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ROCKZENEI UTAZÁSSAL ÜNNEPELTE 
BERHIDA A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT

Január 25-én este egy igazán színvonalas zenei élményben volt

része mindazoknak, akik részt vettek a Magyar Kultúra Napja

alkalmából megrendezett programon a Petõfi Mûvelõdési Ház

és Könyvtár nagytermében. Az ünnepi mûsort ebben az évben

a város és környékének mûvészeti csoportjainak, énekeseinek,

táncosainak közös összefogása hozta létre. 

A mûsor kezdeteként Gerõfiné Mészáros Anita intézmény-

vezetõ mondott ünnepi köszöntõt, s köszöntötte a szép számban

jelenlévõ közönséget. Beszédében hangsúlyozta a kultúra és a

közösség fontosságát, ápolását, az új kezdeményezések kiala-

kítását. Az embereknek szüksége van a kultúra által szerezhe-

tõ élményekre. Azonban a közösségi programokhoz közösség-

re van szükség. Ahhoz, hogy városunk otthonosabb, élhetõbb

legyen, szükséges, hogy az itt élõk aktívan részt vegyenek a

programokon, a hagyományok ápolásában. 

Városunk egyik különleges adottsága, hogy két mûvelõdési

házzal is rendelkezik. Ezáltal sok esetben párhuzamosan mind

a két házban találhatunk szórakoztató, kulturális programokat

gyermekek és felnõttek számára egyaránt, vagy különbözõ ér-

deklõdésû körök köré épült közösségekhez csatlakozhatunk.

Legyünk kíváncsiak egymásra, nyissunk egymás felé, vegyünk

részt a rendezvényeken!

A szombati produkció is egy összefogás eredménye, helyi

és környékbeli csoportok, énekesek és táncosok által megál-

modott zenés-táncos összeállítás. A Zenével írt történelem cí-

mû rockzenés színpadi mû végig kalauzolt minket a magyar

történelmen. Az elõadás egészen az õsmagyar kortól napjain-

kig kíséri végig a nézõt a magyar történelem legfontosabb ál-

lomásain. Minden korszakot egy-egy énekes vagy táncos jele-

nít meg a színpadon. Olyan korszakokra esett a választás, ame-

ly döntõen befolyásolták a magyarság történetét, mint például

a honfoglalás, István király kora, az 1848–49-es szabadságharc,

1956. 

A próbafolyamatok már tavaly elkezdõdtek, s azóta sok si-

keres fellépésen van túl a csapat, melynek köszönhetõen mára

egyesületté alakultak. Több mûsorszámukhoz, s ehhez az est-

hez is csatlakozott csapatukhoz Kalapács József, ismert rock-

énekes.

Ennek fényében, az elõadás végén a nagyérdemû közön-

ség hálás tapsviharral köszönte meg a fellépõk remek elõ-

adását.

Köszönjük a produkcióban résztvevõ szereplõknek a közre-

mûködésüket! Emellett természetesen köszönet minden nézõ-

téren ülõnek, hogy részvételükkel megtiszteltek és színvona-

lassá varázsolták a rendezvényt!

Mûvelõdési Ház munkatársai
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KÖZÉLETI HÍREK

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
A Képviselõ-testület rendes ülést tartott 2019. december 12-én,

mely ülésen valamennyi képviselõ jelen volt. 
A Képviselõ-testület elsõként a Várpalotai Rendõrkapitány-

ság vezetõje kinevezésének véleményezése napirendi pontot
tárgyalta meg, melynek során Dr. Linczmayer László rendõr
alezredes úr kinevezését egyhangúlag támogatta és elfogadta. Az
ülés a Várpalotai Rendõrkapitányság 2019. évi támogatásáról
szóló elõterjesztés megvitatásával folytatódott, melynek ered-
ményeképpen a Képviselõ-testület egyhangúlag támogatta azt,
hogy a rendõrkapitányság az önkormányzattól 2019. évre kapott
támogatási összeggel 2020. május 31-ig számolhat el. A követ-
kezõ napirendi pontként a képviselõk, a nem közmûvel össze-
gyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozóan beadott
pályázatok közül Parrag György egyéni vállalkozó pályázatát
nyilvánították nyertesnek, majd szintén egyhangúlag módosítot-
ták a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûj-
tésére vonatkozó közszolgáltatás szabályozásáról szóló 1/2015.
(I.29.) önkormányzati rendeletet. 

A Képviselõ-testület a 2020. évre vonatkozóan egyhangú-
lag megállapította az önkormányzati költségvetési szervek ál-
tal végzett étkeztetési feladatok élelmezési normáit, mely nor-
mák a 2019. évihez képest minimális emelkedést mutatnak. A
továbbiakban a képviselõk megtárgyalták és 2 tartózkodás mel-
lett elfogadták Gerõfiné Mészáros Anita közmûvelõdési veze-
tõ által kidolgozott 2020. évi Berhidai Napok rendezvényeire vo-
natkozó tájékoztatót, valamint 2020. évi költségvetésben a
Berhidai Napok megszervezésére a 2019. évi költségvetés ere-
deti elõirányzatában meghatározott összeget biztosította. A
Képviselõ-testület 9 igen szavazat mellett a 2020. I. félévi mun-

katervet elfogadta. A Képviselõ-testület – 1 tartózkodás mellett
- a Berhida 1751/22 hrsz-ú ingatlanból 3274 m2 terület értéke-
sítése mellett döntött. A területet garázssor építése céljából a
Mercurius ’99 Bt. vásárolhatja meg 2.540.000,-Ft vételáron. A
Berhida – Peremarton, Viola úton 7 db közvilágítási lámpa te-
lepítésére kiírt pályázat bírálata kapcsán a képviselõk – ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül - döntöttek arról, hogy a kivite-
lezést a Gátiba Energie Kft. gazdálkodóra bízza, 2.794.000,-Ft
vállalkozói díj ellenében. A 2020. évben az E.ON Energiake-
reskedelmi Kft. fogja ellátni Berhida város területén a közvilá-
gítási villamos energia biztosítását, tekintettel arra, hogy egy-
hangúlag nevezett jogi személy pályázatát nyilvánította legelõ-
nyösebbnek a Képviselõ-testület. 

A képviselõk megtárgyalták továbbá 2020. évi belsõ ellenõr-
zési tervrõl, a Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kö-
tött megállapodás felülvizsgálatáról, a Berhidai Német Nemze-
tiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról,
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába történõ tag delegálásáról és a tag
helyettesítési rendjérõl, a 8181 Berhida, Dankó Pista u. 1385/1.
hrsz. alatti üzlethelyiség bérletének megszûntetésérõl, Chemark
Zrt. bérleti szerzõdés módosítási kérelmérõl, a 8181 Berhida,
Kossuth Lajos u. 11. szám alatti 66,46 m2 alapterületû helyiség
bérlete tárgyú pályázat bírálatáról, Berhida – városközpontban
új gyalogátkelõhely létesítése céljából ingatlanrész vásárlásá-
ról, Berhida 0126/7, 0126/8, 0126/9, 0126/10, 0126/11 hrsz-ú in-
gatlanokból rendezési terv szerinti területvásárlásról, valamint zárt
ülés keretében a Gyermekorvosi rendelõ és védõnõi épület fel-
újítása tárgyú közbeszerzési eljárásról szóló elõterjesztést.

RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
A Képviselõ-testület rendkívüli ülést tartott 2020. január

08-án, mely ülésen egy képviselõ kivételével valamennyi kép-
viselõ jelen volt. 

