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KÕRISFA, DÍSZHÁRS, JUHAR ÉS BERKENYE
Harminc facsemetével gazdagodott Berhida

Fát ültettünk október elsõ szombatján. Településünk ap-
raja és nagyja négy helyszínen fogott lapátot, gereblyét és ta-
licskát, hogy az Országos Településfásítási Programhoz
csatlakozva, harminc facsemetével gazdagítsa városunk
zöld területeit. A szorgos kezek munkáját pedig erdész
szakember is felügyelte.

Mint azt Pergõ Margit polgármestertõl megtudtuk, Berhida

Önkormányzata településünk nagyságához mérten legfeljebb

30 facsemetére pályázhatott a Vidékfejlesztési Program kereté-

ben meghirdetett, Településfásítási Programban. A felkínált

csemeték listájából gondosan választották ki azokat a fafajo-

kat, amelyek Berhida zöldfelület felmérési tervébe illeszked-

nek. Az elnyert, közel másfél millió forint értékû pályázat nem

csak a viszonylag nagy, ötéves, életképes földlabdás fákat, ha-

nem a szakszerû elültetésükhöz és védelmükhöz szükséges ka-

rókat, szalagokat is tartalmazta, valamint azt, hogy erdész szak-

ember felügyeli és ellenõrzi az elvégzett munkát. Kelemen Csa-
ba, az Országos Erdészeti Egyesület veszprémi csoportjának

képviselõje szerint az október 3-án végleges helyükre kerülõ

facsemeték gyökerei ugyan már elég erõsek, hogy gond nélkül

átvészeljék az átültetés okozta sokkot, de a tél beálltáig tovább-

ra is igénylik a rendszeres öntözést és gondozást. Ugyanakkor

a 30 facsemete elültetéséhez sok szorgos kézre volt szükség,

még úgy is, hogy a TESZ munkatársai az elõzõ napokban mun-

kagépek segítségével kiásták a mély gödröket, valamint a ter-

mõföldet és az öntözéshez szükséges vizet is a helyszínekre

szállították. Az Orgona útra amerikai hársfák kerültek, a Süni

Óvodában berkenyéket, a Rákóczi Iskolában hegyi juharfákat,

a Hunyadi téren pe-

dig keskenylevelû

kõrisfákat ültettek a

résztvevõk. Utóbbi

helyszínen, a fit-

nesz park közelé-

ben került földbe a

legtöbb, összesen

tizenöt facsemete,

így itt volt szükség

a legtöbb kézi segít-

ségre is. A Hunyadi

téren számos gyer-

mek és fiatal is se-

rénykedett. A legki-

sebb alig múlt há-

roméves, a legidõ-

sebb a nyolcvanas

éveit taposta, de

mindenki az erejének megfelelõen vette ki a részét a faladatok-

ból. Ugyanígy sokan eljöttek segíteni a többi helyszínre is, ahol

öt-öt új facsemete bont majd lombot a tavasszal. – Jó volt

együtt mozdulni, közösen dolgozni – mondta egyik, már nem

fiatal faültetõ önkéntes. – Nekem az tûnt fel, hogy bár sokan

nem ismertük egymást, mégsem kellett senkit sem utasítani,

irányítani, hogy mit csináljon, valahogy spontán hasznossá tud-

ta tenni magát mindenki. Az erõsebbek lapátolták és talicskáz-

ták a nehéz földet, mások gereblyéztek, a tartóoszlopokat helyez-

ték el, vagy a széltõl védõ szalagot kötözték fel – nyilatkozta az

egyik szervezõ. A gyermekek sem unatkoztak, vagy a munká-

latokban segítettek, vagy amíg a felnõttek a földmunkával vol-

tak elfoglalva, – apró jutalmakért – próbára tehették környe-

zetvédelmi és fákkal kapcsolatos ismereteiket.

Bár Berhida korántsem szûkölködik fákban és zöld felületek-

ben, mégsem dõlhetünk hátra, hogy már nincs e téren tenni va-

lónk. Ha a program folytatódik, az önkormányzat természete-

sen újra pályázni fog, hiszen bõven vannak még faültetésre al-

kalmas helyszínek a városban – fogalmazott a polgármester.

Bálint Edit
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KÖZÉLETI HÍREK

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
A Képviselõ-testület rendes ülést tartott 2020. szeptember

24-én, mely ülésen valamennyi képviselõ jelen volt. 
A 2020. évi költségvetés I. félévi alakulásáról szóló polgár-

mesteri beszámolót a képviselõk 8 igen szavazat és 1 tartózko-
dás mellett elfogadták. A módosítási javaslatok nyomán a 
2020. évi költségvetés bevételi és kiadási elõirányzatait
3.299.962.481,- Ft összegben – 8 igen és 1 tartózkodás mellett
- fogadták el a képviselõk. 

