
Bár a tava-
szi és nyári
idõjárás ko-
rántsem ked-
vezett a ker-
tészkedõknek,
a Berhidai
Kertbarát Kör
idén is képes
volt meglepe-

tést okozni. A Berhidai Napokon látható hagyomá-
nyos kiállításukat ezúttal kisebb területen, a Kos-
suth utcai mûvelõdési házban rendezték be, ahol a
sokszínûen pompázó cserepes virágok és zöld növé-
nyek ölelésében elrendezett fonott kiskosaraik idén
is változatos terményektõl, üde zöldségektõl és íny-
csiklandó gyümölcsöktõl roskadoztak.

(Folytatás a 8. oldalon)

2021. október I XXVIII. évfolyam 8. szám

Termények, befõttek
és pompás virágok

Konyhakerti csodák a Kertbarát Kör
idei kiállításán

Tanár vagyok, na és…?!
Jocó bácsi „hazai pályán”

P e d a g ó -
gusberkekben
jól ismerik
Balatoni Jó-
zsefet, Jocó
bácsit, „a”
történelemta-
nárt, aki gyer-
mekkora óta
tanárnak ké-
szült. Mi több,
azt is eldön-
tötte, merõ-

ben másként fog „tanítani”. És úgy is lett: kilenc éve oktat egy fõvárosi
általános és középiskolában, ötvözve az élménypedagógiát, a játékpeda-
gógiát, a kooperatív pedagógiát és a drámapedagógiát. Emellett trénin-
geket és elõadásokat tart, blogot meg könyvet ír és online magazinba is
bedolgozik. Szeptember 18-án Berhida vendége volt. A Petõfi Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtárban, Fésüs Éva magyartanár beszélgetett vele.

(Folytatás a 6. oldalon)

Helyiek ünnepe
Az idei Berhidai Napokon városunk-

ban élõ, vagy városunkhoz szorosan kö-

tõdõ táncosok, zenészek, énekesek léptek

fel. Célunk volt, hogy megmutassuk

Berhida sokszínûségét. Településünkön

rengeteg tehetséges ember él, van, akit

már többször láthattunk a színpadon, van,

aki az idén mutatkozott be elõször. A jár-

ványügyi elõírások szem elõtt tartásával

az idei évben több helyszínen, keddtõl

szombatig kisebb létszámot megmozgató

programokat szerveztünk.

Mindkét mûvelõdési házban két-két ki-

állítás kapott helyet. A Berhidai Mûvelõ-

dési Ház és Könyvtárban a Kertbarát Kör

termény- és a Méretes Szabó Kft. Bocskai

viseletekbõl összeállított kiállítását, a Pe-

tõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban az

Amatõr alkotók, kreatív közösség, vala-

mint a Testünk a csoda interaktív kiállítást

tekinthették meg az érdeklõdõk.

Szerdán a legkisebbeket szórakoztatta

az Eleven Társulat A szegény ember és a

róka címû meseelõadással. Hangos kaca-

jok, vidám gyermekarcok örvendtek

Zayzon Csaba és társai játékának.

Péntek este a Kistó Kultúrparkba vár-

tuk az érdeklõdõket a Bakács testvérek

(Bakács Julianna, Bakács Zoltán és Bak-

ács Krisztián) és Janny T. Dávid zenés

mûsorára. A tehetséges zenészek egyórás

mûsora nagy sikert aratott a jelenlévõk

körében. A hagyományos cigányzenék

mellett felcsendült több átdolgozás is,

mint például Cserháti Zsuzsától a Kicsi

gyere velem rózsát szedni vagy Balázs

Fecó: Évszakok címû száma.

(Folytatás a 7. oldalon)
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KÖZÉLETI HÍREK

M E G H Í V Ó
Berhida Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

2021. október 4-én (Hétfõn) 16.30 órakor
Berhidán a Kistónál,

esõ esetén a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárban
és

2021. október 5-én (Kedden) 16.00 órakor
a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban

KÖZMEGHALLGATÁST TART.

N a p i r e n d:

1.) Tájékoztató a 2020. évi költségvetés teljesítésérõl, a
2021. évi költségvetés alakulásáról, a lakóhelyi
környezet állapotáról

2.) A polgármesteri tájékoztató után közmeghallgatás

A közmeghallgatásra minden érdeklõdõt tisztelettel várunk!

Berhida, 2021. szeptember 22.
Pergõ Margit 
polgármester

Változik mûvelõdési házaink nyitvatartása!

Kedves Látogatóink!

2021. október 1-jétõl mûvelõdési házaink az alábbi idõ-

pontokban várják Önöket!

Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár
8181 Berhida, Kossuth L. út 18.
06 88/455-400, kulturhaz@berhida.hu
Hétfõ 9.00-17.00

Kedd 9.00-19.00

Szerda 9.00-19.00

Csütörtök 9.00-19.00

Péntek 9.00-17.00

Szombat 8.00-12.00

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár 
8182 Berhida, Orgona u. 2.
0688/455-265, petofi@berhida.hu
Hétfõ 11.00-19.00

Kedd 11.00-21.00

Szerda 11.00-19.00

Csütörtök 11.00-21.00

Péntek 11.00-17.00

Szombat 14.00-18.00

Rendezvények, tanfolyamok a nyivtatartástól eltérõ idõ-
pontban is megvalósulhatnak.

KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasóink!

