok volt arra, hogy teljesen megszûntessék a hulladékudvar

funkcióját. Ugyanis a Vertikálnak már nem érte meg, hogy on-

nét szállítsa el a hulladékot, mivel rájöttek arra, hogy sokkal

kifizetõdõbb, ha a lakosság az át nem vett hulladékot a telepü-

lés külsõ, elhagyott részein önti le és évente 1–2 alkalommal a

Vertikál gépekkel összeszedi és komoly milliókért elszállítja. Saj-

nos ez nem csak Berhida problémája. Minden évben hetekig a

média azzal foglalkozik, hogy az út szélén eldobott hulladékot

össze kellene gyûjteni. 

„Kommunista” mûszakokat szerveznek, a boldog lakosság pe-

dig megy és szedi össze a mások által eldobált szemetet. Majd

a hulladékgazdálkodással foglalkozó cégek, jó pénzért elszál-

lítják. Hát, kérem szépen ez így nem jó! Hát, mi a javaslat?

Olyan törvényt hozni a Parlamentben, amely kimondja, hogy

minden településén olyan hulladékudvart kell kialakítani, amely

képes mindennemû hulladék átvételére. Ingyenesen. Ugyanis,

ha nem ingyenes, akkor továbbra is a külterületeken landol a sze-

mét és törmelék. Elszállításáról természetesen a hulladékgazdál-

kodással foglalkozó cégnek kellene elszállítania. Amíg ez

nem történik meg országosan, addig sírhatunk, hogy szennye-

zik a környezetünket és évente megszervezhetik a „Kommu-

nista” mûszakot, az Önkormányzat pedig évente fizeti a plusz

milliókat a cégeknek, akiknek így nagyon megéri. 

Felkérem a vezetõség figyelmét, hogy országos összefogás-

sal érjék el a törvény megszületését. Ugyanis úgy tûnik a cégek-

nek nagyobb a lobbizó tevékenységük, mint a lakosságot kép-

viselõ önkormányzatnak. Itt a példa: lomtalanítási akció. Ol-

vassák el és sírjanak! Mit kér a cég? Ne tegyél ki semmit, amit

meg megenged, hogy kitegyed, azt viszont mosva, vasalva, cso-

magolva. Még meg fogjuk érni, hogy a nagykegyesen megen-

gedett holmikat vigyük el Polgárdiba, amit meg nem tehet ki,

azt jó étvággyal meg kell rágnod, hogy jól lakjál.

Egészségünkre!

Tisztelettel: Polcsik László

A cikk írójának igaza van. Addig amíg az önkormányzatok-

nak a hulladékszállítás díját illetõen ármegállapító szerepe

volt, sokkal könnyebb és eredményesebb volt az együttmû-

ködés a szolgáltatóval. Az árban a két fél egyezett meg és ab-

ban is, hogy milyen szolgáltatás van benne. Mindenki a szol-

gáltatónak kifizette az így megállapított szemétszállítási dí-

jat, aki „elfelejtette”, ahelyett az önkormányzat ezt megtette,

majd adók módjára az illetõn behajtotta. A lényeg az volt,

hogy a szolgáltató a pénzéhez jutott, és a lehetõségek között

az önkormányzat és a lakosság igényei szerint végezte a mun-

káját.

Mióta a hulladékgazdálkodással kapcsolatos törvény átír-

ta ezt a „viszonyt”, azóta mindkét fél csak vergõdik. Az ön-

kormányzat azért, mert semmi szerepe nincs az egészben,

egyszerû ügyféllé minõsítették le, aki csak külön pénzért ren-

delhet szemétszállítást, a szolgáltató meg azért, mert nehezen

jut a szemétszállítás díjához és emiatt külön bevételek után

kell mennie.

Az illegális hulladékkal kapcsolatosan – szállítás, lerakás

– a térség parlamenti képviselõjénél a környezõ települések-

kel együtt már kezdeményeztünk törvénymódosítást. 