A Képviselõ-testület a második napirendi pont keretében tár-
gyalta a Helyi Építési Szabályzatra vonatkozóan elõterjesztett ren-
delet-tervezetet. A tervezet több „övezeti átsorolást” (pl.: 1751/22
hrsz., 1806 hrsz., 1188 hrsz., stb.) is tartalmazott. A képviselõk a
rendelet-tervezetet 8 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett fogad-
ták el. A napirendek sorában a helyi adókról szóló
19/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet - 9 igen szavazat mellett
- módosításáról döntöttek a képviselõk, mely döntés értelmében
megszûnt a reklámhordozók helyi építmény-adókötelezettsége. 

Negyedik napirendi pontként a képviselõk tájékoztatást kap-
tak a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgálta-
tásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról
szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a
2/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet, valamint a közösségi
együttélés alapvetõ szabályairól és azok megszegésének követ-
kezményeirõl szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-

testületének a 13/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet mó-
dosításának szükségességérõl. A képviselõk az elõterjesztést
megvitatták, majd 9 igen szavazattal egyetértettek azzal, hogy
az említett rendeletek módosítása szükséges. 

Az átruházott gyermekvédelmi és szociális jogkörök gyakor-
lásáról szóló, 2020. II. negyedévre vonatkozó beszámolót a kép-
viselõk 9 igen szavazattal elfogadták. A napirendi pontok sorá-
ban képviselõi indítványokkal kapcsolatban elkészített elõter-
jesztést vitatták meg a képviselõk. A vita végén a képviselõk 7
igen, 2 nem szavazattal úgy döntöttek, hogy a Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatot a képviselõi indítvány szerinti módon nem
kívánják módosítani, viszont felkérik a jegyzõt, hogy 2020. de-
cember hónapban esedékes Képviselõ-testületi ülésre új Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzat elkészítésérõl gondoskodjon.

A képviselõ-testület – 9 igen szavazat mellett - döntött, hogy
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2021. évi fordulójához – ahogy az ezt megelõzõ évek
során is – csatlakozik. 

Az aktuális ügyek keretén belül a képviselõk 8181 Berhida,
Dankó Pista u. 1385/1. hrsz. alatti helyiség bérleti pályázata,
Berhida, 608 hrsz-ú kivett beépítetlen terület ingyenes vagyon-
átruházása tárgyában tett elõterjesztéseket is megvitatták,
majd egyhangúlag elfogadták.

dr. Guti László jegyzõ
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2020. október Önkormányzati Híradó

Peremartongyártelepi 
Településrészi Önkormányzat éves összesítõ

Kedves Lakótársaink!

Lassan eltelt egy év a megválasztásunk óta, és amint azt a ko-

rábbiakban ígértük, elkészítettük az elmúlt idõszakban általunk

elvégzett munka összesítését. A részönkormányzat tagjaival

már az elején arra az elhatározásra jutottunk, hogy a belénk ve-

tett bizalmat meghálálva életet szeretnénk lehelni az egykor

nagyszerûen pezsgõ közösségünkbe, éppen ezért a tiszteletdí-

jainkat nem vesszük fel.

Megválasztásunk után elindítottuk a „Peremartoni Tükör”

közösségi facebook csoportot a gyors tájékoztatás és kölcsö-

nös kommunikáció érdekében.

A gyorsabb kommunikáció érdekében elindítottuk a pere-

marton01@gmail.com email címet, ahol bárki bejelentést, pa-

naszt, kérést küldhet a részünkre, amit mi továbbítunk az ille-

tékesek felé. Táblázatban foglaltuk össze a beérkezett kérése-

ket, bejelentéseket, amik megvalósulását ilyen módon is nyo-

mon követjük, és értékeljük.

Végig jártuk a gyártelepi városrészt, majd Berhida város

egész területét, és összeírtuk, táblázatba foglaltuk a nem mûkö-

dõ közvilágításokat, amely táblázatot folyamatosan frissítünk és

továbbítunk a TESZ felé. Ennek eredményét láthatjuk is tele-

pülésünkön.

Elsõ feladataink között kezdtünk neki a lakossági szeme-

teskonténerek állapotának felmérésének és a szemétszállítási

állapotok rendbe tételének. Ez mutatkozik talán az egyik legne-

hezebb feladatnak. Számba vettük az összes sérült konténert.

Fotókkal dokumentálva írásban többször is megkerestük a szol-

gáltatót, sõt a képviselõjükkel személyes bejárást is tartottunk.

Õszintén szólva érdemi elõre lépést nem sikerült még elérnünk,

pedig rengeteg energiát fektettünk bele. A helyzet sajnos jóval

komplikáltabb, mint amit egy részönkormányzat meg tudna ol-

dani. Errõl a helyzetrõl egy külön, bõvebb beszámolóban fo-

gunk foglalkozni. Kérjük addig is higgyék el, szívünkön visel-

jük az ügyet, hisz mi magunk is érintettek vagyunk benne!