Az olvasói szokásokat és igényeket alapul véve 2021. ok-

tóber 1-jétõl könyvtáraink nyitvatartása módosul. Az alábbi

idõpontokban várjuk kedves Olvasóinkat!

Berhidai könyvtár (8181 Berhida, Kossuth L. út 18.)

Hétfõ SZÜNNAP

Kedd 9.00-17.00

Szerda 11.00-19.00

Csütörtök SZÜNNAP

Péntek 9.00-17.00

Szombat 8.00-12.00

VASÁRNAP SZÜNNAP

Peremartongyártelepi könyvtár (8182 Berhida, Orgona u. 2.)
heti egy napon tart nyitva megemelt óraszámban, 8 órában: 

Csütörtök 10.00-18.00

Örömmel értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy a Nemzeti

Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma által

kiírt pályázaton a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár gyer-

mekkönyvtári részlegének megújítására, szakmai eszközfej-

lesztésére, korszerûsítésére 1.835.345 Ft-ot nyert. A könyvtá-

ri bútorok beszerzése az õsz folyamán történik, decemberben

már egy megújult, megszépült környezettel várjuk a látogató-

kat. 

Könyvtári kéréseikkel, ötleteikkel forduljanak bizalommal

könyvtárosunkhoz az alábbi elérhetõségek egyikén:

Elérhetõségek: 06 88/455-400, konyvtar@berhida.hu

Gerõfiné Mészáros Anita
intézményvezetõ

Búcsúzunk
Berhida Város Önkormány-

zata fájdalommal búcsúzik
Varga Imrétõl, a Chemark Zrt.
egykori alapító tagjától, vezér-
igazgatójától, aki 2021. szep-
tember 17-én elhunyt. 

Varga Imre mindig nyitott
volt a környezetének jobbá té-
telére. Az önkormányzattal
együttmûködve több helyi kezdeményezés megvalósításá-
ban vett részt, szorgalmazta a gyárterület fejlesztését, ak-
tív szerepet vállalt az iparterület kármentesítésében és az
elkerülõ út megépíttetésében. 

Emlékét tisztelettel megõrizzük.
Pergõ Margit
polgármester
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RENDÕRSÉGI HÍREK

Vigyázat, szarvasok!
Az õszi idõszakban megnõ a közúti jármûvek vadon élõ ál-

latokkal történõ ütközése, a balesetek megelõzése érdekében

fogadják meg a Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság ta-

nácsait.

A Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság illetékességi

területén az utóbbi napokban megnõtt a vadon élõ állatokkal

történõ ütközések száma a közutakon. Beindult a gímszarva-

sok násza, mely szeptembertõl október elejéig tart. Ilyenkor a

vadak sokkal óvatlanabbak és figyelmetlenebbek, mint más-

kor, emellett napközben is sûrûbben mozognak, így nem árt

felkészülni a gyakoribb megjelenésükre.

Fontos tudnivaló, hogy nemcsak azokon a helyeken lehet a

közutakon a felbukkanásukra számítani, ahol ki van helyezve

a vadveszélyt jelzõ tábla, hanem máshol is. Különösen azokon

az útszakaszokon kell óvatosabban vezetni, ahol az út mentén

sûrû a bozótos, az aljnövényzet, emiatt nem lehet jól belátni.

Ráadásul, ahol egy szarvas felbukkan ebben az idõszakban, ott

gyaníthatóan egy másik vad is követni fogja. Az állatok

ugyanis ilyenkor csoportosan vonulnak.

A vadelütések legnagyobb része reggel, valamint az esti

szürkületkor történik, mivel a vadállatok ebben az idõszakban

aktívabbak. A vadállatok kiszámíthatatlanul viselkednek, a

mozdulatlanul álló vad hirtelen megugorhat és akár a jármû

irányába is vágtatni kezdhet. A féktávolságon belül észlelt vad

megjelenése esetén erõteljesen fékezzen és használja a jármû

hangjelzését. Kerülni kell a hirtelen kormánymozdulatokat, és

irányváltoztatást, mert annak súlyosabb következményei le-

hetnek, mint aminek elhárítására törekszik. Ha teheti, szerel-

jen vadriasztó sípot jármûvére.

Ha baleset történt, akkor azonnal álljon meg, keressen egy

olyan biztonságos helyet, ahol a további balesetek bekövetke-

zését el tudja kerülni. Amennyiben lakott területen kívül va-

gyunk, akkor a kötelezõen elõírt elakadásjelzõ háromszöggel

és ha éjszaka van, a vészvillogóval jelöljük meg a jármûvün-

ket, vegyük fel a láthatósági mellényt.

Miután a jármûvel biztonságosan félreálltak, tegyenek be-

jelentést a 112-es díjmentes, segélyhívó számon. Amennyiben

a vad még él, akkor arra is figyeljünk oda, hogy kellõ távol-

ságból értesítsük a többi jármûvezetõt, a további balesetek el-

kerülése érdekében.

Fogadják meg a Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság tanácsait 

a vadbalesetek megelõzésére:
1. Lassítson! A megengedett legnagyobb sebesség nem

azt jelenti, hogy annyival is kell haladnia.

2. Kapcsolja fel a távolsági fényszórót! Így nagyobb terü-

letet láthat át. Szembejövõ forgalom esetén természetesen

kapcsolja le a reflektort!

3. Szembejövõ forgalomnál nehezebb észrevenni a közel-

ben lévõ vadállatokat. A sebesség csökkentése segíthet.