Pergõ Margit polgármester

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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Pályaorientációs nap
Iskolánkban szeptember 27-én pályaorientációs napot tartot-

tunk. Három iskola négy helyszínen mutatta be képzéseit, ame-

lyet diákjaink nagy érdeklõdéssel vártak. Itt volt a Kolping

Katolikus Szakiskola Speciális Szakiskola Pétfürdõrõl, a

Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközép-

iskolája Balatonfûzfõrõl, és PSZC Faller Jenõ Szakképzõ Isko-

lája, Vasipari tanmûhely Várpalotáról. Mindegyik iskola egy-

egy tanteremben mutatta be képzését, kivétel volt az építke-

zéssel kapcsolatos szakmák, melyek szemléltetése az udvaron

történt. Az iskolák által megtartott bemutatón 33 diák vett

részt.

A diákok megismerkedhettek több szakmával, a fémipari,

vendéglátóipari és szociális gondozó képzéssel, érdekességkép-

pen megnézhették, milyen egy 3D-nyomtató, a bátrabbak pedig

a hegesztõ-szimulátort is kipróbálhatták. Ezen kívül virágkö-

tõ, faipari, kõmûves, ruházati eladó, központifûtés- és gázháló-

zat rendszerszerelõ, elektronikai mûszerész, villanyszerelõ

szakmákkal ismerkedhettek meg a diákok. Mindenki találha-

tott a saját érdeklõdési területének megfelelõen valamilyen

szakmát, köszönhetõen a sokféle bemutatónak. Mindegyik

szakmában voltak gyakorlati feladatok is, amelyek nagyon tet-

szettek a gyerekeknek. A gyakorlatban történõ próbálgatások

közben rájöttek a gyerekek, hogy a látszat alapján könnyûnek

hitt szakmákhoz is érdeklõdés, ügyesség és képzés szükséges.

Jó érzés töltötte el pedagógusainkat, hogy a gyerekek mi-

lyen odafigyeléssel mélyednek bele az általuk kipróbált mun-

kafolyamatokba. Célunk volt, hogy mindenki betekintést kap-

hasson a bemutatott szakmák mindegyikébe, ez által ismerete-

ket szerezhessen és hosszabban elidõzhessen azon a helyszí-

nen, ami az érdeklõdéséhez legközelebb áll.

A diákok nagyon ügyesek voltak, a lányok ajándékokat ké-

szítettek tanáraiknak, a fiúk pedig örömmel mutatták meg a

végzett feladataik során elkészült termékeiket, hosszasan, nagy

lelkesedéssel magyarázva, hogyan sikerült elkészíteniük.

Köszönjük, az iskoláknak, hogy meghívásunkat elfogadva

diákjaink számára színvonalas, figyelemfelkeltõ szakmai be-

mutatót tartottak, mely által tanulóink sok-sok élménnyel és

szakmai ismeretekkel gazdagodtak.

Bízunk abban, hogy ez a szakmai program hozzájárul a

nyolcadik osztályos tanulóink sikeres pályaválasztáshoz!

Tamás György
pedagógus

ADY ÉS AMI HÍREK

SÜNI ÓVODÁSOK ÕSZI SIKEREI, PROGRAMJAI
Gazdag programokkal és sikerekkel folytatód-

tak óvodásaink rendezvényei az õszi idõszak-
ban, a Süni Napközi-otthonos Óvodában. Októ-
ber 17-én óvodánkat 5 fõs sportdelegáció kép-
viselte a várpalotai Bartos Sportprogramon, a

III. Mesevár Kupán: kiemelkedõen szerepelve hozták el az el-
sõ helyezettnek járó vándorkupát, Ketesdy Katalin és Kovács
Lászlóné (Zsuzsa) óvó nénik felkészítésével. 

Október 22-én búcsúztattuk el az óvoda nyugdíjba vonuló
kedves dolgozóit, Baba nénit (Maxim Ferencné), Gyöngyi né-
nit (Kramliné Köcski Gyöngyi) és Ági óvó nénit (Erdélyiné
Arany Ágota) a mûvelõdési házban. Mielõtt a búcsúvacsorára
érkeztek, az óvodában végig látogatták azokat a helyiségeket,
amelyek aktív életükben nagy-nagy szerepet foglaltak el, és
emlékeztek az itt töltött kedves pillanatokra. Óvodásaink vers-
sel, énekekkel búcsúztak el tõlük, s meghatódva adták át nekik
a virágcsokrokat. A búcsúztatón fergeteges elõadást láthattunk
Nyugdíjas Klub jóvoltából, vidám, humoros jelenetekkel emel-
ték az est hangulatát.

