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#maradjkapcsolatban, AVAGY ONLINE PROGRAMOK
A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN

A Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár a jelenleg hatályos
kormányrendeletnek megfelelõen március közepétõl zárva tart.
Mûvelõdési házunk országos szinten az elsõk közt reagált a jár-
ványügyi helyzetben. Már a veszélyhelyzet bejelentését köve-
tõen készültünk arra, hogy kapcsolatban maradjunk a látogató-
inkkal, ill. Berhida lakosságával. Tevékenységeink egy részét
próbáltuk az internet segítségével megvalósítani, valamint új
mûvelõdési tartalmakkal jelentünk meg Facebook oldalunkon
keresztül. Kidolgoztunk egy tematikát, heti lebontásban, hogy
melyik nap, milyen programokkal jelentkezünk. Nagy lendület-
tel vágtunk bele a szervezésbe, és a lakossági igényeknek meg-
felelõen folyamatosan alakítottuk a programot az idõszak fo-
lyamán. 

A programhoz a „Maradj kapcsolatban” - #maradj otthon
szlogent találtuk ki. Minden munkanapon, más-más program-
típussal, valamint a jeles napokon önálló tartalmakkal jelent-
keztünk az intézmény Facebook oldalán.

Az „Aktív Hétfõ” keretében a mozgásos formákat helyez-
tük elõtérbe. Az elsõ idõkben jógaoktatókat és tánctanárokat
kértünk fel, hogy tartsanak online foglalkozásokat, valamint  a
helyi jóga-, aerobic  és tánccsoportokat mutattuk be. 

A „Kreatív Kedden” az elsõ hetekben kézmûves praktikák-
ról osztottunk meg videókat. Kértük, hogy készítsék el otthon
a videók alapján az alkotásokat, és küldjék el nekünk, hogy fel

tudjuk tenni az oldalra. Késõbb játékokat hirdettünk meg, pl.
emojikkal írtunk ki könyvcímeket, ezeket kellett megfejteni,
de nagy sikert aratott az anagramma játék, vagy puzzle játék
is, amikor berhidai épületek képét kellett kirakni. 

A „Te javasolSZ Szerda” keretében arra voltunk kíváncsiak,
hogy ki mit csinál otthon, mivel töltik az idõt? Kértük, hogy
osszák meg, hogy mások is ötletet meríthessenek belõle. A
„Mit fõztél ma?” kérdésre többen küldtek vissza karantén éte-
lekrõl leírást, fotót, viszont az április 1-jéhez kapcsolódó felhí-
vásunkra („Ossz meg egy vicces szelfit!”) kevesebben
csatlakoztak. Reagálva, arra, hogy oldalunk követõi nem szíve-
sen „javasolnak”, vesznek részt ilyen akcióban, a nap tematiká-
ját teljesen átalakítottuk, funkciója közösségi szerda lett. Infor-
mációkat osztottunk meg egy-egy közösségrõl, vagy bemutat-
tunk egy-egy csoportot, hogy az emberek egyre jobban megis-
merjék õket, újra lássák egymást és a régi ismerõsöket. 

A „Kultúr Csütörtökökön” teret adtunk online kiállítások-
nak, bemutattuk különbözõ csoportjainkat és közösségeinket, va-
lamint a helyi szokásokat és helyismereti dolgokat. Ennek ke-
retében pl. meghirdettük a TavaszOn Online kiállítást, ahol ta-
vaszi rajzokat, fotókat kértünk, majd a kiállításról készült vide-
ót megosztottuk. Helyismereti kvízeket készítettünk, melynek
segítségével az emberek kipróbálhatták magukat, hogy meny-
nyire ismerik településüket. 

A „Kikapcs Péntek” keretében igyekeztünk olyan feladato-
kat kitalálni, ami nem kötõdik az online térhez, hiszen minden-
ki a számítógép elõtt töltötte az ideje jelentõs részét a digitális
oktatás miatt. Volt, hogy társasjátékokat kellett otthon készíte-
ni, vagy egy pozitív gondolatot megosztani. Ez a nap is jelen-
tõsen átalakult, hiszen most már nincsenek annyira a lakáshoz
kötve az emberek, kimozdulhatnak otthonaikból. Mivel a ren-
dezvények megtartására még korlátozott lehetõségeink vannak,
az eredeti célunkat szem elõtt tartva olyan programokat kínálunk
a lakosság számára, ahol szabadtéren tölthetik az idejüket. A
Gyermeknap alkalmából a Berhidai Német Nemzetiségi Ön-
kormányzattal közös szervezésben 6 állomásos kalandjátékot
hirdettünk. A gyerekek 1 héten keresztül kereshették fel a rejt-
vényben szereplõ helyszíneket és oldhatták meg a feladatokat.

A jeles napokat és a világnapokat sem hagytunk figyelmen kí-
vül. A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan játékokkal, húsvéti
népszokások felelevenítéssel vártuk az oldalunkra látogatókat.

(Folytatás a 2. oldalon)
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KÖZÉLETI HÍREK

(Folytatás a címlapról)
A Költészet Napja alkalmából 24 gyerek, fiatal és felnõtt

küldött videót, amelyeken verset mondtak, de mi, a mûvelõdé-
si ház munkatársai is szavaltunk egy verset, melyek a mûvelõ-
dési ház Youtube-csatornáján tekinthetõk meg. A Föld Napjá-
hoz kapcsolódó felhívásunkra természetfotókat küldtek, ebbõl
is online kiállítás nyílt. Felelevenítettük a májusfaállítás szo-
kását, videós összeállítás keretében a régi majálisi rendezvé-
nyeket, az Anyák Napja alkalmából Pergõ Margit polgármes-
ter mondott beszédet és Bakács Julianna hegedûjátékát hallgat-
hattuk meg. Nemrég a Környezetvédelem Napjához kapcsoló-
dóan rajzpályázatot hirdettünk meg. Újdonságként online is le-
hetett szavazni a beérkezett rajzokra. A járványügyi helyzet
enyhülésével az eredményhirdetésre szabadtéren került sor.

A Közösségek Hetéhez is online keretek között csatlakoztunk,
egy olyan videót készítettünk fotókból, amelyben bemutattuk,
hogy egy év alatt mennyi mindent valósítunk meg a közössé-
gekkel, közösen. Az online térben nyitottuk meg 3. Szárnypró-
bálgatás kiállításunkat, ahol Homoki Nikoletta mutatkozott be
horgolt babáival és fotóival. Az üres ház-tele ház videónkkal
kontrasztot állítottunk: milyen a színpad, a nézõtér, a kiállítóhely,

a közösségi tér, amikor program van, és amikor üres, illetve be-
mutattuk, hogy mit csinálunk most, hogy zárva vagyunk. Hiszen
az online programok mellett, a mûvelõdési ház tereiben is dol-
goztunk: Lefestettük a színpadot, takarítottunk, pakoltunk, át-
néztük a szabályzatokat és javítottuk õket. Rendszereztünk, lel-
tároztunk, karbantartásokat, javításokat, felújításokat végez-
tünk – mindazt, amire soha nincs idõ. Jelenleg is folyik a
berhidai könyvtárban a leltározás, ezt követi a peremar-
tongyártelepi könyvek átellenõrzése. 

Bízunk benne, hogy a három hónap alatt, amíg csupán az
online térben találkozhattunk látogatóinkkal jobban megismer-
ték az intézményünk és  közösségeink tevékenységét. Remél-
jük, ha újra kinyitunk, lesznek olyanok, akik ennek köszönhe-
tõen látogatnak el az intézménybe és a programokra, válnak
egy közösség tagjává, vagy éppen könyvtárhasználóvá. 

Figyeljék a híreinket, ha újra nyílhatnak az ajtóink, térjenek
be hozzánk! Találkozzunk a mûvelõdési házainkban! De addig
is keressék fel Facebook oldalunkat (Berhidai Mûvelõdési Ház
és Könyvtár, Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár)! 

mûvelõdési ház dolgozói

Már a múlt év végén hallottunk róla, hogy tõlünk távoli or-
szágokban pusztító járvány ütötte fel a fejét.

Szörnyülködve néztük a különbözõ TV-csatornákat ahol
sokszor azt hittük, hogy eltúlozva mutatják be az eseményeket,
és persze sajnáltuk az egyre nagyobb számban lévõ betegeket. 

Közben azonban egyre gyakrabban hallottuk a kórokozó ne-
vét K vírus. Mindenhonnan ezt hallottuk, idõnként koronaví-
rusként is emlegették. Nem gondoltuk, hogy Európába is eljön,
azt meg végképen nem, hogy bennünket is meglátogat. Aztán
márciusra bejött, mert behozták az országba. 

Ettõl fogva olyan új fogalmakat kellett megtanulnunk mint
Operatív Törzs, veszélyhelyzet, home office (otthonról dolgo-
zás) otthoni karantén, stb. A kihirdetett vészhelyzet a fertõzés
elkerülése érdekében szokatlan elõírásokat tartalmazott. Óvo-
dák, iskolák közintézmények, munkahelyek zártak be, szünetel-
tek a különbözõ ügyintézések. 

Ajánlott magatartási formává vált a „maradjunk otthon, gyak-
ran mossunk kezet, takarjuk el az arcunkat és ha mégis el kell men-
nünk valahová, akkor tartsunk megfelelõ távolságot másoktól”.

Elõször a betegség veszélye miatt meg voltunk szeppenve,
de aztán belelendültünk a védekezésbe. Az önkormányzat még
a veszélyhelyzet kihirdetése elõtt kézfertõtlenítõ berendezése-
ket szereltetett fel az intézményekbe. Tartalék fertõtlenítõ anya-
got is vásároltunk, reméljük ennek utánpótlása a késõbbiek so-
rán is biztosítható lesz.