4. Tartson nagyobb követési távolságot!

5. Folyamatosan figyelje az út két oldalát!

6. Ha vadat lát, lassítson! A vadállatok kiszámíthatatlanul

viselkednek. Van, hogy nem mozdulnak, de az is lehet, hogy

megugranak és valamelyik irányba vágtatni kezdenek.

7. Ha egy õzet vagy szarvast látott, számítson többre is!

Általában ezek az állatok csoportokba verõdnek.

8. Ha elpusztult, vagy haldokló vadállatot lát az úton, hív-

ja a 112 segélyhívó számot! Ne próbálja meg lehúzni az út-

testrõl; lehet, hogy még életben van, és egy rémült állat sú-

lyos sérülést okozhat patáival, agancsával vagy harapásával.

Az elpusztult állatot ne vigye magával, az lopásnak számít!

Bartók Judit
rendõrszázados

BikeSafe regisztráció
Berhidán

A rendõrök egy országos adatnyilvántartó rendszerbe rög-

zítik a kerékpárokat.

A Várpalotai Rendõrkapitányság munkatársai 2021. októ-
ber 15-én 14:00-17:00 óra között a település több pontján
regisztrálják az érdeklõdõk kerékpárjait a BikeSafe országos

adatbázisba. Ennek során rögzítik a kerékpár tulajdonosának

adatait, a bicikli legfontosabb jellemzõit és vázszámát, továb-

bá a jármûrõl több fényképet is készítenek. Ezt követõen a ke-

rékpár bekerül az országos regisztrációs rendszerbe, amely

egy esetleges lopás esetén segíti a kétkerekû mielõbbi megta-

lálását.

A rendõrök az alábbi helyszíneken várják az érdeklõdõket: 

- Lakath János utca – Dankó Pista utcai keresztezõdés-
nél lévõ élelmiszerbolt – 14:00-15:00 óra között

- Kossuth utcai posta elõtti közterület 15:15-16:00 óra
között

- Peremartongyártelep, Mûvelõdési ház elõtti közterület
16:15-17:00 óra között 

A biciklisek a regisztráció mellett hasznos tanácsokat is

kapnak a kerékpárok helyes lezárásával kapcsolatban a rend-

õröktõl, valamint a program keretében láthatóságot elõsegítõ

fényvisszaverõ ajándékot kapnak. 

A kerékpárosok figyelmét külön felhívják az egyenruhás-

ok, hogy a közlekedés során láthatósági mellény viselése la-

kott területen kívül, éjszaka és korlátozott látási viszonyok kö-

zött kötelezõ. Testi épségük megóvása érdekében javasolják

nekik, hogy lehetõség szerint viseljenek sisakot és térdvédõt

is, elindulás elõtt pedig gyõzõdjenek meg a világító berende-

zések mûködõképességérõl.

Bartók Judit
rendõrszázados
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ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI

Évkezdés
A hagyományoknak megfelelõen iskolánkban augusztus

31-én tanévnyitó ünnepséget tartottunk, és ezzel kezdetét

vette a 2021/22-es tanév. Ünnepélyes keretek között isko-

lánk megbízott igazgatója, Molnár–Deák Marianna a szü-

lõknek bemutatta a pedagógusokat, osztályfõnököket, és is-

mertette a tudnivalókat az idei tanévvel kapcsolatban. Isko-

lánk német nemzetiségi tagozatos diákjai verset mondtak,

az angol tagozatosok pedig mondókákat adtak elõ.

2021. szeptember 8-án a Berhidai Német Nemzetiségi

Önkormányzat támogatásával 45 diákunk 4 pedagógus kí-

séretében Zircre és Bakonybélbe kirándult. Délelõtt látoga-

tást tettünk a Bakonyi Természettudományi Múzeumba és

a Reguly Múzeum szakemberei által szervezett kézmûves

foglalkozáson. Diákjaink öntöttek gyertyát, nemezeltek,

készítettek bõrkarkötõket és agyagrózsákat, sütöttek mé-

zeskalácsot. Délután pedig továbbutaztunk Bakonybélbe,

ahol a csillagok világába nyerhettünk betekintést. A Csil-

lagdában az óriási távcsõ segítségével megnéztük a Napot,

majd a moziteremben egy rendkívül látványos film várt

ránk. Kicsik és nagyok nagy izgalommal követték végig

bolygónk születését. Sok-sok élménnyel gazdagodva tér-

tünk haza.

Diákjainakkal meglátogattuk a Régi idõk elnevezésû ki-

állítást a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. 5. és 6.

osztályos diákjaink a Laczkó Dezsõ Múzeum munkatársá-

nak segítségével ismerhették meg nagyszüleik és déd-

nagyszüleik használati eszközeit. Lipéczné Karsai Henriett

kreatív játékokkal is megmozgatta a diákokat.

Alsó tagozatos diákjaink közül negyvenen vettek részt

Peremartongyártelepen, „Testünk a csoda” interaktív kiál-

lításon, ahol a gyerekek sok új ismerettel gazdagodtak.

Lehetõségünk nyílt meglátogatni a Berhidai Mûvelõdési

Ház és Könyvtárban a kertbarátok kiállítását. Alsó és felsõ

tagozatos dikákjaink egyaránt örömmel vették a lehetõsé-

get, hogy így betekintést nyerhetnek a helyi gazdálkodók

munkájába. Fontos, hogy a gyerekek maguk is megtapasz-

talhassák, hogy önerejükbõl is mennyi minden megter-

mesztésére lehetnek képesek, ha azt a megfelelõ szaktudás-

sal és szorgalommal párosítják.