Nagy lelkesedéssel készültünk ovisainkkal az egyik legjele-
sebb õszi eseményre, a Berhidai Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat által szervezett Martin napra, november 11-re. Már
erre való felkészülés során beszélgettek a gyerekek Szent Már-
ton püspökrõl, a már legendává vált jó tevékenységérõl, vala-
mint kis történetben el is játszották azt a gyerekek. Libákról da-
loltak, énekeltek, kézmûveskedtek és lámpásokat készítettek el
az óvó nénikkel közösen, amiket az iskolásokkal és a mûvelõ-

dési házzal közösen szervezett esti felvonulás során magukkal
vittek. Az ezzel kapcsolatban meghirdetett rajzpályázaton is
részt vettek óvodásaink, ahol szép eredményeket értek el.

Az óvodában beindult a népi tánc foglalkozás is, amire élve-
zettel járnak a gyermekek. Az Ovi suli keretében a nagycso-
portos ovisoknak iskola-elõkészítõ foglalkozást tartanak az
Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola tanítónõi. Ez egy jó lehetõség arra,
hogy az ovisok bepillantást nyerjenek a leendõ iskolás életük-
be, az egész tanév során ez szerdánkénti programunk lesz. 

Novemberi programjaink: 15-én a Petõfi Mûvelõdési Házban
mozivetítésen vettek részt ovisaink, 19-én a veszprémi Petõfi
Színházba Spenót Panna elõadására látogattak a nagycsopor-
tosaink, 22-én az Ady napokon óvodásaink is közremûködtek,
népi táncprodukcióval léptek a közönség elé. Kulturális mûso-
rokból gazdag programokkal várjuk óvodásainkat az adventi
idõszakban is. November 29-én részt veszünk az I. adventi
gyertyagyújtáson az iskolában, december 6-án óvó nénik által
dramatizált mesével, verssel, zenés kiskoncerttel várjuk a Mi-
kulás érkezését az ovi aulájába. December 11-én kézmûves dél-
után fogadja majd az óvodás családokat az oviban, majd más-
nap nagycsoportosainkat a mûvelõdési házban is. December
16-án a nagysikerû Palinta társulatnak tapsolhat az ovis gyer-
mekközönség, december 19-én pedig a Városi Karácsonyi Ün-
nepségen lépnek majd fel a Süni csoport nagycsoportosai Bet-
ti (Jákói Bernadett) óvó néni felkészítésével. 

Süni Napközi-otthonos Óvoda

ÓVODÁINK, ISKOLÁINKBÓL ÉLETÉBÕL
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Sikeresen megújította Ökoiskola címét az Ady Általános Iskola
2018 decemberéig nyertük el elsõ alkalommal a nívós elis-

merést, az Ökoiskola Címet. Most, 2019-ben újabb feladatként,

ennek megújítását tûztük ki célul. A címmegújítók az újabb

idõszakban, már egy 3 éves periódust tudhatnak a hátuk mö-

gött, mikor megindul az „ökosodás”, vagyis leginkább egy

szemléletformálás, szemléletváltás jellemzi ezt az idõszakot.