A Képviselõ-testület a Magyarország helyi önkormányzata-

iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c)

pontja alapján, zárt ülést rendelt el a VP6-19.2.1-7-2-17 kódszá-

mú, fitness parkok kialakítására vonatkozó pályázat bírálata, a

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú, külterületi helyi közutak fej-

lesztésére, valamint a Posta és Rendõrségi épület felújítására

kiírandó pályázati felhívás tárgyában. A pályázatok az elõzõ

években kerültek benyújtásra, illetve nyertesként elbírálásra.

A VP6-19.2.1-7-2-17 kódszámú, fitness parkok kialakításá-

ra vonatkozó pályázat bírálatát követõen a képviselõk egyhan-

gú szavazattal a Régió Terv Kft. (4032 Debrecen, Böszörményi

út 161.) jogi személy ajánlatát hirdették ki nyertesnek. Az elõ-

zõek értelmében a Hunyadi téren, a Szegfû utcában és a Reze-

da utcában 13.478.162,-Ft vállalkozói díj ellenében kerül sor

fitness park építésére illetve a meglévõ park és játszótér bõví-

tésére a „Leader pályázati pénzbõl”. 
A VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú, külterületi helyi közutak

fejlesztése projekt célterülete a Fenyõs sor külterületi földút

stabilizációs felújítása és csapadékvíz elvezetésének kialakítá-

sa, 275 méter hosszan. Az önkormányzat pályázaton nyert
pénzt a munkálatok végzésére. 

A Posta és Rendõrségi épület (Berhida, Szegfû utca 1. szám)

korszerûsítése és felújítása során a nyílászárók cseréjére, hom-

lokzati és lábazati falak hõszigetelésére, új tûz- és biztonsági

rendszer kialakítására, épület körüli csapadékvíz elvezetésének

megoldására, a rendõrségi rész teljes belsõ felújítására kerül

sor. Központi költségvetésbõl kapott támogatásból szárma-
zik a felújításhoz szükséges forrás.

Az említett projektek megvalósítása érdekében – egyhangú-

lag – pályázati felhívások közzétételérõl döntöttek a képviselõk,

amely pályázati felhívások a berhida.hu oldalon elérhetõek a

vállalkozások számára, illetve olvashatóak a lakosok által.

A képviselõk, már nyilvános ülésen utolsó napirendi pontként

egy magánszemély által elõterjesztett kérelmet tárgyaltak. A ké-

relemben a kérelmezõ az általa és további magánszemélyek ál-

tal létrehozandó egyesület nevében a Berhida név használatához

történõ testületi hozzájárulást kérelmezte. A Képviselõ-testület –

5 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett – úgy határozott, hogy a dön-

tését megelõzõen a kérelmet a bizottságok is tárgyalják meg.

dr. Guti László
jegyzõ
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ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYÛJTÉS
Az Önkormányzat - a tavalyi évhez hasonlóan - idén is meg-

szervezte a lakossági, használt, vagy hulladékká vált elektro-
mos, elektronikus berendezések hulladékgyûjtését, melyre nagy
volt az érdeklõdés. Két különbözõ helyszínen: Berhidán a Bez-
erédi téren, és Peremartonban az Orgona út 4. melletti területen
lehetett térítés nélkül leadni a háztartásban feleslegessé vált
elektromos, elektronikus eszközöket. Az elszállítást végzõ vál-
lalkozás beszámolója alapján 5–6 tonna hulladék került elszál-
lításra. Az Önkormányzat ebben az évben még legalább egy al-
kalommal tervez hasonló hulladékgyûjtést. 

Jelzem azonban, hogy probléma is felmerült a hulladék gyûj-

tése és elszállítása alkalmával. Ez a probléma azon eseteknél
jelentkezett, amikor a lakos a feleslegessé vált elektromos,
elektronikus berendezését elhozta ugyan az említett gyûjtési
helyszínek valamelyikére, azonban azt nem a gyûjtésben köz-
remûködõ vállalkozásnak, hanem más személyek részére adta
át. Az említett probléma kiküszöbölése érdekében kérem a
Tisztelt Lakosokat, hogy a jövõben a használt, vagy hulladék-
ká vált elektromos, elektronikus berendezések jogszerû kezelé-
se, környezetünk megóvása érdekében az Önkormányzat által
felkért közremûködõnek szíveskedjenek átadni azokat! 

TESZ vezetõ

Rendelési idõ változás!

2020. 02. 05-tõl módosul a gyermekorvosi rendelés és a ta-

nácsadás Berhidán szerdákra vonatkozóan.
Hétfõ: 11.00 – 14.00

Kedd: 11.00 - 14.00

Szerda:
Csecsemõ tanácsadás: 8.00 – 11:30
Betegrendelés: 12.00 – 14.00
Csütörtök: ——

Péntek: 8.00 – 12.00

A többi rendelés idõ nem módosul!!!
Védõnõi Szolgálat

KEDVES DÉDMAMÁK, 
NAGYMAMÁK, ANYUKÁK és

NAGYLÁNYOK!
„NÕK EGÉSZSÉGE, 

A CSALÁDOK EGÉSZSÉGE”
címû rendezvény keretében

2020. március 6-án (pénteken) 8–12 óráig
a peremarton-gyártelepi Védõnõi Tanácsadóban

Nyílt szûrési napot tartok!

Amit kínálok:

• Testsúly – testmagasság mérése

• Mennyi lenne a kívánt testtömeg BMI

• Testzsírszázalék mérés

• Látásélesség vizsgálata Vizus táblával

• Hallásszûrés audiométerrel

• Hozott vizelet szûrése (fehérje, genny, cukor)

• Vérnyomásmérés

• Vércukormérés D-Cont Trend vércukormérõvel -

ujjbegybõl (éhgyomorra vagy étkezés után 2 órá-

val javasolt)

Szeretettel várok minden hölgyet!

Székelyné Kendi Ildikó
védõnõ



Az új naptári évben ismét program- és

eseménydús a Süni Napközi-Otthonos Óvo-

da élete.

Elõször is hálás köszönetet mondunk Sza-
bó Ferencnek (Nefelejcskerti Bt.) és Hegedûs Miklós
berhidai lakosnak a felajánlott fenyõfáért, nagy örömet sze-

reztek a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

Karácsony alkalmával az Ady Endre Német Nemzetisé-

gi Nyelvoktató Általános Iskola III. osztályos tanulói igen

színvonalas elõadással örvendeztettek meg minket. A közös

ünneplés fényét növelte a sok ragyogó gyerekszem, a gyö-

nyörû, nagy, közös karácsonyfa alatti ajándékok és zenés

mûsor. Minden csoport egy kis bemutatóval, verssel, ének-

kel készült. Az ünnep hangulatát fokozta Bakács Julianna he-

gedûjátéka és Bálint Andrea zongorajátéka. A Süni csoport

fellépett a Városi karácsonyi ünnepségen, és népi dalokkal,

hangszeres kísérettel örvendeztették a közösséget. 

Ebben a tanévben több év kihagyás után újra adventi vá-

sárt szerveztünk, és barkácsolással, jó hangulatú munkadél-

utánnal erõsítettük a szülõkkel való kapcsolatot. 

A karácsonyi ünnepkör zárásaként templomlátogatást

szerveztünk és megtekintettük az altemplomban a Betlehemet. 

Örömmel tudattuk a szülõkkel, hogy lehetõség nyílik

óvodánkban a német nyelvoktatásra, ami teljesen ingyenes.

A nagycsoportos szülõk mindegyike élt a lehetõséggel. 

Farsangunk elõhangulatát megalapozta a Palinta Társu-

lat „Itt a farsang áll a bál” címû zenés-verses mûsora. A far-

sang délelõttjét a csoportban ünnepelik a gyerekek és a ne-

velõk, délután pedig közös családi délutánnal, kiszebáb ége-

téssel búcsúztatjuk el a telet. Kiegészítõ programként játékos

feladatokat, táncot, éneklést, zsíroskenyér evést terveztünk.