Bregócs Zsuzsanna
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Adys diákok kalandozásai az 
Erzsébet Napközis táborban 2021 nyarán is

Idén is nagy örömmel

nyugtáztam az Erzsébet tábo-

rok megjelenõ pályázati felhí-

vásait, hiszen a gyerekek szá-

mára csupa élmény a szünidõ

idején megvalósuló tábori kalandozás. Diákjaink ezúttal 35-

en vettek részt a programon 08. 09 – 08. 13. között. Idén is

nagy hangsúlyt fordítottunk a vírus elleni védekezésre, foko-

zottan figyeltünk a távolság tartására, fertõtlenítésre, gyako-

ri kézmosásra és kézfertõtlenítésre. Az Erzsébet Tábor célja

többek között a résztvevõ fiatalok hasznos szabadidõ eltöl-

tésének szorgalmazása, illetve sokoldalú személyiségfej-

lesztése, ezért nagyon fontos, hogy a sport, az egészségtuda-

tos életmód, az önismeret, kompetenciafejlesztés, környe-

zetszépítés, hagyományõrzés, kulturális értékek megis-

merése,… legyen elõtérbe a programok során. Az élmény-

szerzés mellett mi idén is erre törekedtünk, mikor kialakítot-

tuk a programtervünket.

Hétfõn Pétfürdõn kalandoztunk a résztvevõkkel. A teke-

pályán töltöttük az idõt, és csónakáztunk a tavon, délután pe-

dig kirándultunk a Doktor-sziklához és az erdei pihenõhe-

lyen töltöttük az idõt. Kedden Várpalotára látogattunk, ahol

a Homokbányában tájékozódhattunk az õsi szubtrópusi ten-

gerpart homokban megõrzõdött életközösségeit megismerve

és vizsgálva Bite Zoltán szakvezetõ irányításával, majd a vá-

ros nevezetességeit tekintettük meg közösen, végül a Vár-

völgybe tettünk egy rövid túrát. Szerdai nap egy távolabbi

helyre esõ kirándulás volt napirendünkön, így Királyszállá-

son a Nagy-Magyarország Parkban a Trianon kiállítást te-

kinthettük meg, aminek igazán méltó keretet adott ez az im-

pozáns park, csodálatos és természetes környezetben ismer-

hették meg a gyerekek történelmi gyökereinket. A gyönyö-

rû, ízlésesen berendezett étteremben közösen elköltött ebéd

után Eplénybe kirándultunk tovább, ahol várt ránk a libegõ,

és a Kalandhegyi varázslatos, interaktív, játékos túra. Egy

hangulatos közös szalonnasütéssel zártuk a napot. Csütörtö-

kön Berhidán töltöttük idõnket. Sportos napot tartottunk, az

egészséges életmód, sportolás került a középpontba. Lova-

golni voltunk Mátrai-János Nóránál, ahol a lovak különös

életérõl és mindennapjairól, tartásukról, gondozásukról is

sokat megtudtunk. Vannak gyerekek, akik jól ismerik a lo-

vakat, a lótartást, és vannak, akik a mi táborunkban élhetik

át elõször a lovas élményeket, az állatok közelségét, illetve

tapasztalják meg a lovaglást, mint sportot vagy szabadidõs

tevékenységet. Kicsit bátorságpróba is ez mindig, mert

ilyenkor önismeretet is tanulnak a gyerekek. Ki mit mer be-

vállalni, ki hogy tudja legyõzni a félelmét, mennyire lehet

meggyõzni, hogy „álljon be a sorba” és vegye fel a többiek-

kel vagy épp önmagával a versenyt. 

Köszönjük Mátrai-Jánosi Nórának a vidám, tartalmas ál-

latbarát kikapcsolódást. Mivel egész nap a sporté volt a fõ-

szerep, idén is abban a szerencsében volt részünk, hogy el-

látogatott hozzánk a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör közre-

mûködésével Sztanke József többszörös világbajnok erõ-

emelõ. Részletes és élményszerû beszámolójából megis-

merhettük a bajnok sportolók életét, mindennapjait, hallot-

tunk a „tehetség útjáról”, s hogy hogyan lesz valaki a tehet-

sége révén „bajnok”. Megtanultuk, hogy valójában a kitar-

tás a lényeg, a tehetség csupán egy kis részét adja a siker-

nek. Sokkal inkább számít, hogy mennyire „akarunk” fej-

lõdni, mennyire tudunk átlépni a kereteinken, és vagyunk

képesek kemény munkát „letenni az asztalra” az elõre jutás

érdekében. Sztanke József jelenleg is világbajnokságra ké-

szül, ami 2021. szeptember 24–25-én lesz Miskolcon, szur-

kolunk neki. Személyes élményekkel is gazdagította bemu-

tatóját, végül pedig a gyerekek maguk is kipróbálhatták az

erõnlétüket, a szakszerû segítségnyújtás és felügyelet mel-

lett. Több gyerek a 100 kg-os súlyt is meg tudta emelni,

mindenki sikerélményekkel gazdagodott. Köszönjük az él-

ményszerû bemutatót, az erõpróbát, és Gaál Tibornak, hogy

lehetõvé tette Sztanke József számára az eszköztár utaztatá-

sát! Pénteken megint az úszásé és sporté lett a fõszerep.