Ökoiskolának lenni nem azt jelenti, hogy aki belevág egy ilyen

projektbe, az vér profi és mindenben példamutató kell legyen,

hanem az apró lépésekben haladó, pedagógus-szülõ-diák szem-

léletének változását elindító folyamatot, amihez elkötelezett-

ség, kitartás és nagy-nagy lelkesedés kell. Lelkesedés, hogy ne

álljunk meg félúton – mikor pl.: a gyerek már megint eldobta a

szemetet, hanem ne adjuk fel, higgyünk magunkban, hogy ha

mindannyiszor elmondjuk, egyszer, a távoli jövõben, lesz an-

nak majd foganatja –, hisz meg tudjuk csinálni! Folyamatos,

állandó, következetes, példamutató magatartásunkkal majdan célt

érhetünk! Most elkezdünk valamit, apró dolgokon változtatunk,

a már megszokott tevékenységeinket más szemmel nézve mér-

legeljük, pl.: hogy a Víz Világnapja az egy projektnap is lehet,

nem csak egy program a suliban. Vagy a Föld Napjához projekt-

hetet is kapcsolhatunk. Eddig is volt ilyen, csak máshogy néz-

tük, máshogy hívtuk. Ez csak egy kiragadott példa volt a sok kö-

zül, az egész elmélet legfõbb mozgatórugója a fenntarthatóság

pedagógiájára épít, s a tudatosság irányába eltolódó környeze-

ti nevelésre helyezi a hangsúlyt, mely tulajdonképpen minden

oktatási intézménynek fontos kell, hogy legyen, egyrészt, mert

EU-s elvárás, másrészt mert a környezeti nevelés feladata a

Pedagógiai és a Helyi Program része, úgy alapjában véve,

kötelezõ és szükségszerû.

Igazából csak másképp nézzük a tevékenységeinket, pici változ-

tatásokkal operálunk, haladunk elõre. A cím elnyerésének fontos

része, 3 jövõbeni változás vállalása. Az elmúlt idõszakra munka-

csoportunk a szelektív gyûjtõk kihelyezését, a minimum 3 napos

öko vagy erdei tábor szervezését – mi ezt a zánkai Erzsébet tábor

révén valósítottunk meg, ami a Balaton-felvidéki Nemzeti Park

része - és az ökofaliújság elkészítését vállaltuk, mely feladatainkat

sikeresen teljesítettük, s nem forgatta fel fenekestül a mindennap-

jainkat ennek a véghezvitele. Az elkövetkezendõ 3 évre, az újon-

nan elnyert címünkhöz vállalásaink teljesítése, reméljük hasonló-

an zökkenõmentes lesz, és üde színfoltot hoz hétköznapjainkba. 

Szûkebb környezetünkbõl kitekintve azt mondhatjuk, hogy

a településnek, a helyi társadalomnak, a megyének és persze

egész Magyarországnak is érdekében áll, és tulajdonképpen az

emberi faj fennmaradásának is fontos feltétele az „ökolét” irá-

nyába való eltolódás. Minden tudomány és statisztika utal erre

és mutatja, amit sok ember még nem vesz észre, nem vesz tu-

domásul, hogy az épített és természetbeli értékeink védelme,

õrzése, ápolása, a tudatos és takarékos életmódra való törek-

vés, a környezetszennyezés visszaszorítása, megelõzése,….

globális probléma és közös feladat. Az emberiség közös fel-

adata, csak alig-alig vesszük észre a környezet segélykiáltását. 

Mi, ma az Ökoiskola cím megújítása, s folyamatos apró vál-

tozás elindítása által kis közösségünkben, s helyi szinten vállal-

juk a tudatosítást, ami lehet, hogy sokak számára „láthatatlan

munka”, de igenis értékteremtõ, és lassacskán, lesz eredményes

is, így büszkén álltam a cím átadása alkalmával iskolánk kép-

viseletében az ünnepélyes eseményen 2019. októberében.

Császár Zsuzsanna pedagógus

Látogatás a Budapesti Mozgásjavító Intézetben
November ötödikén iskolánk 6 pedagógusa a budapesti

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, 
EGYMI és Kollégiumba látogatott. 

Megismerkedtünk az intézmény múltjával, betekinthettünk
az iskolában folyó nevelõ-fejlesztõ munkával. Az intézményben
jelenleg több mint 200 mozgáskorlátozott gyermek oktatása,
nevelése, mozgásfejlesztése, egészségügyi ellátása és gondo-
zása, szakképzése és sérülésének specifikus ellátása történik
már 3 éves kortól.

Több korosztály számára is kialakítottak „érzékenyítõ prog-
ramcsomagot”, mi ezek egyikén vehettünk részt.

Betekinthettünk az oktatás folyamatába is: látogattunk elsõs

és másodikos magyar órát, másodikos matematika órát, mozgás-
fejlesztõ egyéni és kiscsoportos foglalkozást, valamint uszodai
mozgásfejlesztést és úszásoktatást egyaránt.