A Petõfi Színház második bérletes elõadásán vettünk

részt „Hetedhét varázslat”címmel. 

Nagy örömünkre egyre több közös programban veszünk

részt a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár munkatársai-

val, szervezésükben idén is folytatódik az õszi szelektív hul-

ladékgyûjtés tematikájú játszóház. 

Januárban sorra került a szokásos szülõi értekezlet, illet-

ve a már hagyományossá vált iskolák bemutatkozása. Fon-

tosnak tarjuk a szülõkkel való jó együttmûködést és a minél

teljesebb körû tájékoztatást, segítségnyújtást a gyerekek be-

iskolázása érdekében. 

Süni Napközi–Otthonos Óvoda
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ÓVODÁINK, ISKOLÁINKBÓL ÉLETÉBÕL

BRNÖ HÍREI
„Az egyedüli dolog, amiért érdemes ezen a földön élni, az

az, hogy az ember tudjon szeretetet adni és elfogadni.
Csak ez teheti boldoggá az embert.”

A Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. de-

cember 20-án tartotta karácsonyi mûsorát a Berhidai Mûve-

lõdési Ház és Könyvtárban. 

Babai János elnök köszöntõ beszédében a karácsony han-

gulatát idézte fel: a karácsonyt kicsi és nagy egyaránt várja.

A kicsik sok ajándékot, a nagyok pihenést, nyugalmat re-

mélnek tõle. Még ha nem is világos mindenki számára egy-

értelmûen karácsony üzenete, mégis valami szelíd, nyugodt

érzés, végsõ soron valami manapság már egészen ritka do-

log, a szeretet árad belõle. A mindennapos megélhetési gon-

dok - amelyek napjainkban különösen elõtérbe kerültek - el-

halványulnak, ha kigyúlnak az ünnepi fények. A karácsony

nem csak egy ünnep, hanem egy érzés. Az ünnepen az em-

ber hajlandó félretenni az ellentéteket, és ha csak rövid idõ-

re is, de békét köt embertársaival. Az ünnep szépségét nem

az ajándékok nagyságával kell mérnünk, hanem egy olyan

ajándékkal, amibõl mindenki részesülhet, amit mindenki ad-

hat, ez pedig a szeretet. Az összetartó család kell, hogy ápol-

ja az ünnepelni tudás mûvészetét és adja át azt a következõ

nemzedéknek.

Babai János

elnök köszön-

tõje után Pergõ

Margit polgár-

mester asz-

szony beszédé-

ben kiemelte az

ünnep jelentõ-

ségét, külön

megemlítve az

ünnepre való

hangolódást, az

egymásra fi-

gyelést, a kará-

csony lényegét.

Az ünnepi

mûsort a Bogáncsvirág együttes nagy sikert aratott cigány-

tánca tette színesebbé.

A mûsor végén került kiosztásra 50 db édességcsomag a

gyerekeknek, és 50 db élelmiszercsomag a nehézhelyzet-

ben lévõ családok részére, amivel egy kicsit a Jobb Élet

Közhasznú Egyesület a Magyar Élelmiszer Bank Egyesület

segítségével hozzájárult a karácsonyi készülõdéshez.

Babai János

SÜNI ÓVODA ÚJÉVI HÍREI
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HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA
ÉS BÖLCSÕDE HÍREI

A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsõde gyermekeinek életét az
adventi és téli hónapokban is próbáltuk tevékenységeinkkel és
programjainkkal változatossá tenni. Rendszeresen részt ve-
szünk településünk életében, igyekszünk a gyerekekkel a külön-
bözõ programokon részt venni, az intézményünknek szóló fel-
kéréseknek eleget tenni, szorosabbá fûzni kapcsolatainkat más
intézményekkel.

2019. november 22-én nagycsoportosaink az Ady Endre Ál-
talános Iskola gálamûsorán szerepeltek egy kis táncos mûsor-
ral. Az adventi idõszak ünnepi hangulatban telt, készülõdéssel
és várakozással, az elmúlt évekhez hasonlóan most is sok prog-
ramban vehettek részt a gyerekek. Minden pénteken átsétáltak
a nagycsoportosok a II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola gyertyagyújtó mûsorára. Decem-
ber 5-én látogatta meg intézményünk gyermekeit a Mikulás.
December 6-án nyitották meg a „Betlehem csillaga” címû kiál-
lítást a Petõfi Mûvelõdési Házban, melyre Bambi csoportunk egy
hóembert készített. December 13-án délelõtt a „Kati és a Hóem-
ber” címû elõadást nézhették meg a középsõsök és a nagyok,
szintén a Petõfi Mûvelõdési Házban. December 18-án délelõtt
a középsõ és nagycsoportok részt vettek a Petõfi Mûvelõdési Ház
által szervezett játszóházas kreatív délelõttön. Intézményünkben
a karácsonyi ünnepséget december 19-én délelõtt tartottuk,
majd délután a nagycsoportosok városunk karácsonyi ünnepsé-
gén mutatták be kis mûsorukat.

Januártól már a 2020-as esztendõ eseményeinek megszerve-
zésére készülünk intézményünkben. Január 20-án szülõi érte-
kezletet tartunk, melyen a nagycsoportos szülõk számára a II.
Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Is-
kola tart ismertetõt az iskolakezdés fontos tudnivalóiról. Hama-
rosan a farsangi hangulat jellemzi majd intézményünket, febru-
ár 14-én fogjuk hagyományos jelmezbálunkat tartani. Tovább-
ra is folytatódnak az õsszel megkezdõdött szakkör jellegû fejlesz-
tõ tevékenységeink: a játékos fejlesztõ kutyás foglalkozások, a
hittan, néptánc, ovi-kézilabda, valamint a német foglalkozások
a nagycsoportban. A hideg, nyirkos idõszakban rendszeresen
tartunk foglalkozásokat a sószobában a gyermekeknek. A sok ér-
dekes tevékenységhez és programhoz már eddig is rengeteg se-
gítséget kaptunk településünk lakóitól, ezúton is szeretnénk min-
den támogatónknak, segítõnknek köszönetet mondani!  

2020. március 21-én, immáron nyolcadik éve, kerül megren-
dezésre a Hétszínvirág Ovis-Bölcsis Jótékonysági Bál, a Szülõi
Munkaközösség, valamint az Intézmény dolgozói és a sok segí-
tõ (volt és jelenlegi szülõk) megszervezésével. A bálra minden
évben jellemzõ a jó hangulat, a barátságos légkör, a hajnalig
tartó mulatság. Köszönjük szépen az eddigi felajánlásokat, tom-
bolatárgyakat, segítségeket, ötleteket és az azokhoz vezetõ meg-
valósításban való segítségnyújtásokat! Az idei évben is szere-
tettel várunk minden mulatni vágyó családi és baráti társasá-
got! A felajánlásokból a továbbiakban is szeretnénk minél ér-
dekesebbé, tartalmasabbá tenni az Intézményünkbe járó gyer-
mekek életét, ahogy eddig is igyekeztünk megtenni. Többek közt
kirándulásokat szervezünk, családi délutánt rendezünk, udvari
játékokat vásárolunk, gyermeknapot szervezünk, bábszínházi
elõadásokat támogatunk… stb. Mindenkinek köszönjük az ed-
digi támogatást, segítségnyújtást! Találkozzunk március 21-én,
a Petõfi Mûvelõdési Házban! Bõvebb információkért, asztal-
foglalásért keressék fel Intézményünket!