Balatonfûzfõn a Balatoni Bob és a Balaton várt minket,

ahol megint kedvünkre lubickoltunk, csúszdáztunk, vízibi-

cikliztünk, a szerencsés nyári idõben.

Egész héten különös erõpróbákat tehettünk, összemérhet-

tük tudásunkat, megismertük a természeti és épített környe-

zetünket, kulturális értékeinket, fejlõdtek képességeink, ész-

revétlenül és élményszerûen tanultunk, s mindeközben épí-

tettük helyi közösségünket. Emellett kreatív foglalkozásokat

is tartottunk az említett helyszíneken, melyekkel kézügyes-

ségünk, grafomotoros készségünk, finommotorikánk is fej-

lõdött, melynek eredményeképpen szépséges csillámtetová-

lások születtek.

Tábori programunk idén is partnerünk, a Gyermekmo-

soly Nagycsaládos Egyesület, a közremûködõ pedagógu-

sok, programban szerepet vállalók, a szülõk és az Erzsébet

Táborok támogatásával valósult meg. Köszönjük minden-

kinek!

Császár Zsuzsanna
pedagógus
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Adys diákok Zánkán Erzsébet nyári élménytáborban
2021-ben lehetõvé vált ismét az Erzsébet Táborok nyári Él-

ménytáborában is részt venni, táborozni gyerekekkel, így mi is

benyújtottuk pályázatunkat, s az áldozatos munka eredménye-

képpen nyertes pályázóként 35 fõ gyerekkel és 4 fõ kísérõvel

vehettünk részt a sokoldalú, színes eseményekkel teli zánkai Er-

zsébet Táborban. Ez a tábor országos szinten is egyedülálló volt

már korábban is adottságai révén, s a közelmúltban zajlott fel-

újítások 21. századi színvonalra fejlesztették a körülményeket.

Egyrészt a kiváló friss erdei levegõn szerezhetnek élményeket a

gyerekek, másrészt pedig szép, igényes modern környezetben

tölthetik az idejüket. A tábor nemcsak abban egyedülálló, hogy

hetente mintegy 2000 gyerek nyaralhat itt, hanem abban is,

hogy a táborozás idõtartama alatt kb. 70 féle programlehetõség

nyílik meg a fiatalok számára, ami örök idõkre emlékezetünkbe

vésõdõ élményeket nyújt, s számos témában interaktív tanulási

lehetõségeket biztosít. Észrevétlenül fogadja be, szívja magába

a résztvevõ a tudást. A mi csoportunk is szinte megszámlálha-

tatlan kalandban és élményben részesült, itt most csak a legem-

lékezetesebbek közül említek néhányat. Többek között tehát:

színház, mozi, koncert, kalandpark, „1 perc és nyersz”, Tábori

olimpia, Zánkapitány, Zánkaland, különféle éjszakai akadály-

pályák, drogprevenció, elsõsegélynyújtási ismeretek, Ismerd

meg hazád interaktív program, Porondmester program, Hadi-

technikai Park, Hõsök Napja, Középkori csata, Robotika, egyéb

digitális programok, sportágválasztó, digitális kincskeresés, in-

teraktív fizikai bemutató, trambulinok, csocsó, asztali-

tenisz,….és természetesen, akár minden nap, a Balaton. Fiatal-

jaink a Tábori olimpia összes versenyszámában is szerepeltek,

és több esetben is érmesek lettek különféle sportokban. Szerez-

tünk érmet váltófutás versenyszámban, strandkézilabdában,

fekvõtámasz, felülés, dekázás és ugrálókötelezés versenyszá-

mokban is, de a Tábori tehetségkutatón indult 2 jelöltünk – tánc

és hangszeres játék kategóriában – is díjazott lett, sõt még

Oscar-díjat is kapott az egyik résztvevõ gyermekünk.

Itt is megmutathattuk ügyességünket, tehetségünket, meg-

ismerhettük határainkat, fejleszthettük képességeinket és tudá-

sunkat.

Azt gondolom, hogy minden gyermeknek minden nyáron

az Erzsébet táborban kellene lennie, ahol épülhet, gyógyulhat

és annyi sok élményt szerezhet, amennyit normális esetben

évek alatt sem! Ráadásul Ökoiskoláknak kimondottan ajánlott

az „ökokörnyezetben” töltött idõtöltés. Csodálatos hetünk volt

együtt. Köszönjük a kisegítõ kísérõ pedagógusoknak és az Er-

zsébet tábornak is!

Császár Zsuzsanna
pedagógus

KULTÚRA

Tanár vagyok, na és…?!
Jocó bácsi „hazai pályán”

(Folytatás a címlapról)
Talán sokan nem tudják, de Jocó bácsi ezúttal egy kicsit „ha-

zajött”, hiszen Berhidához egészen közel, Papkeszin nõtt fel. El-

árulta: azon a színpadon ülve, amelyen gyermekként meseelõ-

adást láthatott, jobban izgul, mint amikor 1800 ember elé kellett

kiállnia. Fésüs Éva azonban remekül kitalálta, miként oldja fel

ezt a feszültséget: a betûs játékot vetette be. Eszerint a kivetített

abc betûi egy-egy fogalmat rejtettek, így a választott betû meg-

szabta a beszélgetés irányát. Végül a kilenc fogalom köré szõtt

gondolatok és történetek egyre többet elárultak a hallgatóságnak

Jocó bácsi munkásságáról, hitvallásáról és személyiségérõl. 