A Berhidán élõk fegyelmezetten betartották a rájuk vonatko-
zó elõírásokat. Megértették, hogy nem más védi meg az egész-
ségüket, hanem mindenkinek a saját magáéra, illetve a család-
jáéra önként kell vigyázni. 

Voltak hiányzó feltételek, mint például az arcmaszk. Ezt so-
kan úgy pótolták, hogy elõször csak a családnak, ismerõsnek
varrtak, aztán másnak is. Az önkormányzat által vásárolt
anyagból a Süni Óvodán keresztül több ezer darab készült az ön-
kéntesek segítségével. Ezekbõl jutott postára, boltba, intézmé-

nyekben dolgozóknak, orvosi rendelõkbe, védõnõknek és a csa-
ládsegítõn, polgárõrökön, egyházon vagy roma nemzetiségi ön-
kormányzaton keresztül mindenkinek, aki kért. A Családsegí-
tõ Szolgálatnál most is folyamatosan lehet kapni.  

A rászorulóknak 130 - tisztítószereket tartalmazó - csomagot
osztottunk szét a családsegítõ a TESZ, a polgárõrség és a roma
nemzetiségi önkormányzat közremûködésével.

Az önkormányzat összesen 75 fõ intézményi és önkormány-
zati dolgozó esetében csináltatott koronavírus tesztet, az összes
negatív lett. 

A lakosság jobb tájékoztatása érdekében Kiskovácsin, a Polgár-
mesteri Hivatalon és a Petõfi Mûvelõdési Házon is fényújságot he-
lyeztünk el, illetve szórólapon tájékoztattunk a tudnivalókról. Az
önkormányzat honlapján és a „f” helyen rendszeresen megjelentet-
tük a jogszabály változtatásokat és a polgármesteri határozatokat. 

Sokan segítenek az idõs szomszédjuknak, ismerõsüknek név
nélkül, és nem dicsekszenek vele, pedig dicséretre méltó dolog
az ilyen. Amikor baj van, akkor - melldöngetés nélkül - össze
kell fogni és segíteni egymást az itt élõknek, mert az emberség
ezt követeli meg tõlünk.

A címben feltett kérdésre válaszolva azt gondolom, hogy
nem ennyi volt, mint amennyit az elmúlt közel három hónap-
ban megéltünk. 

A veszélyhelyzet még érvényben van és megbetegedések
is vannak. Nincs még ellenszer és nem vagyunk védettek a
vírus ellen. Be kell tartanunk az arceltakarással, egymás-
sal való távolságtartással, kéztisztítással, boltba járással,
utazással kapcsolatos elõírásokat. 

Amennyiben a veszélyhelyzetet feloldják, ez a rendkívül
gyorsan terjedõ és agresszív vírus akkor is jelen lesz és bárki el-
kaphatja. A védekezés, megelõzés ezért fontos még jó darabig.

Kérem, hogy a baj megelõzése miatt továbbra is nagy gondot
fordítsanak saját és embertársaik egészségének megóvására.

Pergõ Margit polgármester

ENNYI VOLT ????



3

2020. június Önkormányzati Híradó

Szájmaszk varroda összefogással a Süni Óvodában

A helyi Önkormányzat megbízásából, Pergõ Margit polgár-
mester kezdeményezésére 2400 darab maszk készült el közös-
ségi összefogással a járvány kihirdetése utáni idõszakban már-
cius, április hónapban a Süni óvodában. 

Miután gyermekek nélkül maradt az intézmény, a gyerek-
zsivaj nélküli csoportszobák varrómûhellyé alakultak, az óvoda

lelkes dolgozói, pedagógiai asszisztensek, dajkák szorgalmas
kezei szabták, varrták, készítették a különbözõ méretû száj-
maszkokat. A lakosság mellett a város szociális és egyházi in-
tézményei számára sikerült elkészíteni a megrendelt 2400 db
textilmaszkot. A Berhida Városi Polgárõrség Egyesület, a
Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Berhidai Szoci-
ális és Gyermekjóléti Szolgálat, a Központi Orvosi Ügyelet
Várpalota és a Berhidai Nyugdíjas Klub nagy örömmel fogad-
ták el az elkészült szájvédõ maszkokat. Kovács Tamás önkén-
tes koordinátor-szervezõ munkájának köszönhetõen, valamint
Zergi Orsolya óvodapedagógus irányításával a külsõ önkénte-
sek,  Zeller Jánosné, Persányi Béláné, Csere Józsefné, Keszler
Józsefné, Szeivolt Mária, Újvári Józsefné, Tóth Sándorné. Er-
délyi Adrienn, Komáromi Mimi, Erdélyiné Arany Ágota, Lend-
vainé Németh Nikoletta, Bálintné Arany Katalin otthonaikban
több hetes otthoni munka során segítették a szájmaszkok var-
rását, szabását, összeállítását. Ezen felül elkészítésre és kiosz-
tásra került még 1100 db maszk, melyhez a szükséges anyagot
részben az óvoda dolgozói és más magánszemélyek felajánlá-
sa biztosította. Az igényesen elkészített maszkok mellé haszná-
lati utasítást is kaptak a használóik a csomagolásban. A közös-
ség által készített maszkok ugyan nem rendelkeznek minõsí-
téssel, de gátolják a vírus átadását, így azok hozzájárulnak a
járvány terjedésének lassításához, akadályozásához. 

Süni Napközi-Otthonos Óvoda 

Süni Óvoda dolgozói a március közepi óvodabezárást 
követõen 2400 maszk készítésében vettek részt a helyi 

Önkormányzat megrendelésében

Peremarton-gyártelepi Részönkormányzat tevékenysége
a veszélyhelyzet ideje alatt

Engedjék meg, hogy pár mondatban bemutassuk a Peremar-
ton-gyártelepi Részönkormányzat tevékenységeit a veszély-
helyzet idején.

A veszélyhelyzetet bejelentõ hétvégén már azon gondolko-
zott a Részönkormányzat, hogy hogyan tudnánk segíteni a la-
kosokat a kialakult helyzetben. Kötelességünknek éreztük,
hogy tegyünk valamit azokért az emberekért, akik bízva bennünk
megválasztottak minket képviselõjüknek. 

A Peremartonért Egyesülettel karöltve felállítottunk egy
koncepciót a következõ hetekre, hónapokra. Ez többek közt tar-
talmazta a településrész szájmaszkokkal való ellátását, napi se-
gítséget a 65 évnél idõsebb korosztálynak (boltba járás, gyógy-
szervásárlás), és segítséggyújtás azoknak a családoknak, akik-
nek szüksége lesz erre az elkövetkezõ hetekben, hónapokban.
Ezeknek az anyagi forrását az Részönkormányzati képviselõk
tiszteletdíj lemondása fedezte. Minden képviselõ (Csomainé
Csókási Mónika, Csonka Péter, Fábián Renáta, Fekete Kriszti-
án, Gerõfi Roland, Siklósi Imre, Varga Balázs) az addig lehet-
séges 3 havi tiszteletdíjáról mondott le, ami 670 925Ft lett.

A maszkvarrás már a vészhelyzet kihirdetését követõ héten
elkezdõdött lelkes önkéntesek segítségével. Közel 600 db
maszkot varrtunk, amivel sikerült ellátnunk a gyártelep túlnyo-
mó részét, kereskedelmi egységeket, egészségügyi dolgozókat,
postát és a többi településrészre is juttattunk belõle. Akik segí-
tettek nekünk: Némethné Závori Márta, Veréb Piroska, Siklós-
iné Földvári Gabriella, Silye Ilona, Nagy Gyuláné (Humli And-
rea), Tischler Gáborné, Csomai Ferencné, Keserû Márta, Deák
Istvánné. Nagyon szépen köszönjük Nekik!

Ezzel párhuzamosan felhívást tettünk közzé, amit itt az in-
terneten és plakátokon keresztül próbáltunk eljuttatni a cél-
közönségnek, melyben segítségünket ajánlottuk azoknak az
idõsebb embereknek akiknek abban az idõben nem volt sze-
rencsés kimozdulni otthonról, nem volt  lehetõségük a bevá-
sárlásra. Szerencsére ezt is szép számmal vették igénybe a la-
kosok.

Tovább gondolva a segítségnyújtást segítséget kértünk, hogy
kik azok a kisgyermekes családok, akiknek a veszélyhelyzet
idõbeli elnyúlása problémát okozhat. Sikerült is eljutnunk 6
családhoz, akiknek tartós élelmiszert vásárolt a Peremartonért
Egyesület és a Részönkormányzat. Ezeket május 2. hétvégéjén
sikerült átadnunk a családoknak, amely örök emlékû, felemelõ
érzés volt! Ezért érdemes dolgozni!

Mindezek mellett a csapat felkereste a Chemark Zrt vezér-
igazgatóját, Varga Imrét, aki 48 liter kézfertõtlenítõt ajánlott
fel a lakosságnak, melyek a város egész területén kerültek ki-
osztásra, a Berhidai Szociális és Gyermeklóléti Szolgálat és a
Részönkormányzat közremûködésével. 

A Részönkormányzat szeretne köszönetet mondani
Némethné Závori Mártának, a Peremartonért Egyesület elnö-
kének aki hatalmas energiát belefektetve mindvégig segített
minket véghez vinni a veszélyhelyzet elején megfogalmazott
céljainkat.

Továbbá köszönjük a Részönkormányzat állandó segítõinek:
Miklós Tibornak, Gere Tamásnak, Nagy Norbertnak és Madár
Gábornak!

Peremarton-gyártelepi Részönkormányzat
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Közlemény

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2020. évi

Berhidai Napok rendezvénye a kialakult járvány miatti veszély-

helyzetre tekintettel elmarad. (Berhida Város Polgármester-
ének 68/2020. (V.25.) számú határozata)

A járványhelyzet változásának ismeretében amennyiben le-

hetõség nyílik rá, egy rövidebb program lehetséges megtartásá-

nak érdekében további egyeztetés szükséges, melyre a követke-

zõ hónapokban kerül sor.