„Óvodánkért” Alapítványunk a tavalyi évben is több alka-
lommal, eredményesen támogatta az Intézményünkbe járó
gyermekeknek szóló rendezvényeket. Ilyen volt például a Csa-
ládi délután, a Gyermeknap, az Állatok világnapja, a Karácso-
nyi ünnepkör megszervezése, lebonyolítása. Ezeket mind az adó
1%-os felajánlásokból finanszíroztuk. Berhida Város Önkor-
mányzata által meghirdetett pályázat elnyerését követõen 2019-
es év õszén lehetõségünk volt Berhidára a Szamaras Házba
menni, ahol a gyerekek különbözõ állatokkal ismerkedhettek
meg és még sajtot is készíthettek. Berhida Város Önkormány-
zatával 2019. évi megállapodásaiban foglalt összegekbõl többek
közt minden csoportba lehetõségünk volt, a Karácsonyi ünnep-
kör alkalmával, társasjátékok, fejlesztõ játékok és eszközök... stb.
megvásárlására. A közös élményeinket fénykép formájában is
igyekszünk mindig megõrizni, melyek elõhívatási költségeit is az
Alapítvány vállalja. A már lecserélésre kerülõ képeket pedig
laminálva egy dossziéban õrizzük tovább. Ezúton is köszönünk
szépen minden felajánlást! 

Szeretnénk kérni mindenkit, aki teheti, adója 1%-val támo-
gassa a továbbiakban is az „Óvodánkért” Alapítványt, hogy
színesebbé varázsolhassuk a gyerekek életét!

Adószámunk: 18919831-1-19
Az eddigi és mostani támogatásokat is köszönjük szépen!

Óvónõk

Tisztelt Adózó Polgárok!
Kérjük adójuk 1%-ának 

felajánlásával támogassák
az idei évben is a

Hétszínvirág Napközi-Otthonos 
Óvoda és Bölcsõde

„Óvodánkért” Alapítványát!
Adószámunk: 18919831-1-19

Az eddigi és mostani támogatásokat is köszönjük szépen!

Rotter-Moharos Lilla
a kuratórium elnöke
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Közös adventvárás az óvodásokkal
Decemberben az adventi gyertyagyújtás meghitt perceit ka-

rácsonyváró zenés mûsorral színesítették az Ady iskola diákjai.
Szokás szerint az aulában került felállításra az adventi koszo-
rú, rajta négy, a Hitet, a Békét, a Szeretetet és a Reményt jel-
képezõ gyertyákat. Idén a Süni  óvodások is részesei lettek  a
rendezvénynek. Fornai Marietta igazgatónõ köszöntõ szavai
után zenés, hangszeres mûsor keretében gyújtották meg a ta-
nulók az adventi gyertya lángjait. A kicsik megszeppenve fi-
gyelték a csodát, a minden alkalommal fellobbanó gyertyaláng
elvarázsolta õket.

Érzelmes hangulatot teremtett, amikor az iskolásokkal kö-
zösen énekelték el az ismert dalokat, szavalták el a verseket.
Igazi közösségi ünneppé kovácsolódott a hagyományteremtõ
kezdeményezésünk. 

Az adventi idõszak programjai között szerepelt még az ovi-
sok színház látogatása is, amelyet szintén az iskola aulájában te-
kinthettek meg a gyerekek az alsó tagozatos iskolásokkal. Kö-
szönjük a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzatnak,
hogy lehetõvé tette a gyerekeknek ezt az élményt.

Jákói Bernadett és Fornai Marietta

A csengettyû hangja
A Karácsony ünnepe életünk egyik legszebb és legjobban

várt ünnepnapja. Így van ez nálunk is az Ady Iskolában. Nagy
készülõdés elõzi meg, az adventi idõszakban minden hétfõn
reggel gyertyát gyújtunk négy héten át. Az osztályokat feldí-
szítik a gyerekek, és ajándékot készítenek szeretteiknek. Aztán
eljött a nagy nap. Most december 20-án volt az ünnepség,
amelyre meghívtuk városunk intézményeinek vezetõit, a gyer-
mekek szüleit, az egyház képviselõit és támogatóinkat

Nagy izgalommal készülõdött a 3. osztály az ünnepi mûsor
elõkészítésével. Az ének-zene orientációs tanulók az alkalom-
mal illõ énekkel és tánccal színesítették Jézus születésének nap-
ját. A meghitt hangulatot a csengettyû hangja is segítette.

A Polgármesteri Hivatal szaloncukorral kedveskedett, a jó-
tékony támogatóink pedig lehetõséget adtak egy kiránduláson
való részvételre.

Köszönjük a 3. osztályosoknak, a felkészítõ tanítóknak: Siposs

Ágnesnek, Tóthné Éberfi Évának az áldozatos munkájukat, vala-
mint Keresztes Mártának a szép jelmezek elkészítését.

(F.M.)

Karácsony az Ady iskolában
Decemberben az emberek kicsit elcsendesednek. Mindenki

a karácsonyt várja. Mi sem voltunk ez alól kivételek. Izgatot-
tan tanultuk szerepeinket, készítettük jelmezeinket, hiszen osz-
tályunk (3.) volt felelõs az iskolai karácsonyi mûsorért. 

Az ajándékba kapott hatalmas fát és az aulát már napokkal
elõbb szépen feldíszítettük. Téli - karácsonyi hangulatot vará-
zsoltunk a helyiségbe. Mielõtt iskolánkban felléptünk, meghí-
vást kaptunk a Süni óvodába és a peremartoni idõsek otthoná-
ba. A kicsik és az idõsek is meghatódva, elérzékenyülve kö-
szönték meg elõadásunkat. 20-án, az utolsó tanítási napon ki-
csit izgatottan adtuk elõ mûsorunkat. Zenével, tánccal köszön-
töttük a telet, énekkel, csengettyûzéssel megidéztük Jézus szü-
letését, majd a négy gyertya meséjével köszöntöttük a reményt,

melynek segítségével megõrizhetjük szívünkben a hit, a béke,
a szeretet lángját.  

Ünnepi mûsorunkat közös énekkel zártuk.
Ezután meglepetésként, a pedagógusok énekkara elénekel-

te az Abigél címû musicalbõl a Karácsony esti dalt. 
Köszönetünket fejezzük ki Varga Tamásnak, aki a fenyõfát

adta, valamint Pénzes Gézának, aki buszt biztosított nekünk,
hogy eljussunk az idõsek otthonába.

Tóthné Éberfi Éva

ADY ÉS AMI HÍREK

Kérjük, támogassa adója 1 %-ával az 

„Öregdiákok az Ady Iskola Jövõjéért Alapítvány”-t

Adószáma: 18745249-1-19
Köszönettel: 

Ady Endre NNNY Általános Iskola és AMI 

tanulói és dolgozói



7

2020. február Önkormányzati Híradó

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Luca-napi boszorkányságok

Több éve hagyomány iskolánkban, hogy a Luca-napi

népszokások felelevenítésének egy egész délelõttöt (vagy

délutánt) szentelünk. Így történt ez december 14-én is, ami-

kor a hosszú tanítási hét zárónapja igazi boszorkányszombat-

tá alakult.

Az elsõ három rövidített tanóra után az alsó és felsõ tago-

zat osztályai mérték össze fondorlatosságukat. Egységes fel-

adat volt számukra a (lehetõleg boszorkány) jelmezbe bújás és

egy Luca-napi asztaldísz elkészítése. Ezek után a kicsiknek

egy varázsigét kellett közösen kitalálniuk és elõadniuk. A fel-

sõsök dolga már nehezebb volt: adott zenei alapra kellett egy

„Luca–rap”-et írni, elõadni, melyben szerepelt tíz „kötelezõ”

szó, mint pl. fokhagyma, seprû vagy témazáró dolgozat.