Szemezgetve a fogalmakból, felidézzük a tartalmas beszél-

getés érdekesebb mozzanatait:

D – mint Díjak: Alig harmincévesen számos elismerés büszke

birtokosa, de közülük a három legkedvesebb: a Jövõ Reménysé-

ge Díj, amit 2010-ben Papkeszin vehetett át elsõként, a Boldog

gyermek - Boldog családokért kitüntetés és a Port Magazin által

odaítélt, sikeres ifjú vállalkozói elismerés. Mégis – fogalmazott

– bár örül a díjaknak, de sokkal többet kap egy-egy elõadás,

vagy a Felnõttek Iskolája, vagy az érzékenyítõ tréningek résztve-

võitõl, ha kiderül, hogy segíteni tudott az általa megosztottakkal. 

J – mint Játék: A játék hozzátartozik a nevéhez és a mun-

kájához. A tanóráinak is egyik fontos eleme a játék, hiszen

történelemtanárként meglehetõsen gyakran kell ismételnie az

adott korszakok tananyagát. De a játékosság jelen volt a Deb-

receni Bíróság vezetõ bíráinak tréningjén éppúgy, mint a

problémás gyermekek oktatásában.

T – mint Társak: Kellenek a társak. Feleségére, a családjá-

ra mindig számíthat, de 10-20 éves barátságaira és persze, a

vele együtt dolgozó munkatársaira is bátran támaszkodhat. El-

fogadta viszont, hogy van, aki kilép, s van, aki egy ideig belép

az életébe. A legfontosabbak mégis a gyerekek, mert õk a leg-

õszintébb kritikusai, a legmegbízhatóbb tükör számára. Mert –

fogalmazott Jocó bácsi – olyan nincs, hogy a pedagógus nem

fejlõdhet, s a diákok bizony tesznek is róla, hogy ezt tudd!

A – mint Alázat: A pedagógusi pályához az alázat elenged-

hetetlen. A közhiedelemmel ellentétben, Jocó bácsiban is ren-

geteg alázat van, mert csak így lehet együttmûködni az embe-

rekkel. „Kell az 5 perc, amikor visszavedlesz öt évessé, mert

a teremben ülõ harminc gyerek mindig okosabb, mint te

vagy!” Az alázatot íróként is szükségesnek tartja, így csak az

ötödik könyvének megjelenése után merte magát íróembernek

mondani.

E – mint Elõdök: Szakmailag – bár igen tiszteli õket – nem

mérné magát a nagy pedagógus elõdökhöz, Vekerdy Tamás-

hoz, Ranschburg Jenõhöz, vagy akár Klebelsberg Kunóhoz

sem, mert teljesen más korszakban éltek. Hálás viszont a csa-

ládjának, ahová mindig és bármikor haza tud menni. Ha van-

nak is dolgok, amiben nem értenek egyet, mégis, az igazi si-

ker számára, hogy felesége és szülei mindig ott állnak mögöt-

te és elfogadják olyannak, amilyen. 

A Balatoni Józseffel, Jocó bácsival folytatott tartalmas be-

szélgetésen ezúttal a családja is jelen volt. S, a kérdésre, hogy

ki, mit visz magával az estérõl, annyit mondott: fontos igazán

megélni az életet, nem hagyni, hogy bedaráljon minket a kö-

telesség, és egymást, fõként, akit szeretünk, megbecsülni. No

meg, játszani, bolondozni, sokat nevetni – otthon is.

b.e.
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Helyiek ünnepe
(Folytatás a címlapról)

Szombat délelõtt futóversenyt szerveztünk, a résztve-

võk több kategóriában mérhették össze felkészültségüket.

A felnõttek 7, valamint 2,5 kilométeren indulhattak, az al-

sós lányok és fiúk 1 kilométer, a felsõsök pedig 2,5 kilo-

méter távon futottak. Az idei évben a korábbi évekhez ké-

pest jóval több gyermek vett részt a megmérettetésen, bí-

zunk benne, hogy jövõre számuk továbbra is gyarapodni

fog.

A futóversennyel egyidõben kezdõdtek a Szent Kereszt

Kistemplom mellett a Középkori falu programjai, valamint

megkezdte elsõ útjait a két mûvelõdési ház között közleke-

dõ kisvonat. A „Középkori faluban” gyertyamártogatással,

népi hangszerkészítéssel, kovácsmesterséggel ismerked-

hettek, valamint különbözõ népi játékokat és a lovaglást

próbálhatták ki kicsik és nagyok.

1990-es évek elején a Berhidai Napok idõpontját a ko-

rábbi templombúcsú (szeptember 14.) idõpontjához igazí-

tották, ezért tartjuk minden évben szeptember második hét-

végéjén a városnapokat. A régi hagyományt szerettük vol-

na újra éleszteni azzal, hogy az ünnepségsorozat keretében

szentmisére hívjuk az érdeklõdõket, melyet a középkori

templomban szombat délelõtt Felker Zsolt plébániai kor-

mányzó tartott.

Délután a gyermekprogramok mellett, a Várpalotai

Rendõrkapitányság sátrában a Bikesafe regisztráció mel-

lett, játékos feladatokat, teszteket, biciklis akadálypálya

várta az érdeklõdõket.