December hónapban játékokra invitáltuk a lakosságot. „Ka-

rácsonyi Kismanó” házakat készítettünk, illetve ajándék dobo-

zokat rejtettünk el a település különbözõ pontjain, amiket kis ver-

sek segítségével lehetett megtalálni. Nagy meglepetésünkre,

nagyon sokan vettek részt mindkét játékban, aminek nagyon

örültünk. A játékokban részt vevõk ajándékcsomagokat kap-

tak, melyet a Részönkormányzat és a Peremartonért Egyesület

támogatott és a városi karácsonyi ünnepségen adtunk át.

A Hétszínvirág Óvoda belsõ, részleges villamos hálózat fel-

újításáért és a 3 csoportszoba felújításáért komoly küzdelmet

folytattunk a testületi üléseken. Nagy örömünkre ezek megva-

lósultak.

Támogattuk a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát egy am-

bu baba (újra élesztési elsõsegély gyakorlatokhoz használatos)

megvásárlásával.

Karate oktatást szerveztünk a város gyermekei részére, akik

már az elsõ sikeres övvizsgán túl is vannak.

2020 februárjában szerveztünk egy bemutatkozó beszélgetést

a Részönkormányzat tagjaival „Álljunk meg egy szóra” cím-

mel a Mûvelõdési Ház elõtt. Ott forralt borral, meleg teával,

zsíros kenyérrel, gofrival vártuk a megjelenteket. A fórumon

sok érdeklõdõ volt, jó ötleteket kaptunk a lakosságtól, meghall-

gathattuk az esetleges kéréseket, véleményeket.

1922. 03. 06. volt az Ipari Robbanóanyaggyár alapkõletéte-

lének idõpontja. Az Önkormányzat felújíttatta, az Egyesület pe-

dig a Részönkormányzattal karöltve vállalta az õszi és tavaszi

virágültetést, s azt, hogy minden évben ezen a napon elhelyez-

zük a megemlékezés koszorúját. A koszorúzáson a Hétszín-

virág ovisai is részt vettek.

2020. márciusban a pandémiás idõszak jött, mely jelentõsen

megváltoztatta az életet minden családban, településünkön és az

egész világban. Igyekeztünk azonnali segítséget nyújtani a

helybeli idõs, rászoruló családoknak. Felajánlottuk segítségün-

ket, hogy vásárlást, gyógyszerbeszerzést végzünk. Az email cí-

münkre eljuttatott kéréseknek igyekeztünk eleget tenni, és a

veszélyeztett lakóknak bevásároltunk, házhoz vittük a kért élel-

miszer csomagokat. Rászoruló családoknak élelmiszertámoga-

tást, tisztító- és fertõtlenítõszert, ahol kellett az online oktatás-

hoz multimédiás eszközt biztosítottunk. Tájékoztatást kértünk

a rászoruló családokról a családsegítõtõl, a gyermekorvostól, a

védõnõtõl, akik tájékoztatása alapján megkerestük és segítet-

tünk a rászorulókon. Az önkénteseink segítségével több száz

maszkokat készítettünk, és osztottunk ki. Felvettük a kapcsola-

tot a Chemark Zrt.-vel, és az Õ felajánlásuknak köszönhetõen

fertõtlenítõ szert is tudtunk biztosítani a lakosságnak.

2020. augusztusban a lakosságot egy gulyáspartival egybe-

kötött játszótér karbantartásra invitáltuk, ahol szép számban

gyûltünk össze felnõttek és gyerekek egyaránt. Nagyon jó han-

gulatú délelõttöt töltöttünk el együtt.

2020. október 3-án a Településfásítási Program 2020 kere-

tein belül a Peremartongyártelepi Részönkormányzat és a Pere-

martonért Egyesület közösen fákat ültetett az alábbi 2 helyszí-

nen: a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola udvarán és az Orgo-

na út – Harangvirág utca sarkán. A lakossággal közösen össze-

sen 10 db fát ültettünk el.

(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)
Folyamatban van egy játszótéri mászóka beszerzése több

mint egymillió forint értékben, melyet szintén a tiszteletdíjunk-

ból, és egyéb magán felajánlásokból finanszíroztunk meg. A

telepítés várható idõpontja 2020. október 30.

További terveink: a megmaradt éves tiszteletdíjból újra szer-

vezzük a már hagyományos decemberi karácsonyi játékokat,

ajándékozást. Illetve az egyeztetések után a peremartongyár-

telepi közintézményekkel egyeztetve vásárlást, egy szabadtéri

közösségi hely kialakítását és elsõsorban közösségünk összefo-

gását tervezzük.