Felhívás!

Az idõjárásunkra mostanában jellemzõek az erõs szelek, szél-
viharok, melyek komoly károkat okozhatnak. Kérjük a Tisztelt La-
kosságot, hogy károk megelõzése érdekében vizsgálják át a magán-
tulajdonukon belül található fákat, melyek veszélyeztethetik az in-
góságaikat vagy ingatlanjaikat. Abban az esetben, ha közterületen
észlelnek veszélyes, beteg fát, kérjük jelentsék be a TESZ iroda
alábbi telefonszámára: 88-595-600. A TESZ szakértõvel meg fog-
ja vizsgáltatni a fát, és ha szükséges gondoskodik a kivágásáról. 

Köszönettel: TESZ

RENDHAGYÓ BALLAGÁSI KÖSZÖNTÕK

Süni Napközi-otthonos Óvoda
Kedves Szülõk! 

Nagyon nagy szeretettel köszöntjük óvo-

dánk szülõi közösségét. Hamarosan itt a tanév

vége, és a tavalyihoz hasonlóan idén is nagy lel-

kesedésben készültünk iskolába készülõ nagy-

csoportosaink ballagási búcsúztatójára. Ám márciusban közbe-

jött vírushelyzet miatt óvodánk leállásra kényszerült, óvodai

csoportjainkat be kellett csukni, a játékok kisgazdájuk nélkül ma-

radva hiába várták az újbóli találkozást. Nagyon hiányoztak a

gyermekeink. Nélkülük üres volt az épület! A termekben is

unatkoztak a játékok és az eszközök.

Mindannyiunkat meglepett, hogy óvodánkat sajnos bizony-

talan, elõre nem látható idõben bezárták, így a megszokott év

végi programjainkat sem volt lehetõségünk megtartani. Ebben

a rendkívül helyzetben a sajtó oldalán keresztül vagyunk kény-

telenek búcsút venni az óvodától, a nagycsoportosainktól, a

szülõktõl.  

Nagycsoportosaink iskolába készülnek. Nem hittük volna,

hogy ilyen hamar véget ért számukra e rendkívüli nevelési év.

Március közepén találkoztunk utoljára, azóta csak csendben re-

ménykedünk az esetleges újrakezdésben. A nagyok már lehet,

nem is jönnek vissza az oviba játszani, útjuk a nyári szünet után

egyenesen az iskolába vezet. Ballagási emlék nélkül azért nem

engedjük el a gyerekeinket, amennyiben lehetõség adódik, a

nyár végén egy közös búcsútalálkozásra készülünk nagycso-

portosainkkal. 

A mai nappal nemcsak gyermekeik életében, de a szülõké-

ben is lezárul egy fejezet: véget érnek az ovis szülõi évek. Bí-

zom benne, hogy olyan nagy szeretettel idézik majd vissza ezt

az idõszakot, mint mi, a Süni óvoda kollektívája. 

Amikor három évvel ezelõtt elõször ide érkeztek az óvodá-

ba a kisgyermekükkel, megköszöntük, hogy megtiszteltek min-

ket a bizalmukkal, és ránk bízták legféltettebb kincseiket. Úgy

érzem, a késõbbiek során is e kölcsönös bizalom jegyében telt

az együtt töltött idõ. Köszönjük Önöknek a sok segítséget, az

állandó megerõsítést, hogy egy csónakban evezünk, azonosak

a céljaink.

Amíg üresek óvodánk falai, nincs gyerekzsivaj, Igyekeztünk

otthonossá, barátságossá tenni az óvodát. Szépítgetjük, csino-

sítgatjuk, hogy az újbóli visszatérés reményében kicsit meg-

újulva fogadhassuk ovisainkat. 

Kedves Szülõk! A váratlan vírushelyzet miatti kényszerû

otthonmaradási idõszak során tudjuk, mekkora felelõsség hárult

önökre a kisgyerekek óvoda nélküli, otthoni, családi nevelésé-

nek helytállásában. Tudjuk, hogy nagyon fárasztó idõszak áll mö-

göttünk, mögöttük, és azt, micsoda hihetetlen küzdelmet visz-

nek, vittek végbe nap, mint nap. Ahogy egyik szülõ is megfo-

galmazta internetes posztjában: kik ennek a kialakult helyzet-

nek a hõsei? Természetesen a gyermekeink, akikrõl nem be-

szélünk eleget. Mert már két hónapja be vannak zárva, anélkül,

hogy (majdnem) valaha is panaszkodtak volna.

Amikor a hõsökrõl beszélünk, nehogy elfelejtsük a 

„gyerekeket“ megemlíteni, megtapsolni. 

A legnagyobb kincsünk, aki nap, mint nap megtanít arra,

hogy a legfontosabb dolgokra koncentráljunk. Õk ennek a je-

lenlegi Helyzetnek a hõsei. 

Köszönjük rendületlen kitartásukat, nemcsak most, de az

egész óvodai nevelési év során együttmûködésüket, rugalmas-

ságukat. Továbbra is vallom, a szülõkre is mindig, mindenben

számíthatunk. A szülõi közösségnek kiemelten fontos szerepe

van elidegenedõ világunkban. Ennek reményében indítjuk isko-

lába nagycsoportos gyermekeinket, és bízom benne, hogy az

óvodai életük során nyert tapasztalatokkal, ismeretekkel állják

meg a helyüket a tanulásban is. 

Szeretettel búcsúzunk tõletek! Ne feledjétek mindig szívesen

visszavárunk titeket!

Nagycsoportosaink:

Alap Ildikó Gabriella, Bakó-Kurucz Bálint Gergõ, Berecz Gá-

bor Ferenc, Bölcsik Noel, Bucs Bence, Czellár Míra, Csizmadia

Bence, Csonnó Ninetta, Csonnó Noel Norbert, Erdélyi Tibor, Far-

kas Maja Titanilla, Franyó Tamás, Fülöp Csenge Mária, Géczi

Márk László, Horváth Dominika, Illés Milán, Kajári Amina Do-

loresz, Kamondi Márk, Lakatos Valentina, Lázár Arnold Izmael,

Léber Vanessza Darinka, Máté Gergõ, Máté Lorenzó, Mogyoró

Cintia Kíra, Nyári Dominik, Nyári Dzsúlió Enzó, Olajos Noel Ju-

nior, Orsós Szebasztián Richárd, Pap Amina, Rácz István Iván,

Rossmann Patrik, Rosta Ruben, Rupa Fernandó Denisz, Seiber

Hanna Boglárka, Seiber Szabina Nikoletta, Szakálas Ronáldó Ar-

mandó, Szõke Adrián Ernõ, Taszári Kiara Hanna, Timándi Zoé,

Toldi Marcell, Toldi Milagrosz Leila, Tóth Noémi, Törõ

Vanessza Katalin, Varga Ketrin Mirella, Varga Szabolcs István

Süni Napközi-otthonos Óvoda dolgozói
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Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsõde
Búcsúzunk a ballagó nagycsoportosaitól

Minden óvodás életében eljön az

az idõ, amikor bezáródnak az óvoda

kapui. A játékokkal teli, vidám cso-

portszobákat felváltja a tanterem, daj-

kanénik és óvó nénik helyett a tani-

tónénik egyengetik tovább útjait a

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsõde

nagycsoportosainak, akik hamarosan

iskolába lépnek. Sajnos a nevelési év

végére tervezett programjainkat nem

tudtuk megtartani, közösen átélni, év-

záró és ballagási ünnepségeink elma-

radtak. Ezért most ezúton is szeret-

nénk a gyerekektõl és szüleiktõl, csa-

ládjaiktól elköszönni.

Kedves ballagó nagycsoportosaink! 

Néhány éve sokan közületek böl-

csõdésként kerültetek az intézmény

falai közé, a többiek, pedig mint elsõ

közösséggel, az óvodával kezdtetek

barátkozni. Nem felejtjük el azt a na-

pot, amikor elõször jöttetek óvodába.

Volt, aki az elsõ pillanattól úgy visel-

kedett, mintha világéletében óvodába járt volna, volt, aki las-

san, óvatosan fedezte fel elõbb a csoportszobát, majd az udvart.

Volt, aki egész nap az óvónéni ölében akart ülni, s bizony volt

olyan is, aki sírva kapaszkodott az anyukájába. Ölelgettük, vi-

gasztalgattuk a sírókat, biztattuk a félénkeket, óvtuk azokat,

akik túlontúl bátornak mutatkoztak. Igyekeztünk az óvodában

töltött éveket vidámmá tenni, maradandó élményekkel meg-

fûszerezni, mindenki fejlõdését a lehetõ legjobban segíteni.

Mindegyikõtök egy külön kis egyéniség, nincs közöttetek két

egyforma, s valóságos csoda volt látni, ahogy nõttetek, lette-

tek egyre önállóbbak, ügyesebbek. Gyakran vicces vagy bû-

bájos történeteket meséltetek nekünk, bátrakká és kezdemé-

nyezõkké váltatok, s egyszer csak azon kaptuk magunkat,

hogy ki is nõttétek a mi kis óvodánkat, és az iskolába készü-

lõdtök már. Biztosan nagyon fogtok hiányozni nekünk, de nem

szabad szomorkodni, mert tudjuk, milyen jól fel fogjátok talál-

ni magatokat az iskola világában, milyen magabiztosak lesz-

tek, könnyen alkalmazkodtok az új szokásokhoz, és megérti-

tek az új szabályokat. Sok új barátot szereztek majd, izgalmas

élményekkel gazdagodtok, és rengeteg fontos dolgot tanultok

majd az iskolában. Bízunk benne, hogy szeretettel gondoltok

majd vissza ránk, az egykori óvónénikre, dajka nénikre és a

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsõde minden dolgozójára.