A színpadi program helyi csoportok – Berhida Tánc-

együttes, Rokolya Néptánccsoport, Piros Pipacs, Berhidai

Nyugdíjas Klub Néptánccsoportja – táncával indult. A

Színpadnyitóban Pergõ Margit polgármester köszöntötte a

jelenlévõket, több pályázat díjazottjai, valamint az elköszö-

nõ nyugdíjas táncosok vehettek át ajándékot.

A Zenével Írt Történelem Egyesület zenés-táncos rock-

zenei mûsorral lépett a színpadra. Az egyesület tagjainak

többsége helyi lakos, próbáikat a Petõfi Mûvelõdési Ház és

Könyvtárban tartják. Az elõadás során az õskortól napjain-

kig elevenítettek fel történelmi eseményeket a zene és a

tánc eszközeivel. A közönség egyfajta idõutazáson vehetett

részt az elõadás során.

A rockzenei utazást követõen helyi fiatalok léptek a

színpadra. Négy, a Muzsika TV-bõl is ismert énekes –

Huszka Evelin, Sihell Vanessza, Csonnó Róbert és Csonnó

Richárd, azaz az Aroma együttes – szórakoztatta a szép

számmal összegyûlt közönséget.

A koncertek elõtti technikai szünetben gólyalábasok

csaltak nagy mosolyokat a nézõk arcára, volt kötélhúzás,

ugrálókötelezés és hangos kacagás. Az este során a 

Kopaszkutya R.T. és Hangár21 zenekar koncertjén szóra-

kozhattunk. Mindkét együttes kötõdik Berhidához, hiszen

a Kopaszkutya R.T. egyik énekese, a korábban a Hangár21

zenekarban is éneklõ, berhidai Hidvégi Ferenc. 

A Hangár21 helyi rockzenekar pedig már több alkalommal

lépett fel a Berhidai Napok színpadán. Tagjai – Bakonyi

Tamás, Bánhegyesi Richárd, Hornung Péter, Rács Richárd,

Torma László – több éve zenélnek együtt, repertoárjuk-

ban a feldolgozások mellett egyre több saját szám is sze-

repel.

Az idei városnapok más volt, mint a korábbiak, de

büszkén mondhatjuk el, hogy településünkön rengeteg te-

hetséges ember él, akik tartalmas, élménydús szórakozást,

kikapcsolódási lehetõséget kínáltak a rendezvényre láto-

gatóknak.

szervezõk
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Szappanrózsák, textilszobrok, kerámiák és festmények
Több esztendõs hagyományra tekint vissza az Alkotó

ember, kreatív közösség címû kiállítás, aminek ünnepé-
lyes megnyitójával vette kezdetét a Berhidai Napok idei
rendezvénysorozata. Ezúttal tizenhat kiállító szépséges, is-
mert és néhány esetben újszerû technikával készült alko-
tásaiban gyönyörködhettek az érdeklõdõk a Petõfi Mûve-
lõdési Ház és Könyvtár emeleti termében berendezett tár-
laton. 

Mint azt Turcsányi Istvánné, a szervezet elnökének kö-

szöntõjébõl megtudhattuk, az Összefogással Berhidáért

Egyesület évente kétszer kínál közös bemutatkozási lehetõ-

séget a helyi kézmûveseknek és alkotóknak, s bár nincs

sem korhatár, sem mûfaji elvárás, a tárgyak különbözõsé-

gük dacára is, nagyszerûen megférnek egymás mellett, ké-

pesek harmonikus látványt nyújtani a látogatóknak. A kiál-

lítók soraiban idén is szép számban akadtak olyanok, akik

a munkáikat már nem elõször tárták a nyilvánosság elé,

mégis mindig tudnak újat felmutatni, meglepetést okozni,

mint ahogy azok is jelentõsen színesítették a tárlatot, akik

elõször jelentkeztek mûveikkel. Összesen tizenhat alkotó,

különféle nyersanyagból, más és más kézmûves techniká-

val készült tárgyait láthatunk, többek között – a teljesség

igénye nélkül – szappanból készült, illatozó rózsacsokro-

kat, varrott és horgolt takarókat, mesefigurákat, kerámia-

Termények, befõttek és pompás virágok
Konyhakerti csodák a Kertbarát Kör idei kiállításán

(Folytatás az 1. oldalról)
Fõként a sokéves tapasztalatnak kö-

szönhetõ, hogy a rutinos kertészkedõ-
kön még az extrém idõjárás sem fogott
ki, hiszen a Kertbarát Kör városunk
egyik legrégebbi csoportja, amely im-
már 49 éve mûködik és a jelenlegi ta-
gok zöme már évtizedekkel ezelõtt be-
kapcsolódott a közösségi munkába.
Idén a szokatlanul didergõs májust és a
sok csapadékkal érkezõ júniust a szinte
elviselhetetlen júliusi és augusztusi ká-
nikula követte, így nem csoda, hogy a
kevésbé gyakorlott kertészkedõk a
megszokottnál jóval kevesebb termést
takaríthattak be. Ezen a tavaszon a ko-
rai sárgabarack már virágzáskor elfa-
gyott. A málnát és szedret a júliusi
aszály tette tönkre, a zöldségek meg
rengeteg öntözést követeltek. A tapasz-
taltabb termesztõk leleményességének
köszönhetõen azonban így sem marad-
tak üresen a kamrák polcai, ebbõl-abból
befõzésre is került, s közben a legszebb
terményeiket gondosan õrizték, hogy
hagyományos kiállításukon is legyen
mit az asztalra tenniük. Arra is számít-
va, hogy nem csak megcsodálják, ha-
nem néhányan kedvet is kapnak saját
kiskertjük megmûvelésére, némi zöld-
ség és gyümölcs termesztésére.