Tudjuk, hogy bõven vannak még tennivalóink, de lendüle-

tünk töretlen. Szeretnénk kiemelni, hogy a fent felsorolt mun-

kánkban rengetegen voltak segítségünkre, kiemelt együttmû-

ködésben dolgoztunk a „Peremartonért” Egyesülettel ezen kí-

vül számos önkéntes segítõvel, akiknek ezúton is szeretnénk

köszönetet mondani! Bízunk benne, hogy jó úton járunk egy

aktív, jó hangulatú, baráti közösség kialakításában. Mindenkit

arra biztatunk, kérünk, mozduljon ki (persze amint ezt a hely-

zet lehetõvé teszi) és jöjjön, tegyen a közösségéért, mert annak

van a legnagyobb teremtõ ereje.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Részönkormányzatnak

nincs külön költségvetése, tehát a felsorolt dolgokat a tisztelet-

díjunkból, magánfelajánlásokból és a Chemark Zrt. jóvoltából

finanszíroztuk.

Bizalmukat köszönjük!

Településrészi Részönkormányzó Testület
(RÖT)

Tartalmas programok a Süni Óvodában
Gazdag, interaktív programok követték 

az elmúlt hetekben egymást a Süni óvodában
Az elõírt biztonsági intézkedéseket betartva Budai Tibor, a ba-

latonkenesei rendõrõrs lovas rendõre, fõtörzszászlós szabadidõs

tevékenységének keretében látogatott el az óvodába, ahol a kis-

ovisoknak ifjúságnevelési programon keresztül interaktív, játé-

kos, karate bemutatóval színesített elõadást tartott arról, hogy a

gyerekek hogyan védjék meg és tudják távol tartani magukat a szá-

mukra idegen emberektõl. Már évek óta járja az intézményeket sa-

ját, látványos, szemléltetõ, játékos, önfegyelemre nevelõ program-

jával. Az elõadássorozat célja hogy a szituációs játékokon keresz-

tül tanulják meg a kicsik az önfegyelem mellett azt az egyfajta ma-

gatartásformát, amivel nemet is mondhat önmagát veszélyeztetõ

helyzetek esetében. Az ajándékokat a budapesti LUX Hungaria

Kft. támogatásával adta át Budai Tibor az óvoda részére, amely

nagy örömöt jelentett a kicsiknek és a kollektívának egyaránt.

A hagyományoknak megfelelõen idén is a Zene Világnap-
ján zenés mûsorral köszöntöttük az ünnepelteket: a Zenét, a

Dalt, a Közös éneklést, és no persze Micimackót és barátait,

akiket kedves kis dalokkal ajándékozták meg az éneklõ óvó né-

nik, Betti óvó néni és Andi néni. A dalokon keresztül üdvözöl-

tük az Õszt, - amit Andi néni énekelt és kísért hangszerén, az

elektromos zongorán - Õszanyót, Ákombákomot is. A Helikof-

fer pedig felrepített bennünket a fellegekbe, a zene birodalmá-

ba. A mûsor végén Mary elárulta a titkát, hogy Mindenik em-

bernek a lelkében dal van és a saját lelkét hallja minden dal-

ban. A program végén Erika néni is bekapcsolódott a zenélés-

be, varázslatos hangszerén, a hegedûn ismert népi gyerekdalo-

kat mutatott be, amit a lelkes gyereksereg énekkel kísért.

Az Állatok Világnapja alkalmából egy helyi portára, a So-

mogyi család lovas udvarába látogattunk. Megismerkedtek a

gyerekek a lovasfelszereléssel, benézhettek az istállóba, ahol

õk is utánozták az állatok hangját, mozgását. Somogyi József és

Somogyi Józsefné vendéglátásában részesült a gyereksereg,

amit állatokról szóló versekkel, mondókákkal köszöntünk meg.

Matricával is kedveskedtek a gyerekeknek, amit Lenner Gábor

és Lennerné Anikó felajánlásával kaptak a gyerekek.

A járványügyi intézkedéseket betartva látogatott el hozzánk

a Léghajó Meseszínház. Az udvaron tartott elõadásuk a Hol-
ló és a róka címû díszletes, jelmezes, zenés interaktív elõadá-

sukat élvezték a gyerekek.

A Süni napon az óvodapedagógusaink: Zsuzsa néni, Andi

néni, Kata néni báboztak a gyerekeknek. A szeretetre vágyó

Sün zenés meséjét adták elõ. A mese végén mondókával és

énekkel lepték meg a Sünit a gyerekek.