Az ott dolgozó kollégák mindegyikén látszott az a mély el-
kötelezettség, elhivatottság, ami átsegíti õket a mindennapok
nehézségein, ami nélkül ezt a hivatást nem lehet mûvelni. A lá-
tottak után mindannyian átértékeltük mindazt a nehézséget,
amivel mi küzdünk a mindennapokban.

Kollégáim nevében is szeretném megköszönni, hogy Fornai
Marietta intézményvezetõnk megszervezte számunkra ezt a
programot.

Benczik Gabriella

A Hõsök Emlékezete szívünkben él
Az Ady Általános Iskola hagyományosan minden évben

megemlékezik fontos ünnepeirõl, így októberben, az 1956-os ese-

ményekre, a hazáért életüket adó, szabadságért harcoló hõsök-

nek állított emléket a 8. osztályos tanulók mûsora. Az elõadás

nagyrészt vers és prózai részleteket tartalmazott, melyeket

videórészletek (Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán) szim-

bólumok, jelképek használata (fotók, képek kivetítése, lyukas

zászló,…) zenei betétek, s egy klasszikus gimnasztikai eleme-

ket tartalmazó megható elõadás kísért, színesített. A mûsorban

olyan újszerû dallamok is felcsendültek, mint Pintér Béla: ’56

él! címû kevéssé ismert, pár éve nyilvánosság elé tárt dala, mely

elsöprõ erejû mondanivalójával kapcsolódik az 1956-os ese-

ményekhez, s a mélyebb átélést segíti.

A hõsök emlékezete közösségünk számára fontos, így a

résztvevõ osztályok, pedagógusok, ünnepi öltözékükkel is ki-

fejezték, hangsúlyozták együttérzésüket, tiszteletüket.

Császár Zsuzsanna pedagógus
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A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

RENDEZVÉNYEK

Szakmabemutató nap
A Veszprém Megyei Kereskedelmi Iparkamara szakmabemu-

tató napot szervezett 2019. november 6-án Várpalotán, melyen
a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvokta-
tó Általános Iskola 7. osztálya is részt vett.

A rendezvény célja az volt, hogy mi tanulók közvetlenül,
szakemberek bemutatóján keresztül tájékoztatást kaphassunk
a különbözõ szakmákról és szakképzési lehetõségekrõl.

A rendezvények a következõ szakmák munkafolyamataiba
nyerhettünk betekintést és persze a gyakorlatban is kipróbál-

hattuk: ápoló, burkoló, cukrász, divatszabó, hegesztõ, pincér, szá-
mítógép-szerelõ. A bemutatások nagyon érdekesek, izgalma-
sak voltak számunkra, a kiállító iskolák és a szakemberek pe-
dig kedvesek és segítõkészek. A saját kezünkkel készített tár-
gyakat, ajándékokat, szórólapokat hazavihettük emlékbe.

Köszönjük a lehetõséget, és a jövõben is szívesen részt ven-
nénk hasonló rendezvényeken, hogy megkönnyítse pályavá-
lasztásunkat.

Porga Barbara, Bakos Petra, Farkas Fruzsina

Massza az osztályteremben
Az „EFOP-3.2.6-16-2016-00001 azonosítószámú – A tanu-

lók képesség kibontakoztatásának elõsegítése a köznevelési in-
tézményekben” címû projekt keretében iskolánknak lehetõsé-
ge volt arra, hogy diákjaink két komplex nevelési színházi elõ-
adás részesei lehessenek. A többféle program közül mi Kalapos
Éva: Massza címû regényének feldolgozása mellett döntöttünk,
melyet a gyõri RÉV Színház mûvészei hoztak el nekünk.

Voksunk nem volt véletlen. Sajnos iskolánkban is egyre
gyakrabban fordulnak elõ olyan durva megnyilvánulások, ame-
lyekrõl a regény, illetve a foglalkozás is szól. (Éppen ezért az
egyik 8. osztályban ezt a mûvet dolgoztuk fel közösen, tehát a
gyerekek egy része már találkozott is a szöveggel.) Intézmé-
nyünkbõl a 7. és a 8. évfolyamosok vehettek részt a több mint
120 perces komplex színházi órán, melynek egyik félreesõ osz-
tálytermünk adott otthont.