Az osztálytermekben végzett elõkészületek után a gyere-

kek a tornateremben mutatták meg egymásnak és a zsûrinek

az elkészült mûveket. A boszitanács végül egyéni különdí-

jakkal és az osztályok jutalmazásával értékelte a legügye-

sebb nebulókat.

Ezúton szeretnénk megköszönni a kollégák segítségét és

a Szülõi Szervezet anyagi hozzájárulását ehhez a vidám, si-

keres délelõtthöz!

Fésüs Éva

Fény és tiszta ünnep árad minden lélekbõl
Hetekkel karácsony elõtt lázas készülõ-

désbe fogtunk. Az elsõ próbán, amikor

elõször felcsendültek az angyali gyer-

mekhangok az Isten pénze musical dalait

énekelve, már érezhettük az ünnep köze-

ledtét, az ünnep hangulatát. Az eredeti

történet Charles Dickenstõl származik,

1843-ban íródott, töretlen népszerûség-

nek örvend és minden karácsonykor újra

feltámad; mondanivalója mindig és ma is

különösen aktuális. Karácsonykor még

jobban felerõsödik bennünk az érzés és a

kérdés, hogy mi is a valódi érték. A drága ajándékok helyett

a családdal, a szeretteinkkel töltött idõ az igazán valódi. A

karácsonyfa alatti könyvek, babák, tabletek és hasonló tár-

gyi szépségek csak pillanatnyi örömet okoznak. Gyermeke-

ink a hetek alatt magukénak érezték a történetet, beszélge-

téseink után egyértelmûvé vált számomra, hogy eljutott a lé-

nyeg a gyermeki szívekhez, az „angyal közénk már leszállt”.

Kovács-Krutzler Adrienn

KÖZLEMÉNY
A „Peremartonért” Egyesület nevében örömmel adom a pere-

martoni lakosok tudtára, hogy egyesületünk 2018. november 20-
án pályázatot nyújtott be a Bakony és Balaton Közhasznú Egye-
sülethez, civil szervezetek közösségépítõ tevékenységét erõsítõ
beruházások, programok támogatása címû felhívása alapján.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága kérelmünket
támogatásra alkalmasnak minõsítette. Egyesületünknek
787 500 forint összegû támogatásra van lehetõsége.

Némethné Závori Márta
„Peremartonért” Egyesület elnöke

A „Peremartonért” Egyesület nevében köszönöm, 
hogy a múlt évben adójuk 1%-ával támogatták 

az egyesület munkáját.
Kérem, hogy idén se feledkezzenek meg rólunk, és az

adóbevallás kitöltésénél gondoljanak ránk. Segítsék, hogy
minél színvonalasabb programokat tudjunk szervezni az

Önök által felajánlott összegbõl.

Adószám: 18914221-1-19
Köszönettel:

Némethné Závori Márta
„Peremartonért” Egyesület elnöke
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KÖZÖSSÉGEINK ÉLETÉBÕL

A TÁNCOS KEDVÛEKET ISTEN JÓKEDVÉBEN TEREMTETTE
Legyen szíves mindenki jegyezze meg a dátumot: novem-

ber 30-án szombati napon nagymûsor! hangzott el – mint
minden év elején – Rózsás Tünde Tímeától, a Berhida Tánc-
együttes vezetõjétõl a tavalyi év januárjában. „Az milyen hét?
Délutános. Fiad hol lesz? Akkor itthon. Nekem nem jó! Mert
hol leszel? Németország. Majd hazaérsz, mi megvárunk! Mit
táncolunk? Szinte mindent. Énekeljünk? Muszáj lesztek, sor-
rend miatt!” Valahogy minden évben így indul el a folyamat,
melynek végeredménye a közel két órás mûsor, és egy év
munkájának bemutatása. Ilyenkor egy válogatást kaphatnak
a vendégek, a kedvenc és legfrissebb táncainkból, mely ez al-
kalommal igen gazdag volt újdonságokban. Az idei felkészü-
lés abból is különleges volt számunkra, hogy meghívott okta-
tókkal Szabó Sándorral ,,Sancival”, és Szabó-Hoffer Nikivel
új táncanyagot tanulhattunk. Mindenki nevében elmondha-
tom, hogy nagyon kemény, de élvezetes, közös munka volt a
gömöri táncok megismerése, mely a mûsort zárta az idei év-
ben. A mûsor elõkészítésében nagyon sokan részt vettek és
segítettek. „Hoztál lécet? Nem, mert nem volt! De ez nem jó,
így lehúzza. Kössed oda! Jaj, ne bénázz! Akkor csináld! Ne
csak nézzed! Pörögjetek, mert én zárok. Nem ferde az? Jó lesz
az úgy! Laci itt vagy?! Látni onnan? Majd megoldom...” A
mûsor napján aztán tetõzött a hangulat, volt olyan, aki Né-
metországból utazott haza, és a reptérrõl egyenesen a mûve-
lõdési házba hozták. „Tündi néni, hova rakjam? Már elmond-
tam! Hú, nincs szoknyám! Ki vitte el? Adsz pálinkát? Nem saj-

nálom! Mind elfogyott? Áfonyás is? Kalap is kell? Jaj a ha-
jam, még nincs fonva. Itt vannak az elsõ vendégek. Jaj, ne
húzzad. Mért nincs fésûd? Kössed már meg. Hû, de szép vagy.
Elkezdõdött!” A mûsorban meghívottként felléptek a pét-
fürdõi Nyugdíjas Klub Muskátli tánccsoportja, a peremartoni
Rokolya Néptánccsoport, a balatonfûzfõi Kenderfûz Néptánc-
csoport, a berhidai Nyugdíjas Klub Néptánccsoportja és a
litéri Zöldág Ifjúsági Néptáncegyüttes. Mindenkinek köszön-
jük, hogy a színvonalas mûsorszámokkal gazdagították a
programot! A közös este egy kisebb fogadással és beszélge-
tésekkel zárult. A büfé elkészítésébõl minden táncos, táncos
szülõ és család kivette a részét, hatalmas segítség volt. „Na mi-
lyen volt? Jók voltatok. Egyél sütit. Rég láttalak. Gyere több-
ször, ne csak egyszer. Táncolsz-e még? Áh, csak fejben. Azt meg
hogyan? Gyere vissza. Jó is lenne. Nincsen kedved? Béna va-
gyok. De nem is vagy! Honnan tudod? Szombatonként!”

A tánccsoport apraja és nagyja szeretné megköszönni, hogy
sokan eljöttek és velünk töltötték azt a két órát. Bízunk benne,
hogy jól érezte magát mindenki és jövõre is találkozhatunk ma-
jd! Megragadva a lehetõséget, várunk minden – de tényleg min-
den korosztályból – mozogni – táncolni – énekelni szeretõket
szombatonként 3 óra önfeledt mozgásra, közösségi élményre.
Gyere egyedül, vagy hozz mindenkit a családból. Érdeklõdni le-
het Rózsás Tünde Tímeánál, az együttes vezetõjénél vagy a
Berhidai Néptáncosok facebook oldalon!

Berhida TE

MÛVELJÜK KERTÜNKET!
„...most fogjunk munkához, mûveljük meg kertünket” –

mondta Candide, Voltaire hõse, úgy jó három évszázaddal ez-
elõtt, s e felszólításnak napjainkban is évrõl-évre eleget tesz-
nek a berhidai Kertbarát Kör tagjai, amint langyosabbra for-
dul az idõ. S ha nem is mindjárt a szabad ég alatt látnak mun-
kához, a gondos elõkészületeket már megkezdhetik, hiszen a
termények magvainak kiválasztásához, majd késõbbi csírázta-
tásához a tél utolsó hónapja, a február már egyáltalán nem tû-
nik túl korainak. 