A Településfásítási Program keretein belül 5 db berkenyét

kaptunk, ami remek lehetõség az óvodánk udvarának szépítésé-

re. A hétvégi, családi program keretében a gyerekek láthatták a fa-

ültetés fázisait. A késõbbiekben megismerhetik majd a növény

fejlõdését, a fa gondozását, az évszakokkal együtt járó változáso-

kat. Nemcsak azért fontos intézményünk udvarára növényt ültet-

ni, hogy árnyuk védjen a hõség ellen, hanem azért is, hogy a gye-

rekeket felkészítsük a környezettudatos életmódra. Fontos helyen

szerepel óvodánkban a környezetvédelem, a környezeti értékek,

szépségek felfedeztetése, tapasztalat útján való megismertetésük.

A faültetéssel nem ér véget a gondozás, hiszen a kis fáknak továb-

bi öntözésre is szüksége lesz. A gyermekek mindennapi életének

része lesz a fák gondozása, hiszen a csoportoknak lesz egy fája,

amit gondozni tudnak. A Szülõk is bekapcsolódtak a faültetésbe,

ezzel jó példát mutatva gyermekeik számára. A faültetés jó példa

arra, hogy megmutassuk a gyerekeknek, hogy már kis törõdéssel

egy apró cselekedettel is sokat tehetünk a környezetünk védelmé-

ért, szépítéséért. Süni Napközi Otthonos Óvoda

ÓVODÁINK, ISKOLÁINK ÉLETÉBÕL
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A Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsõde hírei
Az idén nagy örömünkre három óvodai csoportszobánk telje-

sen megújult (ablakcsere, szigetelés, radiátorcsere, festés). Cso-
portokhoz tartozó terasz burkolása is megtörtént.

Önkormányzati pályázatból kaptunk egy kombinált pályát az ud-
varra, ahol a gyermekek focizhatnak, kosarazhatnak, több összetett
mozgást végezhetnek, ezzel elõsegítjük az egészséges fejlõdésüket.

Az idei év bizonyára más lesz, mint az eddigi megszokott
évek. Nevelõtestületünk az óvatosság elvével tervezi program-
jait, betartva a különbözõ kormányrendeleteket, jogszabá-
lyokat, ajánlásokat.

Köszönjük a szülõknek, hogy a különbözõ intézkedések
meghozatalában az intézmény dolgozóival együttmûködnek,
megértõek.

2020. szeptember 1-jén a 2020/2021-es nevelési év kezdetét
nagyon várták gyermekek és felnõttek egyaránt. A bölcsõdei cso-
portban és a kiscsoportban megkezdõdtek a beszoktatások, a kö-
zépsõ és nagycsoportos gyermekek pedig nyári élményekkel meg-
telve érkeztek vissza óvodánk falai közé, melyeket szívesen osz-
tottak meg társaikkal és az õket körülvevõ felnõttekkel.

A járványügyi helyzet sajnos sok tekintetben befolyásolja a
programjaink megvalósításának lehetõségeit, azonban igyek-
szünk így is minél színesebbé varázsolni a gyerekek mindennap-
jait, valamint a hagyományainkat, programjainkat.

A Népmese Napját meséléssel, bábjátékkal, diavetítéssel ünne-
peltük. Október elsõ napjaiban az Állatok Világnapjához kötõdõ,
már a hagyományainkhoz tartozó rendezvénysorozatunk zajlott.
Nagy hangsúlyt fektetünk intézményünkben a környezettudatos ne-
velésre, hogy a gyerekek minél nagyobb harmóniában éljenek a ter-
mészettel és az állatvilággal. Ebben az esztendõben is a hét minden
napján foglalkozásainkat és kezdeményezéseinket valamilyen álla-
tos témakörre építettük, intézményünket ünnepi díszbe öltöztettük.

Az Állatok Világnapja alkalmából galambröptetésen vettek részt a
gyermekek az intézményünk mellett, ahol a gyerekek közelebbrõl
megismerkedhettek az állatokkal, megsimogathatták õket. Az óvó
nénik báboztak és különbözõ kézmûves foglalkozás alkalmával, ál-
latokkal kapcsolatos rajzokat, gyurmaállatkákat készíthettek a gye-
rekek. „Óvodánkért Alapítvány” hozzájárulásával ajándékot is vi-
hettek haza a gyermekek.

A hûvösebb téli hónapokban továbbra is szeretnénk folytatni az
elmúlt esztendõkben megkezdett sószobai foglalkozásokat, illetve
a prevenciós-mozgásfejlesztõ gyermektorna foglalkozásokat.

Az idei nevelési év elsõ fél évében egy kicsit zárkózottabban fogunk
élni a gyermekekkel. Az intézményünkbe a dolgozókon, a gyermeke-
ken kívül a logopédus, és a fejlesztõ gyógypedagógus kolléga jön.

Hagyományainkhoz híven programjainkat belsõleg oldjuk
meg, természetesen ugyanolyan nagy kreativitással, magas szin-
tû szakmai munkával, mint eddig.