Nagycsoportosaink, akiktõl búcsúzunk:
Bakács Emma, Baracska Zoltán Attila, Békefi Hunor,

Csepregi Martin Gábor, Dévényi Zselyke, Dohar Benett, Franyó

Csaba, Gulyás Ármin György, Hegyi Loretta, Illés Marcell Patrik,

Jónás Csenge Rozália, Kovács Péter, Lelkes Áron Levente,

Nagy Dávid Roland, Stecher Martin, Szabó Nóra, Szilády Bianka,

Szilvai Boglárka, Taszári Csaba Károly, Téglás Tamás Péter,

Tóbiás Boglárka, Tompa Levente, Veldi Martin Gábor

Ezúton szeretnénk a gyermekek szüleinek is megköszönni

az együttmûködést, segítséget. Közös munkánk gyümölcse

beérett, a gyerekek színes élményekkel gazdagon, biztos ala-

pokkal kezdhetik meg szeptemberben az iskolát.

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsõde dolgozói

„A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna meg.”
Gilbert Keith Chesterton

Õszinte tisztelettel köszöntjük Pedagógusnap alkalmából óvodáink és iskoláink munkatársait, Semmelweis-nap

alkalmából településünk egészségügyi és szociális dolgozóit, valamint Köztisztviselõ Nap alkalmából a helyi köz-

igazgatásban tevékenykedõ tisztviselõket. 

Berhida Város Polgármestere
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Kedves Adys Ballagó Nyolcadikosaink, 
Kedves Tanítványaink!

Most itt kell hagynotok ezt az iskolát, ahol nyolc éven át
koptattátok a padokat és a lépcsõket, ahonnan annyiszor men-
tetek volna haza egy-egy esõs hétfõ reggelen, mintsem, hogy fi-
gyeljetek az órákon, vagy éppen dolgozatot írjatok.

Rengeteg élménnyel gazdagodott az életetek ez alatt az idõ
alatt, de persze nehéz pillanatokat is át kellett élnetek. Ilyen pil-
lanat most ez is. Hiszen a valódi ballagás, búcsúztatás, az utol-
só hetek örömteli pillanatai, a közös keringõ, az iskola közös-
ségétõl, a tanároktól, iskolatársaktól való búcsúzás a vírus mi-
att elmarad.

Mikor nyolc éve elõször léptetek be osztálytermetekbe, min-
den idegen volt és nagyon nehezen oldódtatok fel. Az osztály
persze gyorsan összekovácsolódott, hála Erzsike, Andi és Elvi-
ra néninek, akik mindig vigyáztak, hogy a vitákból nehogy na-
gyobb rendetlenkedés legyen, vagy, hogy a veszekedések után
gyorsan kibéküljetek.

Miután pedig kijártátok a negyedik osztályt, az elkövetkezõ
három évben Anikó néni, az utolsó évben pedig Zsuzsa néni
irányította lépteiteket, az élet lépcsõfokain.

Bár nemegyszer fordult elõ, hogy sikerült a tanári gárdát a szo-
kottnál jobban felbosszantanotok, de reméljük, hogy tudjátok,
hogy ezek hamar feledésbe merültek, szívünket elönti inkább a
sok, szép, vicces emlék rólatok.

Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola

Kedves Ady iskolás 8. osztályosok!
Ebben az évben rendhagyó módon tudok elköszönni tõle-

tek. Az elmúlt hónapok rendkívüli járványa, sajnos olyan tá-
volságot épített közénk, amelyet ugyan digitálisan próbáltunk
áthidalni, de az a szeretet, az a kedvesség, esetleg bosszanko-
dás, amelyek a minden napok része volt, most a személyes ta-
lálkozások mellõzése miatt nem tudtuk megélni.

Kérlek, fogadjátok olyan szeretettel ezeket a búcsúsorokat,
mint amilyen szeretettel írtam meg nektek.

Az elmúlt 8 év, amit az iskola falai között eltöltöttetek, most
véget ér. Sok-sok emlék fûzõdik minden teremhez, tanáraitok-
hoz és diáktársaitokhoz. 

Annyi minden történt ez alatt a nyolc év alatt, amit olyan jó
felidézni: ilyen az elsõ nap, amikor kicsi gyermekként, elsõ osz-
tályos kisdiákként megilletõdötten ültetek a tanévnyitón Elvi-
ra nénivel, a tanító nénivel. Aztán a következõ hónapokban
megismertétek az abc betûit, a számolás, írás rejtelmeit. Most
amikor az utolsó napokat tölthettük volna együtt a „vírusveszély”
sajnos megvonta tõlünk ezeket a napokat.

Mikor 5. osztályosok lettetek, Anikó néni nagy szeretettel veze-
tett be benneteket a felsõ tagozatosok életébe, majd a 8. osztálytól
Zsuzsa néni búcsúztat el benneteket az általános iskolai évektõl. Az
eltöltött esztendõk alatt sok minden változott, osztálytársak jöttek-
mentek, de az itt töltött évek összekötnek benneteket és bennünket.

Ismertétek és tudtátok melyik tanárt mivel lehet bosszanta-
ni, mivel tudtok örömet szerezni, meglepetést okozni a nyugdíj-
ba vonuló kedves tanár nénitõl vagy éppen földrajz óra elõtt
sorba állni a tanterem elõtt, amellyel megmutattátok, hogy mi-

lyen fegyelmezett diákok is tudtok lenni, ezek most már emlé-
kek lesznek csak.

Az utóbbi hetekben és napokban otthon kellett tanulni, fel-
készülni az órákra a digitális oktatás keretében. Sokszor kér-
deztétek tõlem, lesz-e ballagás. Reméltük, hogy engedélyezik
majd, de sajnos a megszokott formában nem lehet ballagást tar-
tani. Ezért köszönök most így el tõletek.

Tudnotok kell, hogy az a szeretet és gondoskodás amit itt
kaptatok tõlünk, nem kísér tovább benneteket, most már önál-
lóan kell majd intézni az iskolai ügyeiteket is.

Azonban szeretném, ha tudnátok mi mindig visszavárunk ben-
neteket egy látogatásra, beszélgetésre és szívesen segítünk, ha
esetleg a tanulásban vagy másban segítségre van szükségetek.

Mi, pedagógusok minden diákot elhelyezünk szívünkben és
hisszük, hogy mi is helyet kaptunk a ti szívetekben és lelketekben.
Az érzés ugyanaz mindenkiben: összetartozunk. És ez a legfontosabb!

Most elköszönünk egymástól.
Búcsúzunk! – és kívánjuk nektek, hogy sikerek kísérjék uta-

tokat azt az ismeretlen utat, amelyet szeptembertõl fogtok be-
járni. Hiszem azt, hogy ha majd mindannyian visszatekintetek
az elmúlt idõszakra, elfeleditek a kudarcokat, a gondokat és
csupán a szép dolgokra fogtok majd csak emlékezni

Egy Goethe idézettel mondok búcsút:
„Keresd az életben mindig a szépet
Ragadd meg azt, amit más észre sem vesz,
S hidd el, ha sokszor durva is az élet,
Mindig találni benne kellemest és szépet.”

Fornai Marietta
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Erõsségetek nem annyira a tanulás, mint inkább a versenye-

ken, mûsorokban való szereplések, s a sport volt.

Melyek voltak legemlékezetesebb szerepléseitek?

A városnapokon¸ az iskolai városi karácsonyi ünnepsége-

ken, az Ady iskola névadójának mûsorán, megemlékezõ mû-

sorokon (okt.23., márc. 15.) évzáró, évnyitó iskolai rendezvé-

nyeken, farsangi mulatságokon, kiállítás megnyitókon, Márton

napi rendezvényeken, tanulmányi versenyeken (matematika,

szavaló, szépkiejtési, német nemzetiségi), számtalan sportver-

senyen: megyefutás, labdarúgó diákolimpia Várpalota, Rákóczi

kupa.

Reméljük, hogy élveztétek a programokat, amiket nektek

szerveztünk az évek folyamán és szeretettel gondoltok vissza az

itt töltött diákévekre - gondolunk a pályaválasztási napokra, a

Szakmák éjszakájára, közös kirándulásokra, Erzsébet táborok-

ra, színházlátogatásokra.

Egy jó tanáccsal szolgálnánk a jövõre vonatkozóan. Ahogy

már sokszor hallottátok tõlünk: Legyetek segítõkészek, jósá-

gosak, s tanuljatok, mert egyedül a gondolataitok a sajátjaitok,

egyedül ezt nem veheti el tõletek soha, senki, ez lesz csak tié-

tek, s még Weöres Sándor is megmondta: „...Alattad a föld, fe-
letted az ég, benned a létra...“

Útravalóul mindegyikõtöknek egy rövidke gondolatot

szántunk, legyen ez kicsit olyan, mint a szerencsesüti üzene-

te, amit mindig oly örömmel olvasgattatok..., fogadjátok sze-

retettel:

Bakács Zsanett Kinga, igyekezz mindig figyelni és szor-

goskodni. Az életben a szép dolgokat lásd és ragadd meg: 

„...A mindennap kicsiny csodái, Nagyobb és titkosabb
csodák...“ /Reményik Sándor/

Bakos Angelina Alexandra, téged e rövid ismeretség alatt

néha csendes, szófogadó, de téged figyelve kicsit más oldalad-

ról lázadó kamasznak ismertünk meg. Sok belsõ értéked van, amit

még nem mutattál meg. Legyél kicsit bátrabb, közvetlenebb

másokkal, mert: 

„Bármit megváltoztathatnak azok, akiknek van elég bátorsá-
guk utat építeni saját maguknak.“ /Aleszja Popova/

Bakos Kornélia Vivien, a te életed már „révbe ért“, bár né-

ha biztos visszavágysz a gondtalan gyermekkorba. Kívánunk

sok erõt a felnõtt élethez, s hogy a kisfiadból jó érzésû férfit

tudj nevelni, s mindig tartsd szem elõtt:

„...Bár múlnak a gyermekévek, nincs visszaút, új mesék nem
várnak tovább. Van mégis csillagfényes álomvilág, de azt, gyer-
mekünk álmodja tovább...“ /Ihász Gábor/

Bakos Szilvia, olyan kis gyámoltalan vagy, néha azt hittük,

a legkisebb szél is elfúj, de azért mindig kiálltál magadért! Az

élet sok mindent rejteget:

„...Elõtted a küzdés, elõtted a pálya,
Az erõtlen csügged,az erõs megállja.
És tudod: Az erõ micsoda? - Akarat,
Mely elõbb vagy utóbb, de borostyánt arat...“ 

/Arany János/

Jónás Ferenc Noel, mindig igyekvõ, szorgalmas, társait is

bíztató jó közösségi ember vagy. Mindig tartsd szem elõtt, hogy

fontos az állandó tanulás, fejlõdés, tapasztalatszerzés, s maradj

továbbra is összetartó erõ abban a közösségben, ahol épp tevé-

kenykedsz. Csak így tovább: 

„...Akarj több lenni, minden egyes nap, akarj többet elérni,
mert ez adja az emberi lét egyik értelmét...“ /Csernok Miklós/

Krén Dorián Márk, neked bizonyára nehéz lehet a körü-

lötted élõ sok kiváló, tehetségrõl, szorgalomról tanúbizonysá-

got tevõk között bármivel is kitûnni. Nehéz korban is

vagy,…sokszor csak ültél csendben. Hosszú út vár még rád a fej-

lõdés terén, de te csak haladj. 

”Ha az egész órát úgy betöltöd, hogy benne érték hatvan
percnyi van, minden kincsével bírod ezt a földet, s ami még
több, ember vagy fiam” /Kipling/

Lakatos Brenda Tamara, téged sok vidámság, nagy hang,

erõs akarat jellemez, Remélhetõleg a jövõben is mindig kiállsz

a magad igazáért, s mindig ilyen vidám maradsz!

„Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot,
Mindig hinni és remélni, így érdemes a földön…” /Papp Lajos/

Mogyoró Patrik, a világraszóló humorod az élet minden

nehézségén majd átsegít, ne felejts el mindig csak nevetni, s

nevettetni, s hidd el: 

„…Bármit meg tudsz tenni, bármit el tudsz érni, ha hiszed,
hogy képes vagy rá…” /Joe Girard/

Németh Márk Richárd, te, a csendes, de mindig aktív, hall-

gatag, és engedelmes diák vagy a közösségünkben. Mélyen a szí-

vedben sok kincset õrizgetsz, melyek segítenek majd életed so-

rán. Kívánjuk: 

„Egy homokszemben lásd meg a világot, egy vadvirágban a
fénylõ eget, egy órában az örökkévalóságot, s tartsd a tenyere-
den a végtelent.”/William Blake/

Nyári Martin Márk, te is sokat csiszolódtál az együtt töl-

tött idõ alatt, kicsit több empátia, szerénység és önszorgalom az

életben majd elõre visz, s tartsd mindig szem elõtt: 

„..Legnagyobb cél pedig-e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben...” /Arany János/

Oláh Míra, téged már kicsi korod óta szerencsénk volt kö-

zelebbrõl is kísérni, fejlõdésedet támogatni, szemlélni. Remé-

lem az együtt töltött idõk, értékes ajándékként segítik majd to-

vábbi törekvéseidet, s ne feledd, minden csak rajtad múlik.

„...Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapui elõtt,
adj erõt, hogy be tudjak lépni, van hitem a magas falak elõtt…”
/Edda Mûvek/

Rédli Erik, a te megrendítõen érdekes és értékes világod külön-

féle tudományokba kalauzol. Kívánjuk, hogy sose veszítsd el a kí-

váncsiságod, s a tudás utáni vágyad megmaradjon, de nagyon fon-

tos, hogy ne felejtsd el az alábbiakat is mindig szem elõtt tartani: 

„…És érezzék egy kézfogásból rólad, hogy jót akarsz, és te
is tiszta jó vagy, s egy tekintetük elhitesse véled: szép dolgo-
kért élsz – és érdemes élned…” /Váci Mihály/

(Folytatás a 8. oldalon)
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BERHIDAI II. RÁKÓCZI FERENC NÉMET NYELVOKTATÓ 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

„Kifordított világban élek…”
Néhány gondolat év végére egy furcsa ballagás margójára

„… ahol minden megtörténhet” énekelte a Bikini együttes va-

lamikor a 90-es években. Az elmúlt évtizedekben hányszor dú-

doltuk ezt a dalt, mert egy-egy pillanatban úgy éreztük, hogy gyü-

lekeznek a viharfelhõk, kicsúszott a lábunk alól a talaj, vagy

nem éppen olyan szelek fújnak, amilyent mi szeretnénk. 

De most ez a merõben új helyzet, ez az eddig csak történe-

lemkönyvek lapjairól vagy tanári magyarázatokból ismert világ

egyszer csak itt termett minden korlátjával, nehézségével, fonák-

ságával, abszurditásával együtt. És ha azt hittük, hogy eddig

bármelyik helyzet nehéz volt, akkor tévedtünk. 

Maradj otthon! Tartsd a távolságot! Viselj maszkot! Vezény-

szavak határozzák meg az életünket! Korlátok mindenütt. 

Ne menj iskolába se! Na, végre! Elhangzott ez a mondat is!

S valljatok színt Gyerekek! Elsõre nem is hangzott ez olyan

rosszul. Jó buli ez, úgy is mindig az ellenkezõjét szajkózták. 

Nekünk, pedagógusoknak is merõben új helyzetet teremtett

a veszélyhelyzet. Aki nem jött be az iskolába, annak az éter túl

oldalán, akinek be kell járnia, annak az ürességtõl kongó, nyo-

masztó iskolaépületben hiányoznak a gyerekek. És egyre jobban!

Kikerült a mi iskolánkra is a „NAGYON HIÁNYOZTOK!” fel-

irat. És vártuk nagyon sokan, hogy legalább hanggal, de élõben

együtt lehessünk veletek! És elmondtátok, hogy legtöbben ti is

így érzitek, milyen jó, legalább halljuk egymást. Mert idõvel ki-

derült, mégis van abban valami rossz is, hogy nincs iskola.

A legrosszabb helyzetbe a ballagás elõtt álló diákok kerültek. Mert

tõlük pont a lényeget vette el a pandémia: azokat az utolsó heteket,

ahol még együtt lehetnek az osztálytársakkal kicsit felszabadulva,

mert már mindenki tudja, felvették valamelyik szakközépiskolába,

gimnáziumba. Elmaradt az utolsó közös kirándulás, hiányzik a te-

mérdek schönbrunni szelfi, a „ki üljön a buszban hátul” –

veszekedések… Ezek az élmények elvesztek, nem pótolhatók. 

Idén nincsenek hagyományos értelemben vett utolsó órák

sem, ahol a tanárnõ elköszön, miközben néhányan elmorzsol-

nak egy-egy könnycseppet az arcukon. A tanárnõ is, csak épp

halaszthatatlan dolga akadt a táblánál, hogy ne lássék, õ is saj-

nálja, hogy vége egy közös kalandnak. 

Idén 24 gyermektõl búcsúzunk. Az elválás pedig mindig ne-

héz. Évekig egyengetjük utatokat a szülõk mellett, aztán – mert

így van rendjén – mindig eljön a pillanat, hogy el kell engedni a ke-

zeteket. Tesszük ezt abban a reményben, hogy magatokkal visztek

egy nektek fontos szót, egy-egy most még érthetetlen életbölcse-

lettel teli mondattöredéket… S egyszer váratlanul,  értelmet nyer

majd az a pár szó, amirõl onnantól kezdve mindig eszetekbe jut az

osztályfõnök, vagy egy szívetekhez közel álló pedagógus…

Mindnyájatoknak kívánom, hogy érjétek el a kitûzött célt! De

ne feledjétek, hogy semmi nem valósul meg varázsütésre, ten-

ni kell érte legjobb tudásotok szerint. S bármi történjen, bármi-

lyen nehézség is adódik az életben, fogadjátok meg útravalóul

Boór András szavait:

„Vigyázz nagyon, hogy ember maradj!
Holnapra törve a mából,
és túl ne lobbanj
holnapután a tegnapi lángolásból.”

Kálmán Andrásné 
intézményvezetõ 

(Zsanett néni)

(Folytatás a 7. oldalról)

Schnur Laura, ki karcsú vagy, mint a nádszál, gyenge, mint

egy fûszál, s minden kis szellõ meglebegtet, pedig van benned

erõ, s akarat, csak tudd mindig, mit akarsz, mert:

„..Nem elég álmodozni! Egy nagy-nagy álom kell!
Nem elég megérezni, de felismerni kell,
Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el,
Jövõnket – tudni kell!...” /Váci Mihály/

Szõke Ferenc Ádám a te nyugodtságod, fölényességed át-

segít majd mindig a nehézségeken, csak tedd mit tenned kell, s

légy hû önmagadhoz!

„…Bár zord a harc, megéri a világ, 
Ha az ember az marad, ami volt.
Nemes küzdõ, szabad lelkû diák…” /Ady Endre/

Szõke Roland, a hatalmas szíved, jóságod, segítõkészséged

és szorgalmad kívánom, sose hagyjon el! S hidd:

„…Egyszer mindent elér az ember,
Azt is, mi most még messze cél.
Csak küzdj és áldozz, ne csüggedj el,
S gyõzelmed lesz a hõsi babér….” /Bertold Brecht/

Toldi Márk, kiváló jellemed segíthet a „nagyszerûvé válás

útján”. Megvan hozzá mindened, csak ne tékozold el kincseid,

s soha ne felejtsd el:

„..Rendkívülinek lenni egyrészt azt jelenti, hogy eldöntöd: 
minden alkalommal többet teszel, mint amennyit elvárnak

tõled…” /Tina Seeling/

S végül Albert Camus szavaival búcsúzunk tõletek: „Senki-
nek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen, már az is nagy-
on szép, ha valaki ember tud lenni.”