Mint azt már megszokhattuk, a berhidai kertbarátok idén is
nagyszabású vetõmag börzére készülnek, ami egyre népszerûbb
nemcsak a helyiek, hanem a közeli települések veteményezõi-
nek körében is. Annál is inkább, mert ekkor a gyárilag becsoma-
golt és kívánatos képekkel illusztrált magok és gumók mellett a
saját, jól bevált terményeik, virágaik magvait is kínálják az érdek-
lõdõknek. Érdemes ellátogatni a börzére azoknak is, akik laikus-
ként és esetleg most elõször próbálkoznának kertjük megmûve-
lésével, mert a tapasztalt kertészkedõk ezúttal is önzetlenül meg-
osztják velük gyakorlati tudásukat, bevált módszereiket. 

A Kertbarát Kör lelkes tagjai kitartó munkájának eredménye
minden esztendõben a Berhidai Napok keretében szervezett ki-
állításon kerül közszemlére, amelynek lenyûgözõ látványa – pa-
radox módon – akár el is riasztja a tapasztalatlan kiskert tulaj-
donosokat. „Az én kiskertemben bezzeg biztosan nem teremne
soha ilyen kívánatos zöldség!” – gondolhatják sokan kissé irigy-
kedve, az egészségtõl kicsattanó, sokszínû és sokoldalú termés
láttán – de ez nem igaz! – bizonygatja Kellerné Szász Anikó, a

kertészkedõk körének vezetõje – Nem lehet elég gyakran hang-
súlyozni, hogy ma már rengeteg lehetõség van a friss zöldség,
gyümölcs és fûszernövény önálló megtermelésének! Azzal sem
tudok egyetérteni, hogy sokan azzal a kifogással tartják távol
magukat a Kertbarát Kör tagságától, hogy nekik nincsen nagy,
mûvelésre alkalmas földterületük, vagy azért, mert aprócska tel-
ken élnek, vagy azért, mert az egészet régen befüvesítették és nem
szeretnék tönkretenni a gyönyörûre nyírt pázsitot. Ez sem aka-
dály! Mindössze egy csöppnyi kreativitásra, némi munkára és ke-
véske, de erõs elszántságra van csak szükség. A tapasztalatot
szívesen hozzátesszük mi, a kertészkedõk „régi motorosai” –
ígéri Anikó, aki szerint nem feltétlenül a rendelkezésre álló föld-
terület és szakértelem teszi a kertészkedõt, hiszen a berhidai kis-
termelõk, illetve önellátók is folyamatosan kísérleteznek, új faj-
tákat és alternatív módszereket próbálnak ki a termesztésben.
Sõt, aki netalán a gyönyörû angol pázsitjáért aggódik, remek
megoldást kínál számára a magas ágyás. Annak, aki meg a
gyomlálástól ódzkodik, menekülõútnak ott van a mulcsozás és
még sok-sok egyéb, már kipróbált, új módszer. 

Azt mindenki elismeri, hogy a saját magunk termesztette pa-
radicsom, paprika, fõzõtök és egyéb finomságok íze egyetlen áru-
házban vásárolt zöldséggel sem érhet föl! De, nem is feltétle-
nül kell megtermelni, ha nem megy, hiszen a feldolgozás, a szá-
rítás, a befõzés is része ennek a tevékenységnek. Aki nem ter-
meli meg, jó árban beszerezheti a szezonjában, s így gondosko-
dik a család télire valójáról. 

(Folytatás a 9. oldalon)
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(Folytatás a 8. oldalról)
Mi ebben is segíthetünk – mondja a berhidai kertészkedõk ve-

zetõje, hozzátéve, hogy van még egy, az elmondottaknál is ta-
lán lényesebb, nemesebb oka annak, hogy minél többen csatla-
kozzanak a Kertbarát Körhöz: a közösség ereje! A rendszeres
találkozások, eszmecserék, az együttgondolkodás, az egymás
segítése, a cserebere, a közös kirándulások, a tapasztalatcsere,
a barátság és a sok nevetés, ami semmi mással nem mérhetõ! Aki
kertbarát, soha nincs egyedül, mindig van kiért, van kinek vet-
nie és aratnia. Ezt hangsúlyozta a Kertbarát Kör évindító ösz-
szejövetelén a megjelenteket köszöntve Molnár Róbert káplán
is, aki úgy vélte: minden egyes alkalommal érdemes megszen-
telni azt az idõt, amit a kör tagjai együtt tölthetnek. A „Megéri-
e összejönni? Miért éri meg nekem erre idõt szánnom?” kérdé-
sekre egyértelmû a válasz: Mert veled lehettem, veled voltam,
s együtt gondolkodtunk, együtt dolgozhattunk, s ezáltal fontos
lettél nekem, s én fontos lettem neked! – fûzte hozzá. 

Igen, havonta egyszer-kétszer, egy-két órányira félre lehet
tenni minden mást azért, hogy megélhessük, élvezhessük, amit
Isten tervezett: a vetés és az aratás csodálatos körforgását egy
jó hangulatú közösségben!

A berhidai Kertbarát Kör mindenkit szeretettel vár tagjai so-
rába! Fiatalt, kevésbé fiatalt, hozzáértõ kerttulajdonost és az
sem akadály, ha csak egy balkonja van, vagy még az sem, csu-
pán szereti a növényeket, fûszereket, virágokat és nem utolsó sor-
ban – az összetartó közösséget! Kezdetnek már az is hatalmas
lépés, ha meglátogatják a kertészkedõk idei magbörzéjét és el-
beszélgetnek a tapasztalt kertészkedõkkel.

Bálint Edit

ÉVZÁRÓ AZ ÕSZI NAPFÉNY NYUGDÍJAS KLUBBAN
Legutóbbi jelentkezésünk óta sok betervezett programunk

valósult meg.
Szorgos kezek munkáját dicséri a már hagyományos tojás-

fa állítás. Az idei évben már 700 darab, kifújt és kézzel festett
tojást raktunk fel a fára. Jólesõ érzés volt, hogy a helyi lakos-
ság figyelemmel kíséri a munkánkat, és március végén bizony
már hiányolták a tojásfát. Pedig nem feledkeztünk meg a hús-
vétnak e szép szokásáról. Mi csak a dátumhoz igazodtunk, és az
idén április 21-re esett az ünnep.

Népi mondás szerint, ha késõn van húsvét, késõn lesz tavasz
is. Hát bizony igaznak bizonyult. Amikor a tojásfa helyét el-
foglalta a májusfa, még nagyon szép, enyhe idõ mutatkozott,
de aztán hûvös, hideg, orkánerejû szélvihar tombolt napokon
keresztül. Országszerte számos májusfa lett az idõjárás áldoza-
ta, itt a környéken is csak egyedül a miénk bírta ki az egész hó-
napot. Nem csoda történt, „csupán” a TESZ dolgozói végeztek
jó munkát. Lelkes csapattal hozták a fát, kiásták a gödröt, és
még egy csövet is beraktak, aminek köszönhetõen bírta a 70-80
km-es szelet. Köszönjük nekik a jó munkát!

Májusban elmentünk az Országházba, az országgyûlési kép-
viselõnk meghívására. Többen nem elõször voltunk, de mindig
találunk valamit, ami az elõzõ alkalommal elkerülte a figyelmün-
ket, az építészete, nagysága, díszítése. Nem véletlen, hogy benn
van a világ három legnagyobb és legszebb országházában.

Budapestrõl visszafelé elmentünk Martonvásárra, ahol meg-
néztük a Brunszvik-kastélyt, a Beethoven emlékkiállítást és a
csodálatos parkot. A hideg, szeles idõt feledtette a jó idegenve-
zetés és a sok információ. Egy kicsit más megvilágításban is-
mertük meg a zeneóriás és Brunszvik Teréz, a „halhatatlan ked-
ves” kapcsolatát is.