Mozgay Dóra
intézményvezetõ

Népmese Napja az Adyban
2020. szeptember utolsó napján Benedek Elek évfordulóján a

Népmese Napját ünnepeljük. Ezúttal iskolánkban a megemlékezés

egyszerû, mégis interaktív tartalommal bíró formáját alkalmaz-

tuk. Meséket vetítettünk az osztályokban, illetve közös mesefel-

olvasást tartottunk az iskolai könyvtárban. A gyerekek örömmel

vették a programokat, szívesen tettek eleget kérésünkre a felolva-

sásnak, s a mesenézést követõ mûértést is célzó közös elemzésnek.

Benedek Elekrõl az élettörténetének rövid ismertetésével, s nép-

mesék felolvasásával, illetve megtekintésével emlékeztünk meg.

Császár Zsuzsanna pedagógus

Sportfoglalkozások az alsó tagozaton
Szeptember utolsó napján és október elsõ napjaiban a délutá-

ni foglalkozások keretein belül az Ady iskolában az egészséges
életmódra nevelésre fordítottunk kiemelt figyelmet. Diákjaink
mindig is szívesen mozogtak, sportoltak, így sportos foglalkozá-
sokat szerveztek az iskola pedagógusai számukra. Az immár ha-
gyománnyá vált futóverseny ismét nagy sikert aratott, de ebben
a tanévben további feladatok is vártak diákjainkra. Akik még ed-

dig nem ismerték, azok kipróbálhattak egy régmúlt idõket idézõ
játékot a „métát”. Szerveztünk a kisebbeknek sor- és váltóverse-
nyeket is. Az óriás ejtõernyõn ügyesen továbbították a labdát a vál-
lalkozó szellemû tanulók. Az idõsebb tanulók az udvari sakk sza-
bályaival ismerkedhettek meg.

Az iskola pedagógusai által szervezett jó hangulatú, vidám fog-
lalkozások minden korosztály számára tartogattak új kihívásokat.

ADY ÉS AMI HÍREK

Roma Holokausztra Emlékeztünk az Ady Iskolában
2020. 10. 13-án 14.00 órai kezdettel a Várpalota Város Uk-

rán Nemzetiségi Önkormányzatának szervezésében a Roma
Holokauszt áldozataira emlékeztek egy vetélkedõ keretében,
melynek helyszínéül szolgált az Ady Endre Német Nemzetisé-
gi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI. A versenyen 13-14
éves korosztályból összesen 8 csapat (40 tanuló) vett részt,

akik lelkesen töltötték ki a megemlékezést célzó feladatokat.
5 fordulóban „játékos” formában mérettették meg magukat a
résztvevõk. A Roma Holokauszt témája kevéssé ismert, de a ro-
ma kultúrának fontos alkotó eleme, így mindenképpen indokolt
volt a témaválasztás. 

(Folytatás a 6. oldalon)



(Folytatás az 5. oldalról)
A gyerekek ismeretanyagát is bõvítõ - a történelem e nehéz

szakaszának interaktív módon való felelevenítése-, a roma kul-
túra jobb megismerését, nemzetiségük, származásuk, gyökere-
ikhez való ragaszkodásuk, a közös múltba rejlõ összetartozá-
suk erejét is növeli, így illeszkedik a pályázat céljaihoz, mely-
nek támogatásával megvalósult (ROMA-NEMZ-KUL-20-
0775). A feladatmegoldásokat a 3 tagú szakmai zsûri értékel-
te, mely értékelés szerint végül 4 (I., II,.III. III.) csapat lett dí-
jazott, így összesen 16 fõ tanuló részesült kisebb ajándékcso-
magban, és könyvjutalomban, illetve oklevéllel is jutalmaztuk
a helyezetteket. A verseny összes résztvevõje apró ajándékkal
és tapasztalatokkal is gazdagodott. Nem elég hangsúlyozni,
hogy minden nemzet számára fontos az áldozatokról és hõsök-
rõl való megemlékezés, a szokások, hagyományok, régmúlt
idõk történelmének, a kultúra elemeinek minél sokrétûbb meg-
ismerése, s a megszerzett ismeretek elmélyítése. 

Ezúton is köszönjük a Társadalmi Esélyteremtési Fõosztály
támogatását, mindehhez való hozzájárulását, a már említett pá-
lyázat keretében! Császár Zsuzsanna

pedagógus
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SZOBROKKÁ LÉNYEGÜLÕ KÖNYVEK
Farkas Péter könyvszobrász kiállítása Berhidán

Különleges alkotásokkal és készítõjükkel találkozhatott ok-
tóber 5-én a berhidai mûvészetkedvelõ közönség. A Petõfi Mû-
velõdési Ház és Könyvtárban látható kiállítást az Összefogás-
sal Berhidáért Egyesület szervezte, a rendezvény az Országos
Könyvtári Napok kulturális programsorozatának része volt.  