A gyerekeket nagy örömömre teljesen beszippantotta az elõ-
adás világa, osztatlan sikere volt körükben. Szinte észrevétle-
nül repült el számukra a nem is rövid két óra, pedig más eset-
ben a 45 perces tanóra is hosszúnak tûnik számukra. Nagyon
gyorsan együtt tudtak élni a darab szimbólumrendszerével, pe-
dig sokuknak ez lehetett az elsõ valódi színházélménye.

Nagyon aktívan, kreatívan mûködtek együtt diákjaink a szí-
nész–drámatanárokkal a darab egy-egy részét lezáró kiscsopor-

tos foglalkozásokon. A legnépszerûbb feladat talán az volt,
amikor õk maguk instruálhatták a szereplõket, illetve amikor
egy füzet átalakításának segítségével mutathatták be az egyik fõ-
szereplõ életútját.

Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek az igazán tartal-
mas, elgondolkodtató programnak!

Fésüs Éva

Robotok a Marson
November 6-án megrendezésre került egy nagyon izgalmas elõadás a Bakonyi

Csillagászati Egyesület két tagja (Ivanics Ferenc, Ivanics-Rieger Klaudia) elõadá-

sában. A Marson valaha járt vagy még most is ott lévõ robotokról meséltek, és na-

gyon sok érdekességet is elmondtak, fõleg az obiterekrõl, a landerekrõl és elsõsor-

ban a roverekrõl. Azt is megtudhattuk, hogy az elsõ mûködõ rover a Pathfinder bel-

sejében lévõ Sojourner volt. Az elõadás fénypontja mégis az volt, mikor a marsjárók

szinte tökéletes mását a gyerekek is kipróbálhatták egy Mars felszín utánzat terepen

is, amit persze mindenki nagyon élvezett. Köszönöm a lehetõséget a többi gyerek ne-

vében is, hogy a tavalyi meteoritos elõadás után idén is ilyen izgalmas és érdekes prog-

ramban lehetett részünk, remélem jövõre is lesz lehetõségünk újabb elõadáson részt

venni. Érdeklõdve várom a folytatást.

Varga Roberta 
8. osztályos tanuló
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KÖZÖSSÉGEINK ÉLETÉBÕL

Berhida teret ad ifjú alkotóinak
„Szárnypróbálgatások” címmel indított kiállítássorozatot

2019. májusában a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár,
amelynek célja a fiatal alkotók bemutatása. A második, novem-
ber elején megnyílt tárlaton Sági Éva munkásságával ismer-
kedhetett meg a helyi mûvészetbarát közönség. A szárnyait
próbálgató, ifjú alkotó elsõ egyéni kiállítását egykori tanára,
Turcsányi Istvánné, az Összefogással Berhidáért Egyesület
elnöke nyitotta meg. 

Mint azt Gerõfiné Mészáros Anitától, a berhidai mûvelõdé-

si ház vezetõjétõl megtudtuk, a sorozat elindítására az adta az

ötletet, hogy az évente megrendezésre kerülõ „Alkotó ember

– kreatív közösség” elnevezésû, csoportos kiállításokra egyre

több fiatal jelentkezett színvonalas munkákkal. Az egyéni tár-

latok megrendezésével elsõsorban nekik, a szárnyaikat bonto-

gató, ifjú mûvészeknek szeretnének lehetõséget nyújtani a be-

mutatkozásra, hiszen jól tudják, milyen óriási jelentõséggel bír

az egyéni tárlat egy alkotó ember életében. Így Sági Éva fest-

ményeit elsõ alkalommal csodálhatta meg a berhidai közön-

ség. 