Május utolsó vasárnapján van a Hõsök Napja, amikor meg-
emlékezünk azokról a katonákról és civil áldozatokról, akik éle-
tüket áldozták Magyarországért. Verssel, prózával, visszaemlé-
kezéssel és a két nyugdíjasklub énekkara által elõadott katona-
dalokkal idéztük meg a történelmet.

Május 30-án, Alsóörsön rendezték meg a nyugdíjas majá-
list, ahol klubunkat öten képviseltük. Varga József is szerepelt
a mûsorban, aki olyan fergeteges nótacsokrot adott elõ, hogy a
közönség táncra perdült.

Tavasszal a hideggel és a széllel nem tudtunk megbékélni,
egész nyáron meg  az extrém hõség tette próbára szervezetün-
ket. A hónap végén Mesteriben fürödtünk, alulról a víz, felül-
rõl a nap melegített bennünket. Így is nagyon kellemes program
volt, sose legyen rosszabb.

Júniusban Tamásiban voltunk fürödni. Elõtte egy felejthetõ
„piacozást” is programba vettünk. Nem nagyon gazdagítottuk
a kereskedõk zsebét. Mintha az egész országban ugyanazok az
árusok, ugyanazzal a választékkal vonulnának ki.

Szeptemberben a Városi Napok voltak jelentõsek, ahol
énekkarunk is szerepelt. A hónap közepén Sárvárra mentünk.
Annyiszor megfordultunk már ebben a városban, illetve mindig
csak az elejéig jutottunk, nevezetesen csak a fürdõig. Most el-
határoztuk, hogy fürdés elõtt megnézzük a várost, összekötve
egyórás vonatozással. Nem is gondoltuk, hogy ennyi látnivaló
van. Remek ötlet volt a szervezõktõl.

Októbertõl megkezdõdtek a kreatív foglakozások, a kará-
csonyi készülõdés jegyében. Eredményét minden lakó élvez-
hette a Betlehem felállításával, a karácsonyi kiállításon való si-
keres szerepléssel.

Székely Lajosné
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A Berhidai Nyugdíjas Klub karácsonyi ünnepségén

Lakkné Teri nénit, 90. születésnapja alkalmából kö-

szöntötte a tagság és Pergõ Margit Berhida Város pol-

gármestere.

PERSZE, HOGY NÉLKÜLÜNK
NINCS KARÁCSONY!

Színjátszó csoportunkban immár hagyomány, hogy kará-

csonyra mesejátékkal készülünk az apróbbaknak. Így történt

ez decemberben is, amikor „Veszélyben a karácsony!” cí-

mû színdarabunkat mutattuk be több helyszínen.

Elsõként december 14-én délelõtt a Berhidai II. Rákóczi

Ferenc N. N. Ny. Általános Iskola alsósait örvendeztettük

meg a kezdetben ijesztõ, de végül vidáman befejezõdõ tör-

ténettel. Még aznap délután Várpalotára utaztunk, a Gyermek-

mosoly Nagycsaládos Egyesület karácsonyi délutánjára,

ahol szintén nagy sikert aratott játékunk. December 16-nak

délelõttjén nem csak a kicsiket, hanem az éltesebb közönsé-

get is megpróbáltuk ünnepi hangulatba hozni: ekkor a pere-

martoni Pap Kovách Gábor Református Idõsek Otthonába

látogattunk elõadásunkkal.

Bízunk benne, hogy színdarabunkkal sikerült egy kis mo-

solyt csempészni az arcokra az ünnep elõtti rohanásban, s

szép emlékkel tértek haza nézõink az elõadásról.

Fésüs Éva

A MOZGÁS ÖRÖM!
„Okos vagyok!” tornák Peremartonban

Ötödik éve ad helyet a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
a FEJLESZTÕ TORNÁKNAK, melyek évrõl évre egyre na-
gyobb népszerûségnek örvendenek. Mutatja ezt a növekvõ ten-
denciát az, hogy az idei tanévtõl két csoportban tevékenyked-
nek a gyerekek. Így az óvodai és az iskolai korosztályok külön
órákon dolgozhatnak.

Ezeken az órákon a mozgáson keresztül megvalósulnak a
kognitív és koordinációs képességek fejlesztésének szegmen-
sei, melyek a tanulási képességeket is fejlesztik. Így a figye-
lem, a koncentráció, a téri tájékozódás, a logikai képességek, a
számolási készség, az egyensúlyfejlesztés teret kap. Minden
tanévben új csoport alakul, így az együttmûködési képességek,
és a szociális tanulás is fejlõdik.

A gyerekek a fejlesztõ tornák után részt vehetnek alap ak-
robatika fejlesztésen, illetve táncoktatásban, de ezek is sza-
badon választhatók. Érthetõ, hogy néhány fiú marad a jól bevált
torna foglalkozásnál, hisz nekik ez adja a legnagyobb sikert.

Hogy õk miért szeretnek hozzánk járni? 
Néhány, a gyerekek által megfogalmazott mondat:
Ülve csúszva fogócska a bóják között.   
Jó futkározni és lehet feladatokat csinálni.
Mert ott tanultam meg spárgázni.
Sokat okosodunk, ügyesebbek és hajlékonyak leszünk.
Sokat játszunk meg táncolunk is.
Sokat játszunk és nevetünk, izgalmas a tánc.
Az egyesületünk ezen tevékenységét is a Berhidai Önkor-

mányzat támogatja, melynek köszönhetõen minden évben bõ-
víthetjük a fejlesztõ eszközöket, színesebbé tehetjük az órákat
a gyerekek nagy megelégedésére. A mozgáskotta mellett már
a világító kerekû rollereket, hengereket, ugrálóköteleket, szí-
nes labdákat, tornaszõnyegeket is használatba vettük. Köszön-
jük! 

Lencsésné Gerõfi Tekla – Pearl Dance R.S.E 
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ZARÁNDOKLAT A VILÁG VÉGÉRE
Berhidai lány az El Caminón

A Szent Jakab-út, spanyolul Camino de Santiago a világ har-
madik legfõbb keresztény zarándokútja, és az egyik Spanyol-
ország egyedülállóan sok, 38 Világörökségi helyszíne közül.

„Hivatalos” része véget ér Santiago de Compostela székes-
egyházánál, azonban sokaknak még nem ér véget az Út, tovább
zarándokolnak a világ végére, Finisterre-be. A település ne-
vének latin eredete magyarul ’A világ vége’-t jelenti, az elne-
vezés onnan származik, hogy a római idõkben ez a szirtfok je-
lentette az ismert világ legnyugatibb pontját. Máthé Szabina,
a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár munkatársa elért a vi-
lág végére is, s, aki nem mindennapi vállalkozásának legizgal-
masabb és legtanulságosabb élményeirõl vetítéses elõadás ke-
retében mesélt helyi telt házas közönségének. 