Van a könyv és van a szobor. Mindkettõ a mûvészet fogalom-
körébe tartozik, mégis ég és föld választja el õket egymástól. Bár
gyakran lehet találkozási pontjuk, az még nem igen jutott eszünk-
be, hogy a könyv és a szobor, mintegy „összeolvadva”, egyszerre
nyújthat esztétikai élményt. Ugyan, miként nõhetne ki valóságosan
egy szobor vagy alakzat, magából a könyvbõl, méghozzá úgy, hogy
alapanyaga, illetve, a szó szoros értelmében „nyersanyaga”legyen
egy teljesen új, egyedi és különleges technikával készült alkotásnak?
Erre a kérdésre adtak nekünk választ Farkas Péter, a peremar-
tongyártelepi könyvtárban kiállított, különleges könyvszobrai.
Megformálásuk titkaiba pedig fiatal alkotójuk vezette be az érdek-
lõdõket, aki a vele folytatott beszélgetés során azt is elárulta, hogy
bár gépészmérnöki diplomával rendelkezik, alig pár év után felha-
gyott eredeti szakmájával, hogy kizárólag, a kezdetben csak hobbi-
ként folytatott mûvészetnek, a könyvszobrászatnak hódoljon. Ma már,
háromévnyi kemény munka, és az immár az ezret is meghaladó al-
kotással a háta mögött, a könyvszobrászatot tartja valódi hivatásá-
nak. Kérdésünkre, hogy mégis miként került kapcsolatba a mûfaj-
jal, Farkas Péter kifejtette: tulajdonképpen egyedi ajándék ötlet után
kutatva szörfözött az interneten, amikor egy amerikai oldalon vélet-
lenül rábukkant a különleges könyvszobrokra. Bár megküzdött leg-
elsõ alkotásával, mégsem adta fel, s kitartását siker koronázta, hi-
szen egyedi ajándékával sikerült elbûvölnie az ünnepeltet. Ez pedig
arra ösztönözte, hogy újabbakat, egyre bonyolultabb könyvszobro-
kat készítsen. Minden új ötlet és elképzelés egy új kihívást is jelen-
tett számára, egy ugródeszkát, amivel még magasabbra emelheti a
tétet. Közben a könyvszobrok iránti kereslet is egyre inkább túlnõtt
a családi és a baráti körén, ugyanakkor egyre jobban kiteljesedett,
magára lelt ebben a tevékenységben. Végül feladta a gépészmér-
nöki állását és önálló vállalkozásba kezdett. Ám a tervezést és a
nagyfokú kreativitást is magába foglaló mérnöki ismereteit a
könyvszobrászatban is tovább kamatoztatja, hiszen ezeknél az alko-
tásoknál az ötlet megszületése után a számítógépes tervezés követ-
kezik, majd a könyvben az egyenként, milliméternyi pontossággal
behajtott lapok lassanként „elõvarázsolják” a kívánt alakzatot, fel-
iratot, formát, vagy tárgyat. „Nyersanyagból” pedig napjainkban

sincs hiány. Könyvtárak – még kiváló állapotban – leselejtezett
könyvei, barátok, ismerõsök és ismeretlenek feleslegessé vált
könyvállományai, vagy a megrendelõk féltve õrzött, legkedvesebb
olvasmányai válnak olyan „anyaggá”, amelyeknek Péter új formát
varázsol, s ez által megváltoztatja, átlényegíti addigi rendeltetésü-
ket és értéküket. Mindezt oly módon éri el, hogy a könyv „eredeti”
funkciója sem sérül, ad abszurdum, ha a lapokat óvatosan, egyen-
ként visszahajtjuk könyvlappá – akár el is olvasható a tartalma! Far-
kas Péter szerint bõven van még kiaknázatlan lehetõség a könyvszob-
rászatban. Jelenleg a lapokon ejtett, finom, „mikro bemetszések”
segítségével kirajzolható, karakteres arcok megformálásán dolgo-
zik. Mint mondta, többnapos, akár többhetes elfoglaltságot is je-
lenthet számára ez a kihívás, de a lenyûgözõ végeredményért meg-
éri idõt és energiát belefektetni. S, hogy ez valóban így van, a
könyvtárban kiállított könyvszobrok is teljes mértékben meggyõz-
ték a látogatókat. Az október eleji kiállításmegnyitót a Mûvészeti Is-
kola Gyöngyörgetõ énekcsoportja és a Fazekas Fruzsina elõadásá-
ban elhangzó, könyvekrõl szóló versmondása tette még hangulato-
sabbá. A kötelezõ egészségügyi maszkok mögött pedig a résztve-
võk elégedett mosolyát véltük felfedezni, hiszen jól tudjuk, igen
nehéz idõket élünk mostanában a ránk nehezedõ járvány árnyéká-
ban, így sokak számára jólesõ felüdülést jelentett ez a – védekezé-
si szabályok betartása mellett létrejött – mûvészeti esemény.