Ne feledjétek, a búcsúnk nem örökre szól, várunk mindig ti-

teket jó szívvel, ha erre jártok, bármi problémátok akad, vagy

csak egyszerûen visszahúz a szívetek!

Szeretettel: Anikó és Zsuzsa néni osztályfõnökök
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Búcsúzok a 8.a osztálytól
Eltelt négy év. Ismét búcsúzok egy osztálytól, 12 gyerektõl,

akik négy éve részei életemnek. 

Kicsit olyan, mintha a sajátjaimat engedném útra. Ilyenkor

felmerülnek az emlékek, a viták, nevetések, kirándulások, sírá-

sok, nehéz és boldog pillanatok.

Milyenek voltatok?

„Nagyon szép kis társaság volt.
Egyik léhább, mint a másik.
Átgondolok minden órát
A keserû búcsúzásig...” (Ady Endre)
De félre téve a tréfát. Ötödikesek voltatok, mikor a szárnya-

im alá vettelek benneteket. Ti is féltetek, milyen lesz a felsõ

tagozat, én is féltem, megtalálom-e veletek a hangot. A han-

got, mely segít, simogat, de idõnként helyre rak. Megvívtuk
harcainkat egymással, a világgal, az iskolával, a tananyaggal,

néha még a szülõkkel is. Összefogtunk, és amikor nehezen

ment, akkor átsegítettük egymást a feltornyosuló akadályo-

kon. Sokat adtam, de még többet kaptam tõletek. Szeretetet,

megbecsülést, tapasztalatot.

Köszönöm nektek a versenyeket, köszönöm, hogy sosem

hagytatok cserben, mindig kiálltatok mellettem. Most elvisztek

egy darabot a szívembõl, s csak remélni tudom, hogy ez a darab-

ka ad annyi melegséget és erõt, hogy az elkövetkezõ feladatok-

ban, kihívásokban megálljátok a helyeteket. Bízom benne, hogy

az eltelt négy év nem volt hiábavaló, sikerült úgy felkészíteni

benneteket szüleitekkel karöltve, hogy az út, amit választottatok

nem lesz nehéz, megálljátok helyeteket és tudtam annyi hitet,

tudást átadni nektek, amivel az akadályok legyõzhetõvé válnak. 

Az utolsó hónapokat egymástól távol, és mégis közel töltöt-

tük. Volt, aki megbújt a számítógép mögött, volt, aki kinyílt és

úgy viselkedett, mintha csak barátok vennék körül. Többet

megtudtam rólatok ebbõl a digitális oktatásból, mint gondol-

nátok. Azt is érzem, már kifele kacsintgattok, várnak az új osz-

tálytársak, tanárok, iskolák. Elõre néztek, és ez nagyon jó. De

kérlek, néha pillantsatok hátra, fõként olyankor, mikor elakad-

tok, mikor azt érzitek kéne egy kis segítség, és én ott leszek a

gondolataitokban (remélem). Mert „Te vagy az, aki nyitott
szemmel és szívvel jársz a világban. Te vagy az, aki észreveszi
az élet apró szépségeit, te segítesz jó szívvel, ahol éppen kell, ál-
talad lesz ez a világ még szebb és jobb. Mi legfeljebb segítünk
neked.” (Kálnay Adél)

S végül egy bölcsességet osztok meg veletek:

„Az emberben ott rejlik az egész világ, s ha tudod, hogyan
szemléld és hogyan tanulj belõle, a kapu elõtted, a kulcs pedig
a kezedben.” (Jiddu Krishnamurti)

Szeretettel Éva néni

„Ölelni szavakkal, ölelni messzirõl….”

Kedves 8.b osztály!

Szeretettel a 8. b osztálynak!

Búcsúzni mindig nagyon nehéz… Azt hittem lesz még elég

idõnk együtt, azt hittem még sok mindent megélhetünk együtt,

nevethetünk, sírhatunk. Senki sem gondolta, hogy egy ilyen

helyzettel találjuk szembe magunkat. Március 16-án elszakad-

tatok tõlem, és bár az online térben találkoztunk, mindannyian

éreztük, hogy ez nem ugyanaz. Ezt az idõt nem kapjuk vissza,

nem lehet pótolni. De minden okkal történik velünk, és sokat ta-

nultunk ebbõl is. Talán még jobban értékeljük azt az idõt, amit

együtt tölthettünk, talán többször felidéztük és felidézzük majd

az emlékeinket, és ezután még jobban megbecsüljük õket.

Köszönöm a szüleiteknek az elmúlt években tõlük kapott tá-

mogatást, a sok segítséget, hogy mindig mellettünk/mellettem

álltak mindenben.

Hálás vagyok az elmúlt 4 évért! Örülök, hogy az én gyere-

keim lehettetek és én lehettem a kísérõtök ezen az úton! Sosem

volt unalmas! Én is sokat tanultam tõletek!

A szívemben foglak õrizni Benneteket!

Útravalónak a tarisznyátokba szeretnék tenni az emlékek

mellé kitartást, erõt, bátorságot, hitet, pozitív gondolkodást és

sok-sok szeretetet! 

Ági néni

Nagyon nehezen állok neki ezeket a sorokat megírni. 2019 no-

vemberében kaptam meg a lehetõséget, hogy mint osztályfõnök

részt vehessek az életetekben. Nagyon féltem, hogy majd hogyan

fogjátok fogadni a hírt, hogy én is ott leszek Veletek. De kellemes

meglepetésként elsõ perctõl elfogadtatok és bevettetek a „csapatba”. 

5. osztályosok voltatok, amikor megismerkedtünk angol

órán. Imádtam minden percét, nagyon jó volt veletek dolgozni,

sok móka, sok beszélgetés, sok olyan alkalom, amikor a tanu-

lás helyett megbeszéltük az élet nagy dolgait. 

Sajnos az egész osztállyal csak 8. osztályban tudtam megis-

merkedni, és legnagyobb bánatomra csak nagyon rövid ideig

lehettünk együtt. Átélhettem Veletek a karácsonyi készülõdést,

a továbbtanulás nehézségeit, melyik iskola is lesz a kiválasztott,

a felvételi izgalmait, a hosszas napokat az eredmények megér-

kezéséig, a farsangi mulatságot. Majd sajnos, mire jött volna a

fellélegzés a sok teher alól, addigra át kellett állnunk a digitá-

lis oktatásra, elszakadva egymástól, csak heti egyszer „talál-

kozhattunk”. Nagyon sajnálom, hogy ezt az idõt már nem tud-

juk együtt élvezni, jókat beszélgetni, nevetni, viccelõdni, mel-

lette azért tanulni is. Bízom benne, hogy a jövõben Ti is olyan

boldogan és szeretettel fogtok visszagondolni erre a kis idõ-

szakra, mint ahogy én teszem majd.

Kívánok Nektek minden jót és kitartást a „nagybetûs élet-

hez”, sok sikert a továbbtanuláshoz. Hiányozni fogtok! 

„Nézz vissza most egy percre, nézz az útra
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,
Nézz vissza…aztán ismét csak elõre,
S indulj tovább az alkotó jövõbe.” (Kiss Jenõ)

Aliz néni
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Búcsú a 4. b-tõl

Kedves 4. a osztályosok!

„Az igazi szeretet fájdalommal jár. Önfeláldozással.”
Dan Wells

Ezért most bármennyire is sajog szívem, örülök a fájdalom-

nak. Örülök a gombócnak a torkomban, mely hangszálaimat

lebénítva megkapta a belsõ parancsot, és nem enged szóhoz jut-

ni. Mert ez azt jelenti, igaz volt bennem a szeretet.

Négy évvel ezelõtt várakozással telve vártalak benneteket, le-

endõ apróságaimat az elsõ napon. Ilyenkor egy tanítóban sok-

sok gondolat fogalmazódik meg.

Nagy kincset bízott rám a Teremtõ! … Vajon milyenek lesz-

nek? Meg tudom-e gyújtani bennük a tudás örök lángját? Ösz-

sze tudom-e kovácsolni õket egy építõ közösséggé? Tudom-e

õket segíteni a mindennapok labirintusában?  Sikerül-e majd

kezelnem a sokszínûségükbõl adódó apró konfliktusokat úgy,

hogy közben jó irányba fejlõdjön életlátásuk, jellemük?

Igen! Ilyen és ehhez hasonló kérdések foglalkoztattak. Az-

tán telt-múlt az idõ és napról-napra okosabb, ügyesebb szófo-

gadó kisgyermekek ültek velem szemben.

Volt ezernyi szép élményünk. Kacagtunk egy-egy tréfán és

sírtunk, ha úgy alakult. És a kapocs közöttünk egyre jobban

erõsödött. A sok kedves epizódot megörökítették a pillanatké-

pek. Jó lesz majd visszanézni õket, hogy mosolyt csaljon az ar-

cunkra ismét. Milyen sokat változott az az apró emberke, aki

négy évvel ezelõtt félve, (sírva) lépte át az iskola küszöbét.

Mára igazi nagy iskolásokká váltatok. Nyugodt szívvel en-

gedlek el benneteket. Könnyû a dolgom, mert tudom, hogy jó

kezekben lesztek.

Köszönöm Szüleiteknek, hogy ilyen csodás gyermekké ne-

veltek benneteket otthon. Köszönet a Szüleiteknek, amiért pél-

da értékûen segítették négy évig a munkámat, hogy nektek még

jobb legyen itt az iskolában. Köszönöm a Szülõi Munkaközös-

ségnek a temérdek idõt, energiát, amit érdekünkben feláldoztak.