Évának – a kiállítását megnyitó Turcsányi Istvánné, egyko-

ri tanára szerint – már az elsõ iskolai rajza is olyan remekül

sikerült, hogy a nõvére nem akarta elhinni, hogy egyedül, se-

gítség nélkül készítette. Különleges tehetségét bizonyítandó,

Éva egyre többet és egyre szebben rajzolt, ám késõbb másfe-

lé sodorta az élet, nem lett hivatása a képzõmûvészet. Pár év-

vel ezelõtt azonban újra rátalált szunnyadó tehetségére, ismét

ecsetet ragadott, hogy megfesse mindazt, ami foglalkoztatja,

amit szépnek és megörökítésre érdemesnek tart. Örömmel ta-

pasztalta, hogy alkotás közben megszûnik számára a külvilág,

újra önmagára talál és a festészetben kiteljesedik az élete. Ké-

pei a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár kiállítótermében kü-

lönleges, álomszép helyszíneket, több részbõl összeilleszthe-

tõ, egzotikus tengerparti tájakat, állatportrékat és mesefigurá-

kat varázsoltak a szemlélõk elé. – Egy festmény – akárcsak

egy zenei szerzemény – akkor válik igazán mûalkotássá, ha

befogadóra talál, azaz a nagyközönség is megcsodálhatja és

képes azonosulni vele – fogalmazott kiállításmegnyitójában

Turcsányi Istvánné, kiemelve, hogy egy kép több annál, mint

amit szemünkkel látunk, mert a mûben tetten érhetõ alkotója

technikai tudása, világnézete, gondolkodásmódja és az érzel-

mei, amelyekkel elmesél nekünk valamit. Így telik meg élettel

a kép, más és más érzést váltva ki szemlélõibõl – mutatott rá

a pedagógus. A megnyitót Gerõfi Patrik Roland versmondása

és Kiss Milán gitárjátéka varázsolta bensõségessé. A Szárny-

próbálgatások sorozat második kiállítását november 19-ig te-

kinthették meg az érdeklõdõk a Petõfi Mûvelõdési Ház és

Könyvtárban.

Bálint Edit

KIRÁNDULT AZ IRODALMI KÖR
Irodalmi Körünk közel 10 éve mûködik a peremar-

tongyártelepi Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. Havi

rendszerességgel jövünk össze, tagjainkat összeköti az iroda-

lom, a versek és prózák szeretete.

Kultúrházunk jóvoltából buszos kirándulást tehettünk – mi,

az irodalmi kör tagjai – Balatonfüredre, 2019. május 25-én. A

baljós idõjárás-elõrejelzés sem tántorított el senkit a részvétel-

tõl, ernyõkkel, esõkabátokkal felszerelve indultunk, csöpögõ

esõben. 

Elõször útba ejtettük Vászolyt, a Balaton-felvidék egyik kis

ékszerdobozát, ahol egy Berhidáról elszármazott tanárnõt láto-

gattunk meg, aki idegenvezetõnk lett ebben a dimbes-dombos

kis faluban. Gyönyörû napsütésben sétálgattunk, felmentünk a

Szent Jakab forráshoz, mely egyike a környéken fakadó szá-

mos forrásnak. Ez a vidék királyi birtok volt, II. Endre is láto-

gatta, vize gyógyítja a nõi bajokat, megszünteti a szemölcsöket

a néphit szerint. Sok vízimalom is mûködött erre, sajnos egy

sem maradt fenn. A falu korai eredetére utal maga a falunév, va-

lószínû a Vazul névbõl származik.

Továbbra is napsütéses idõben mentünk tovább Balatonfü-

redre, a Jókai villába. Már mindnyájan láttuk – többen évtize-

dekkel ezelõtt –, ennek ellenére élvezetes volt újra látni a ko-

rabeli bútorokkal, használati tárgyakkal berendezett villát, lát-

ni a sok fényképet az íróról és Laborfalvi Rózáról. Jókai sok-

oldalúságát is tanúsította, hogy az íráson kívül foglalkozott ker-

tészkedéssel, botanikával, kis elefántcsont szobrokat faragott, ter-

vezett repülõszerkezeteket is a következõ századra.

Élményeinkkel tele elmentünk egy fagyizóba, ahol pihen-

tünk egy jót, majd hazafelé vettük az irányt.

Mintegy a nap bekeretezéseként útközben csöpögött az esõ.