Az elsõ, talán sokunkban okkal felvetõdõ kérdés, hogy vajon
mi visz rá egy fiatal, huszonéves ifjú hölgyet arra, hogy elindul-
jon a közel negyven napig tartó zarándoklatra, amely idegen or-
szág ismeretlen tájain napi 20–30 kilométernyi gyaloglást je-
lent? Ráadásul úgy, hogy az útvonal túlnyomó részét októberben,
az ilyentájt már Spanyolországban sem szokatlan esõs, nyirkos
idõjárásban kelljen megtennie? Mint azt Máthé Szabina szemé-
lyes történetébõl megtudhattuk, eredetileg egyik barátnõjével
terveztek útra kelni, de végül máshogy alakult. Az egyik nép-
szerû közösségi oldalon több, a Camino-val kapcsolatos csopor-
tot is találni, ahol sok fontos információt meg lehet találni, ami-
re egy zarándoknak szüksége lehet az út elõtt. Az egyik ilyen
csoportnak köszönhetõen – elõször csak virtuális formában – is-
merkedett meg egy lánnyal, így végül együtt indultak neki a za-
rándokútnak, s aztán sok kilométert is tettek meg együtt a
Camino francia útvonalán. Számára a természet szeretete volt a
kiinduló pont, hiszen korábban is szívesen vett részt hosszabb-
rövidebb túrákon. A mozgásigényén túl a tiszta levegõ és a tel-
jes pompájában kitárulkozó látvány is fontos szempont volt.
Mindaz pedig, amit útközben megtapasztalt – a váratlan nehéz-
ségeket és a kilátástalannak tûnõ helyzeteket is beleértve – olyan
hatással bírtak, amelyek nem csupán ott és akkor voltak értékes
pillanatok, hanem a jövõjére is rányomják a bélyeget. Megta-
nulta például az elfogadást, hogy elõítéletek nélkül tekintsen em-
bertársaira, hiszen ha nem ismerjük egymás hátterét, életkörül-
ményeit, nincs jogunk ítélkezni. A komfortzónáját hátrahagyva
képes volt alkalmazkodni a máskor akár elképzelhetetlen, szerény,
már-már puritán életkörülményekhez, valamint sikerült megta-
pasztalnia, hogy akkor sem dõl össze a világ, ha nem akar, vagy
nem tud a rohanó, vágtató világ tempójában haladni. Ha elcsigá-
zottnak érezte magát, a pihenést is megengedte magának. Nem
kellett senkivel sem versenyeznie, annyi kilométert tett meg

naponta, amennyit
aznapi ereje, kedve
és elszántsága enge-
dett. Megértette,
hogy nem a külsõ
elvárásoknak meg-
felelõen kell élnünk,
fontos befelé is néz-
nünk, magunkra is
idõt szánni. Mint
mondta, korábban
nem sorolta volna
magát a kitartó em-
berek közé, de a za-
rándoklatot a legel-
keserítõbb helyzet-
ben sem adta fel.
Márpedig a több hétig tartó út során bizony elõfordultak krízis-
helyzetek, meghátrálásra kísértõ körülmények is, ám az égieknek
köszönhetõen midig idejében megérkezett a külsõ segítség, így
a megfáradt test új erõre kapott. Zarándoklata során ugyanis ren-
geteg jólelkû, segítõkész emberrel találkozott, mind a helyi lakos-
ság, mind pedig a sorstársak körében. Az átázott bakancs és
ruha, az egyik zarándok szálláshelyen szerzett bolhák csípései,
de még a napokig szûnni nem akaró esõ és köd sem tántoríthat-
ta el attól, hogy elérje kitûzött célját és megtegye a 880 kilomé-
tert. Visszatérését követõen sokan fordultak hozzá kíváncsibbnál
kíváncsibb kérdésekkel, mint például: Fiatal lányként nem félt-e
egyedül? Hogyan tudott sokadmagával egy szobában aludni?
Nem hiányzott-e a társaság? Nem rettegett-e attól, hogy eltéved?
– Ezeket a kérdéseket sem kerülte meg Máthé Szabina. Nem,
nõként sem érezte magát veszélyben, eltévedni képtelenség,
hiszen sûrû egymásutánban sorakoznak a zarándokút jelzései.
A közös hálószobában – a horkolás és egyéb zajok ellen – jó
szolgálatot tett a füldugó. A szálláshelyeken – 5-10 euróért –
tisztálkodásra, mosásra, szárításra, néhol étkezésre és beszélge-
tésre, barátkozásra is lehetõsége volt. A zarándoknak azonban
mindenképpen szüksége van megfelelõ felszerelésre, ami elsõ-
sorban kényelmes túracipõt, váltás ruhát, esõkabátot is magában
foglalja, a napi ellátás, szállás költségeire pedig körülbelül annyi
eurót kell szánni, ahány kilométernyi utat tervezett magának. A
természet, az élmények és az út során szerzett benyomások és nem
utolsó sorban a szívós kitartással szerzett önismeret bõségesen
kárpótolnak a gyalog megtett, hosszú út fáradtságáért. 

Bálint Edit

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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GRATULÁLUNK!

Gratulálunk az Eb-ezüstérmes Németh Zsanettnek, aki tö-

rökországi Yasar Dogu-emlékversenyen ezüstérmet szerzett.

Zsanett a 76 kilo-

grammos súlycso-

portban indult, le-

gyõzött két nagy ri-

vális junior-világbaj-

nokot. A döntõben a

világ- és négyszeres

E u r ó p a - b a j n o k

Yasemin Adar ellen

vereséget szenvedett

el, de az ezüstérmet

megszerezte.

Gratulálunk Ko-

vács Somának, aki a

2019. évben a Ha-

waii Triatlon ranglis-

táján, 18–24 év kö-

zötti kategóriájában

1. helyezést ért el.

szerk.

A veszprémi NYITOK - Nyitott Tanulási

Központ szervezésében

INGYENES

20 órás
angol kezdõ és haladó

tanfolyamok
következõ csoportjai elõreláthatólag

(létszám függvényében)

2020. február végén indulnak a

Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárban.

Bõvebb info: a mûvelõdési ház facebook

oldalán, vagy a 88/455-400-as telefonszámon

EMLÉKEZÉS A DONI 
TRAGÉDIA ÁLDOZATAIRA

Berhidán minden évben emlékezünk történelmünk egyik
legtragikusabb eseményének, a Doni katasztrófának az áldo-
zataira, a berhidai túlélõkre.

2020. január 13-án, a Berhidai Közös Önkormányzati Hiva-

talban gyûltek össze városunk polgárai, hogy megemlékezzenek

errõl a tragikus eseményrõl. Az emlékünnepség keretében

Budai László, a várpalotai Krúdy Gyula Városi Könyvtár veze-

tõje történelmi visszatekintésében idézte fel a 77 évvel ezelõt-

ti eseményeket. Felelevenítette azt a megrázó idõszakot, amely-

nek végkifejleteként a magyar hadsereg közel százezer katoná-

ja esett áldozatul a második világháború borzalmainak. Beszé-

dében az emlékezõk visszagondolhattak az oroszországi Don fo-

lyó menti csatára. A történelmi feljegyzések alapján Magyaror-

szág német követelésre vezényelte ki a keleti frontra a 2. ma-

gyar hadsereg alakulatait. Az orosz télben a katonáknak hiányos

felszerelésben, kegyetlen idõjárási viszonyok mellett kellett

helytállniuk. 1943. január 12-én a Vörös Hadsereg csapatai né-

hány óra alatt felmorzsolta a magyar haderõt. Budai László

beszédében hangsúlyozta, hogy ezzel az ütközettel a magyar

katonák megakadályozták, hogy a szovjet hadsereg egy lénye-

gesen nagyobb mértékû csatába kényszerítse bele a magyar,

német és olasz hadtestet. 

A beszédet követõen Egyed Brigitta színésznõ elõadását te-

kinthették meg az emlékezõk. A mûvésznõ versekbõl, zenékbõl

és levelekbõl összeállított, megrázó mûsorral idézte fel a drá-

mai eseményeket. 

A hagyományokhoz hûen az ünnepséget követõen Berhida

Város Önkormányzata, a Berhidai Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat, a város intézményei, civil csoportjai, illetve a berhidai

áldozatok hozzátartozói a Hõsök terén lévõ emlékmûnél he-

lyezték el a megemlékezés koszorúit és virágait.

Mûvelõdési Ház munkatársai
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