S nem utolsó sorban, hanem kiemelten: Köszönöm a Jóisten-

nek, hogy taníthattalak Benneteket, hogy Titeket taníthattalak!

Monse Lászlóné Éva néni

RENDHAGYÓ TANÍTÁSI ÉV – RENDHAGYÓ BÚCSÚ 
AZ ALSÓ TAGOZATBAN

Rákóczi Iskola köszöntõi

Ismét eltelt egy év, és most eljött a búcsúzás ideje. Ez mindig
mindenkit szomorúsággal tölt el. Nehéz lenne most az érzéseimet
megfogalmazni. Már az évkezdés is kicsit a búcsút jelentette,
mindenbõl az utolsó kezdõdött számunkra. Az utolsó közös mi-
kulás, karácsony, farsang, közös rendezvények. Sajnos a tan-
évünk utolsó három hónapja személytelenné vált, mert szerin-
tem az online világ ilyen, én pedig „szívember” vagyok. Szomo-
rúvá tesz, hogy nem találkozhatunk. Úgy érzem, olyan sok min-
dent kellene még átadni. Annyi tapasztalat, jó tanács, információ.
De most ez megszakad, a kisgyermekkor véget ér és Ti szeptem-
bertõl már felsõsként fogjátok megkezdeni tanulmányaitokat.

Két dolgot ne feledjetek!
- Egy jó csapat nem ismer akadályokat!
- Ha kiveszel a tálból egy gyümölcsöt, nem tudhatod elõre mi-

lyen ízû lesz, édes vagy savanyú. Az élet is ilyen ízû lesz. De
„tanuljatok” a savanyú gyümölcsbõl, jegyezd meg melyik volt
és ne vedd ki többet!

Kívánok sok szerencsét a felsõ tagozathoz, teljesüljenek cél-
jaitok.

Köszönöm, hogy az osztályfõnökötök lehettem:
Adri néni

8. a osztály 
Blaha Elizabet Afrodité 
Franyó Olivér 
Kálmán Ferenc Patrik 
Keresztes Zsolt János 
Kondics Levente Ádám 
Orsós Evelin Ilona 
Pénzes Dominik
Srágli Ramóna 
Szõke Angelina 
Takács Míra Zoé 
Vincze Lili 
Vincze Viktória

8. b osztály 
Csomai Regina
Ernhoffer Szilárd
Illés József Máté
Juszku Virág Liliána 
Müller Krisztina
Nagy Mia 
Nyírõ Noel
Rédli Orsolya 
Reider Cintia 
Schmidt Anna 
Szõnyegh Zsófia 
Varga Roberta

Végzõs tanulóink
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Kedves 3. osztályosok… Kicsikéim! 
Benneteket már elindítottalak az úton, hisz bevezettelek Ti-

teket a betûk és számok világába. Megtanultátok velem a

gyöngybetûs írást, megtanultatok olvasni és számolni. Nyugodt

szívvel adlak hát tovább Benneteket, hisz tudom, az alapokat na-

gyon szépen elsajátítottátok. 

Köszönöm, hogy részese lehettem kis életeteknek. Köszö-

nöm, hogy taníthattalak Titeket!

Ezzel a verssel szeretném zárni a csodálatos 3 évet, amit Ve-

letek tölthettem:

BÜSZKESÉGEINK

Kis íjász sikerei
Kadlicskó Zalán még csak 10 éves,

de már most kiemelkedõ eredményeket

ér el íjászversenyeken. 40 db aranyér-

met tudhat magáénak különbözõ ver-

senyek eredményeként. Zalán édesap-

ja Kadlicskó Péter elmesélte, hogy fia

7 éves korában kezdte az ismerkedést

az íjászattal, amikor egy mogyoró-

vesszõbõl elkészült az elsõ íja.

A következõ íja egy gyermekek-

nek való gyakorlóíj volt, ekkor még

mini kategóriában indult, de édesap-

ja hamar észrevette, hogy fiának van

tehetsége ehhez a sporthoz, így vásá-

rolt neki egy gyerek Longbow íjat,

amivel két éven keresztül versenyzett

Longbow Gyerek kategóriában. Az

említett íjjal állította fel az elsõ or-

szágos csúcsot. Tavaly születésnap-

jára kapott egy felnõtt 30” Longbow

íjat, ebben az évben már ezzel verse-

nyez.

Évrõl-évre sorban nyeri a helyi ama-

tõr, és országos versenyeket. Most már

kétszeres országos bajnok címet tudhat

magáénak, valamint az egyéni országos

rekord szintjét õ állította be Gyerek

Longbow kategóriában az idei évben is.

Számára ez egy olyan kikapcsolódá-

si forma, ami egyben egy életérzést is

képvisel. Az íjászat által javul a kon-

centráció, erõsödik a test, fejlõdik a

viselkedéskultúra. Ezáltal a tanulás-

ban is jobb eredményeket ér el. Június

elején Várpalotán a Történelmi Íjász

Kvalifikációs Versenyen elsõ helye-

zést ért el. 

Ezúton is gratulálunk Zalánnak a

szép eredményekért és további sok si-

kert kívánunk! szerk.

Szabó Lõrinc:
IMA A GYERMEKEKÉRT

Fák, csillagok, állatok és kövek
szeressétek a gyermekeimet.

Ha messze voltak tõlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.

Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek õket, ha meghalok.

Tél, tavasz, nyár, õsz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.

Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.

Csókold helyettem, szél, az arcukat,
fû, kõ, légy párna a fejük alatt.

Kínáld õket gyümölccsel, almafa,
tanítsd õket csillagos éjszaka.

Tanítsd, melengesd te is, drága nap,
csempészd zsebükbe titkos aranyad.
S ti mind, élõ és holt anyagok,
tanítsátok õket, felhõk, sasok,

Vad villámok, jó hangyák, kis csigák,
vigyázz reájuk, hatalmas világ.

Az ember gonosz, benne nem bízom,
De tûz, víz, ég, s föld igaz rokonom.

Igaz rokon, hozzátok fordulok,
tûz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok;

Tûz, víz, ég és föld s minden istenek:
szeressétek, akiket szeretek.

Szeretettel: Vera néni
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„AZ ÉN KISKERTEM”
Motivációs kerti mustrára készül a Kertbarát Kör

Nem kerti szépségversenyre, nem rangsort felállító ve-
télkedõre, de még csak nem is büszkeségi megmérettetésre,
hanem sokkal inkább egyfajta közös gondolkodásra, ta-
pasztalatcserére, a kipróbált és bevált ötletek, újítások és
módszerek szélesebb körben történõ megismertetésére sze-
retné ösztönözni a kertészkedõket a Berhidai Kertbarát
Kör „AZ ÉN KISKERTEM” elnevezésû motivációs must-
rájával, amire július elejétõl augusztus végéig kerül sor, és
amire bárki jelentkezhet. 

A részletekrõl Kellerné Szász Anikó tájékoztatta lapunkat,

hangsúlyozva, hogy semmiképpen sem a kertek szépségver-

senyét kell érteni a felhíváson:

– Korántsem az a cél, hogy a legrendezettebb, legdíszesebb,

legkülönlegesebb növényekkel és szebbnél szebb dekorációk-

kal ékeskedõ kerteket felkutassák, bemutassák és díjazzák, ha-

nem azt szeretnék feltárni és megismertetni, ki milyen újítá-

sokkal, módszerekkel, hagyományos vagy kevésbé ismert ter-

mesztési technológiával igyekszik alkalmazkodni a mai, egyre

változékonyabb idõjárási viszonyokhoz, korunk életstílusához,

illetve a saját kertjének adottságaihoz.

– Roppant fontosnak tartom kiemelni, hogy senkit ne tartson

vissza a jelentkezéstõl – szándékosan nem a nevezés szót hasz-

nálom, mert nem egy hagyományos értelemben vett versenyrõl

beszélünk – az sem, ha még nincs rendben a kerítése, vagy nem

volt lehetõsége kicsinosítani a kertbe vezetõ járdát, ha épp nem

haragoszöld a pázsitja, de ezektõl függetlenül csodálatosan ter-

mõ gyümölcsfái vannak a kert végében, mert remekül ért a gon-

dozásukhoz! Ez csak egy példa, amivel arra hívnám fel a fi-

gyelmet, hogy bennünket kizárólag az érdekel majd, hogy mi-

lyen termelési technológiákat – például mulcsozást, magasá-

gyást, önfenntartó, a saját egészségét és a környezetét is óvó

növényvédelmet – alkalmaz, amelyekkel figyelemre méltó

eredményeket sikerül elérnie – magyarázta a Kertbarát Kör ve-

zetõje. 

- Miként jelentkezhetnek az akcióra a kerttulajdonosok?
- Telefonon, vagy elektronikus levélben várjuk a „nevezõket”.

Természetesen nem lehet kizáró ok a Kertbarát Kör tagsága

sem, de nagyon várjuk azokat is, akik eddig még nem kerültek

a látókörünkbe, függetlenül attól, hogy már régóta kertészked-

nek, vagy csak a közelmúltban láttak hozzá. Ugyancsak nem

számít a kertjük nagysága, sem az, milyen növény termesztésé-

vel foglalkoznak. A lényeg, hogy szeretettel teszik, érdekli

õket, örömüket lelik benne és szeretnének fejlõdni is. Feltéte-

lezzük, hogy szép számban akadnak olyan hobbikertészek, akik

a koronavírus okozta bezártság következtében „fedezték fel” a

kiskertjüket, s kezdtek bele laikusként a konyha- vagy a virág-

kertészetbe. Régen apáról fiúra szállt a növénytermesztés „tu-

dománya”, de ma már bátran belekezdhet az is, aki városi kö-

rülmények között nevelkedve, sohasem látott kerti szerszámo-

kat, mert jobb híján, az internet is szolgálhat útmutatásokkal, öt-

letekkel, tanácsokkal. A kötelezõ karantén elmúltával pedig

hozzánk, kertbarátokhoz is fordulhatnak kérdéseikkel. A most

meghirdetett motivációs mustránkkal is legfõképpen az a cé-

lunk, hogy egymásnak segítsünk az újítások, a már széles kör-

ben elterjedt, bevált technológiák, módszerek alkalmazása te-

rén.