Madár Gyuláné
Irodalmi Kör tagja
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Karácsonyi szentmisék idõpontjai Az orvosok ünnepek alatti ren-
delési ideje az alábbiak szerint
alakul:

Dr. Izsák Dénes - háziorvos
12. 30.: 9.00-12.00
12. 31.: 13.00-15.00

Dankáné Dr. Csontai Erzsébet - gyer-
mekorvos
12. 23.: 8.00-10.00 Peremarton

11.00-14.00 Berhida
12. 24-29.: Várpalota Háziorvosi Ügyelet
12. 30.: 8.00-10.00 Peremarton

11.00-14.00 Berhida
12. 31.: 11.00-14.00 Berhida
2020.01.01. Várpalota Háziorvosi Ügyelet
2020.01.02-tól változatlan rendelési idõ

Svolik Klára - vérvétel
12. 23. Berhida
12. 30. Peremarton
Idõpontegyeztetés: 06 70/379-0425

Dr. Rónay Barnabás - háziorvos
12. 23.: 8.00-11.00
12. 30.: 8.00-10.00
12. 31.: 8.00-10.00

Dr. Gyürüs Ervin - fogorvos
2019. 12. 23-2020. 01. 03. szabadság 
Helyettesítés: Dr. Nagy Rezsõ
Balatonfõkajár, Kossuth L. u. 10.
Telefon: 06-88/585-955

Dr. Alfredo Naranjo - háziorvos
12. 23.: 8.00-12.00
12. 30.: 8.00-12.00
12. 31.: 11.00-15.00

Hely December 24. December 25. December 26.

Berhida Szent László 
Plébániatemplom 10.00 24.00 10.00 10.00

Peremartongyártelep 
Idõsek Otthona 14.00

Peremartongyártelep 
Szent István Templom 17.00

Beke Zsolt
h.esperes – plébános

Szilveszteri bál 2019
A Kertbarát Kör szeretettel meghívja a szórakozni vágyókat

batyus, óévbúcsúztató élõzenés bulijára
a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárba

(8181 Berhida, Kossuth L. u. 18.).
Nyitás: 20.00 óra

Amit kínálunk:
Jó hangulat, kellemes társaság, korlátlan koktélfogyasztás minõségi

italokból, tombola (ahol mindenki nyer).

Báli ruha sem kötelezõ, mindenki kényelmesen öltözhet,
mert számunkra a közösségben eltöltött idõ a legfontosabb!

A részvétel regisztrációhoz kötött.

Érdeklõdni, asztalt foglalni
Keller Anikónál a 06-30/989-11-52-es telefonszámon lehet.

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.

Lepje meg szeretteit karácsonyra!

KÖNYVVÁSÁR
A könyv a legszebb ajándék! 

Nyertünk!
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Bakony és Balaton Keleti Kapuja
Közhasznú Egyesület mûködési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-7-3-17 kód-
számú, Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület - Civil szervezetek
közösségépítõ tevékenységét erõsítõ beruházások, programok támogatása címû fel-
hívás alapján az Összefogással Berhidáért Egyesület pályázatot nyújtott be, melyet a
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága támogatásra alkalmasnak minõsítette.
Az egyesület kilencszázezer forint összegû vissza nem térítendõ támogatásra jogosult.

Turcsányi Istvánné

KÖSZÖNJÜK!
A Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár rendezvényeinek megszervezéséhez és szí-

nesítéséhez a 2019-es esztendõben is nagyon sok segítséget kaptunk városunk ön-
kormányzatától, intézményeitõl, iskoláitól, óvodáitól, a nemzetiségi önkormányzat-
októl, civil szervezetektõl, civil szervezõdésektõl, cégektõl, vállalkozóktól és magán-
személyektõl. Köszönjük közremûködésüket és segítségüket. 

Végezetül kiemelten szeretnénk köszönetet mondani Pénzes Gézának, hogy egész
évben ingyenesen vállalta rendezvényeinken a személyszállítást Berhida és Peremar-
tongyártelep városrészek között, valamint a Berhida Városi Polgárõrség Egyesület-
nek, melynek tagjai a rendezvényeink zavartalan lebonyolításában segédkeztek. 

Gerõfiné Mészáros Anita, közmûvelõdési igazgató

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
2020-ban is várunk mindenkit szeretettel programjainkra, rendezvényeinkre!

a mûvelõdési házak munkatársai
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