Bálint Edit

KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS HÍREINK



2020. október Önkormányzati Híradó

7

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.

Hírek a May Lasho Trajo
Tanoda életébõl

A Jobb Élet Közhasznú Egyesület által fenntartott May

Lasho Trajo Tanoda és a helyi romák is csatlakoztak - Babai Já-

nos elnök vezetésével, a helyi civilekkel karöltve - az Országos

Településfásítási Program keretében meghirdetett faültetési

kezdeményezéshez.

Napsütéses, kellemes októberi idõben a gyerekek szülõkkel,

testvérekkel, nagyszülõkkel együtt vettek részt a munkálatok-

ban. Kicsik-nagyok jó hangulatba együtt dolgoztak, serényked-

tek. Ha kellett ástak, lapátoltak, talicskát toltak, locsoltak...

Mindenki megtalálta a neki testhezálló feladatot.

Az elfogyasztott finom pogácsa, sütemény, üdítõital után ér-

dekes kvízjáték volt a gyerekeknek, ahol sok-sok csokoládé,

cukorka volt a jutalom. Örülünk, hogy ilyen sokan részt vettek

a megmozdulásban, jó volt látni, hogy gyerek, fiatal, idõs

együtt dolgozott a környezetük szépítése érdekében.

Büszkék vagyunk Tanodás gyerekeinkre, hiszen szép szám-

mal képviselték az intézményt, példát mutatva a település fia-

taljainak.

Jó hangulatban, sokat dolgoztunk, a végén mindenki kelle-

mesen elfáradt. Nagyszerû napunk volt!

Babai János

Felhívás
Az Összefogással Berhidáért Egyesület idén is megrendezi a Bet-

lehem csillaga elnevezésû kiállítását. Az elmúlt években szebbnél
szebb alkotásokban gyönyörködhettünk, amit a Berhidán élõ nagyon
ügyes kezû kézmûvesek készítettek. Az idén egy kicsit változtatunk
és a KARÁCSONYI ASZTALTERÍTÉS lesz a téma.

A karácsonyi teríték az ünnepi dekoráció egyik leglényegesebb
eleme. Egy stílusosan, esztétikusan megterített és feldíszített asz-
tal tovább fokozhatja a meghitt hangulatot, és még kellemesebbé
teheti az ételek élvezetét. Adjunk egymásnak ötletet! Terítsünk
meg egy asztalt.

Amivel egyénibbé teheted az lehet:
• saját készítésû terítõ,
• saját készítésû étkészlet,
• saját készítésû asztaldísz,
• saját készítésû tányéralátét,
• saját készítésû szalvétagyûrû,
• magunk hajtogatta szalvéta, stb.

A kiállítás megnyitója a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban
lenne december 4-én, 17 órakor. 

A kiállítás felrakása december 3., csütörtök 9.00–12.00 óráig és
16.00–18.00 óráig.

Jelentkezési határidõ: november 25. szerda az
osszefogassal@citromail.hu e-mail címen.

Várjuk az egyéni és csoportos jelentkezõket!! 
Turcsányi Istvánné

ÖBE elnök

Köszönet a segítségért
„A szeretet két embert gyógyít; azt aki adja,és azt aki kapja.”

Nagyon jó érzés hatja át az embert, amikor azt tapasztalja, hogy
a mai rohanó és egymásra nem figyelõ világban vannak még segí-
tõkész emberek. Olyanok, akiknek, ha megvan mindenük, mások-
nak is szeretnének segíteni. Adni azoknak, akik szerényebb, nehe-
zebb körülmények között nevelik kisgyermekeiket.Védõnõi körze-
temben van egy nagyon kedves, fiatal házaspár, akik saját kisgyer-
mekeik nevelése mellett, másokra is figyelnek. Néhány nappal ez-
elõtt az édesanya felhívott és abban kérte a segítségemet, hogy
névtelenül szeretnének csomagot összeállítani és eljuttatni egy há-
romgyermekes családnak. Természetesen örömmel közremûköd-
tem. Két kartondobozt hoztak a megbeszélt idõpontban, a tanács-
adóba, amely tele volt hasznos élelmiszerekkel, gyermekeknek va-
ló finomságokkal, szalámival, sajttal, játékokkal. Mindezt a ked-
vezményezett édesanya el sem tudta volna vinni, ezért a polgár-
mester segítségével az édesapát értesítettük. 

Öröm volt látni az arcán a meglepettséget, szemében pedig a
meghatottságot, bár csak közvetítõ voltam, de az én szívemet is
jólesõ melegség járta át ezen az októberi délelõttön. Ez a segítség
tõlük, másoknak már nem az elsõ volt. Külön Köszönet Érte!

Székelyné Kendi Ildikó védõnõ
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