- Említette, hogy az Én Kiskertem nem versenyt jelent, de
akkor mi motiválja a jelentkezõket és hogyan bonyolítják le az
akciót?

- Egy tapasztalt, a Kertbarát Kör tagjaiból álló, három-négy

tagú bizottság – egy elõre egyeztetett idõpontban fogja szemé-

lyesen felkeresni a jelentkezõket, akik kizárólag a kertjükre

összepontosítják a figyelmüket. (Vendéglátás kizárva!) Õk

meghatározott szempontok alapján jegyzeteket és pár fotót is ké-

szítenek, s beszélgetés közben akár tanácsokkal is szolgálnak,

miként lehetne a hely adottságaihoz igazodva, még hatéko-

nyabb eredményeket elérni. A lényeg, hogy nem csak tanácso-

kat szeretnénk osztogatni, hanem arra is számítunk, hogy mind-

annyian tanulunk is egymástól, de ugyanennyire fontosnak tar-

tom, hogy akciónk közösségépítõ is egyben, jó alkalom arra,

hogy közelebbrõl megismerjük egymást, hiszen kénytelen va-

gyok elismerni, még én sem jártam minden tagunk kertjében. A

megmozdulásban résztvevõ valamennyi kertészkedõ – sze-

mélyre, illetve kertjére szabott – kisebb ajándékra is számíthat

és nyilvánosan is megosztjuk majd az Én Kertem mustrán szer-

zett tapasztalatainkat, kiemelve azokat, amelyek elõremutató

tanulságokkal gazdagítanak valamennyiünket. Kérek minden-

kit, hogy korra és kertnagyságra való tekintet nélkül, bátran je-

lentkezzen a kerti mustránkra! Megéri!

Bálint Edit

Az „ÉN KERTEM” motivációs kerti mustrára jú-
liustól augusztus végéig, Kellerné Szász Anikónál
a 06 88 454-260, vagy a 06 30 989-1152 telefonon,
illetve az anikoeni@gmail.com email címen lehet
bejelentkezni. Minden nevezõt visszahívnak és az
általa megválasztott idõpontban felkeresi majd a
Kertbarát Kör kis „különítménye”.
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WÁGNER ÉS TÁRSA TEMETKEZÉS
BERHIDÁN A TEMETÕ MELLETT 

(AUTÓSBOLT HELYÉN)

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

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

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

Hivatása az élete volt
„Az álmok egy tanítóval kezdõdnek, aki hisz benned, aki no-
szogat és fölsegít a következõ lépcsõfokra.”

Ispaics Lajosné Mándly Kiss Mária örökre megpihent 

2020. 04.13-án.

Bakonyságon született 1930. október 11-én, és a pápai álla-

mi tanítóképzõben képesítõvizsgát tett 1951. augusztus 29-én.

A tudást és értékrendszert - amelyet az alma mater és annak

tanárai közvetítettek - az igazi pedagógus egy életen át tovább

adja, mint Marika néni 1951-tõl Berhidán. 

Fiatalsága ellenére hamar befogadták, megszerették. Szemé-

lyisége, tudása kivívta számára a tiszteletet. Rátermettségét,

nyíltságát olyannyira elfogadták, hogy hamarosan a nevelési, élet-

tapasztalati hiányosságokkal küszködõ idõsebb, fiatalabb szü-

lõk is tanácsait kérték, elfogadták és hálásak voltak Neki. Nem

volt Berhidán olyan család, ahol látogatást ne tett volna. Vitte

magával hitét, szeretetét, önzetlen segítségét. Agitált, szervezett

türelemmel, szeretettel. Pallérozta a csiszolatlan gyermekértel-

met, tanított istenhitre, hitre önmagunkban és egymásban, elfo-

gadni és megérteni a másságot.

Közben képezte önmagát, elsajátította az új pedagógiai mód-

szereket, intézkedéseket. Volt az alsó tagozatos tantestületi kö-

zösség vezetõje is. 

Nyugdíjba vonulása után /1986/ sem hagyta abba a tanítást,

nevelést, még 60 évesen is élethivatásának élt.

Tanítványai közül sokan elismert szaktekintélyekké váltak

a tudomány minden területén. Szeretett tanár nénijüknek

gyakran küldtek köszönõ leveleket, lapokat az ország külön-

bözõ pontjairól, külföldrõl is. Mosolya jelezte, mikor megje-

lent elõtte tanítványa arca. Marika néni életútját Berhidán

kezdte, itt is fejezte be. Hûsége egy életre ide kötötte. Sok el-

ismerést kapott, de a Berhidáért érdemrendre volt a legbüsz-

kébb. 

Elismerései:

2001-Aranydiploma

2002- Berhidáért érdemrend

2011- Gyémántdiploma

2017 –Vasdiploma

A nevelés leghatékonyabb eszközét valósította meg a XX. szá-

zadban: Példaképpé vált, a nehézségek, rosszak elviselésére

megerõsítette lelkét.

Ady Endre soraival: „Mikor lelkem roskadozva vittem csön-
desen és váratlanul / Átölelt az Isten.” és ezzel az öleléssel

örökre búcsúzunk, a hangosan kimondott köszönetünkben ben-

ne él a hála. Tanár néni, nyugodjék békében!

Búcsúztatójára a berhidai Római Katolikus templomban

szentmise keretében kerül sor.

a család tagjai
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FOGADD ÖRÖKBE ÉS TÖRÕDJ VELE!
Biztosan önnel is elõfordult már, hogy a városban sétál-

va, vagy ügyeit, bevásárlását intézve, észrevett olyan utcai
bútorokat, amelyekrõl lekopott a festék, letört, elkorhadt
egy-egy részük. Látott jobb sorsra érdemes, gyommal benõtt
kisebb-nagyobb köztereket, virágok nélkül árválkodó köz-
téri virágtartókat, gazosodó ágyásokat vagy bármi mást, ami
nem csak szemet szúrt és elszomorította, hanem el is gon-
dolkoztatta, hogy talán tenni kellene azért, hogy szebb, él-
hetõbb legyen városunk, közös környezetünk. A közösségi
oldalakon a helyi érdekeltségû csoportokat böngészve,
gyakran találkozunk elégedetlen emberekkel, akik rendsze-
rint a városvezetést ostorozzák, fõként az említett hiányos-
ságok miatt, de eközben nem jut eszükbe, hogy mi, itt élõ la-
kosok is kivehetnénk részünket környezetünk szebbé téte-
lében. Ha így tennénk, sokkal inkább éreznénk sajátunknak
Berhidát, talán jobban vigyáznánk is rá, sõt büszkék len-
nénk, hogy itt, ezen a településen van az otthonunk. 

Hogyan vehetnénk ki a részünket Berhida szépítésébõl?
Például úgy, hogy örökbe fogadjuk azt a köztéri bútort, ki-

sebb-nagyobb virágtartót, gyomos közteret, kopott utcai bútort,
amit észrevettük és kritikánkat megfogalmazva, sietnénk is
jelenteni a Városházán. Mint megtudtuk, van erre már példa
egy hozzánk közeli, balatoni településen, ahol nagyszerûen
mûködik és remek eredményekkel dicsekszik a „Fogadj örök-
be egy köztulajdont!” projekt. Ezen felbuzdulva, szeretnénk
Berhidán is meghirdetni ezt a mozgalmat. Amit örökbe fo-
gadtunk, azzal törõdnünk illik, legyen az egy járdaszegély az
utcafronton, pihenõpad a buszmegállóban, virágágyás a köz-

pontban, vagy bármi, amit szívesen elvállalnánk, például,
hogy kifestjük, rendbe hozzuk, lekaszáljuk, beültetjük, csino-
sítjuk – azaz felelõsséget vállalunk érte, törõdünk vele. S ez
utóbbin van a legnagyobb hangsúly: mert gazdája lesz, aki
odafigyel rá, tesz érte. Mindenki, aki részt vesz ebben a moz-
galomban, csak annyit vállaljon, amennyit jó szívvel, örömmel
megtehet! A legkisebb segítség is óriási érték, mert hozzátesz
a közösséghez, a közösségért dolgozik!

Arra kérünk mindenkit, nézzenek körül szûkebb és tágabb
környezetükben és keresse meg azt a kis szegletet, e város ap-
rócska részletét, amit saját kezûleg szebbé varázsolhatna, gon-
dozhatna, gondját viselné! 

Eláruljuk: az ötlet azoktól a berhidai lakosoktól érkezett,
akik tavaly óta abszolút civilként, figyelemre méltó eredményt
felmutatva kezdeményezõi és lebonyolítói olyan jótékonysá-
gi akcióknak, amelyek elõbbre visznek, valódi közösséggé
formálják településünket. Egy igazán jó közösség ugyanis
nem jön létre, ha azért nem tesznek semmit azok, akik csak
vágynak rá és beszélnek róla. A jó példát pedig nem kiele-
mezni és bírálni kell, hanem követni, bõvíteni! Örökbefoga-
dási szándékukat és a kiszemelt helyet, tárgyat, területet ke-
ressék meg Horváthné Varga Mónikát (06 20/237-0288), aki
egyeztet az Önkormányzattal a területrõl! Az örökbefoga-
dóknak a közösségért vállalt munkáját emléklappal köszönik
meg, valamint a Polgármesteri Hivatalban is kifüggesztésre
kerül azok névsora, akik városunk szépítéséért fáradoznak.

(BE)
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