Ahogy arra a szeptember 9-ei kiállí-
tás megnyitóján Kellerné Szász Anikó, a
Kertbarát Kör vezetõje rámutatott, a 49
évvel ezelõtt alakult közösségnek már
akkor nagy szerepe volt a kultúrház éle-
tében, ahová összejöveteleiket, prog-
ramjaikat szervezhették, s elsõ kiállítá-
saik is itt leltek otthonra. Idén újra visz-
szatértek elsõ bemutatkozásaik színhe-
lyére, ahol sok munkával, nagy odafi-
gyeléssel, de örömmel díszítették fel
kertjeik ékességeivel és csodáival a
Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár
földszintjét.

A terménykiállítást Pergõ Margit
polgármester nyitotta meg. Kiemelte:
sajnos kénytelenek vagyunk elhinni és
elfogadni, hogy brutálisan, soha nem ta-
pasztalt módon változik az idõjárás.
Meleg van és még ennél magasabb hõ-
mérsékletekre is fel kell készülnünk,
ami korántsem kedvez a kertészeknek.
Mégis, még mindig jobb, ha ennek da-
cára is megpróbálkoznak a termesztés-
sel, mert úgy vehetik le a saját termésü-
ket, hogy tudják, milyen szerrel védték
meg a kártevõktõl, vagy esetleg teljesen
vegyszermentesen ért be. Ezért arra ösz-
tönzött mindenkit, hogy bár igencsak fá-
radtságos munka a kertészkedés, meg
alaposan idõjárásfüggõ is az eredménye,
mégis érdemes belevágni! Kezdhetik
pár tõ paradicsommal és paprikával,
amit akár cserépben is gondozhatnak a
teraszon, vagy az erkélyen, és nagy
örömmel fogják levenni a termésüket,
és garantáltan ízletesebb és egészsége-

sebb lesz bármelyik boltban beszerzett
zöldségnél!

A Berhidai Összevont Népdalkör 
Fejér megyei népdalokkal színesítette a
szabadtéri megnyitót, majd a jelen lé-
võk megcsodálhatták az idén is ízlése-
sen, rengeteg pompás virággal, zöld
növénnyel dekorált, impozáns ter-
ménykiállítást, amely még négy napon
át várta a látogatókat. Ahogy a polgár-
mester asszony is utalt rá, bízunk ben-
ne, hogy a jövõre fennállásnak 50. év-
fordulóját ünneplõ Berhidai Kertbarát
Kör még ennél is gazdagabb, látványo-
sabb kiállítással ünnepelheti a jubileu-
mát. Ám ahhoz – fûzték hozzá a közös-
ség már nem fiatal tagjai – bõséges
utánpótlásra is szükségük lenne. A ta-
pasztaltak szeretettel várják soraikba a
kezdõ kertészkedõket, a termesztés ap-
ró fortélyait elsajátítatni vágyó fiatalo-
kat.

Bálint Edit
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Dísz(es) magyarban – Bocskai viseletek kiállítása
Nem a ruha teszi az embert. De vannak olyan kivételes

helyzetek, amikor mégis! – mutatott rá Kálmán Andrásné
iskolaigazgató a mûvelõdési házban megrendezett különle-
ges ruhakiállítást megnyitva. A Méretes Szabó Kft. darab-
jai között a szépséges Bocskai viseletek mellett palotás
együtteseket, honvéd fõtiszti ruhát, huszárezredi egyenru-
hát, fogathajtó öltözetet, katonaorvosi, ápolónõi formaru-
hát is láthattunk, sõt még Kossuth Lajos atilláját is megcso-
dálhattuk. 

A Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárban a Berhidai

Napok egyik látványos programjaként került sor a történelmi

magyar viseleteket bemutató kiállításra, amelynek darabjai a

Méretes Szabó Kft. munkatársainak, köztük a berhidai Kiskó

Antal kézügyességét dicsérik. A rendezvény az Összefogás-

sal Berhidáért Egyesület szervezésében jött létre. A szeptem-

ber 10-i megnyitón a szervezet elnöke, Turcsányi Istvánné

köszöntötte a résztvevõket, majd Láng-Miticky Panna és

Nagy Levente Attila néptáncában gyönyörködhettünk.

Sztankovicsné Gál Adrienn Elena Barnabé a fájdalomról és

egy alkotás megszületésének hátterében álló kézrõl írt gon-

dolatait tolmácsolta. A kiállítást Kálmán Andrásné, a

Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvokta-

tó Általános Iskola igazgatója nyitotta meg, aki a különleges

viseletek történelmi hátterérõl is szólt pár szót. Hogy miért

Bocskai?

„Történelemtanárként persze egybõl évszámok, meg Er-

dély szövevényes, sokszor fájdalmas múltja jut eszembe e

szóról – kezdte. – A fejedelem, aki szembeszállt a magyar ne-

meseket „jószág és fõ vesztéssel” fenyegetõ Habsburgokkal…

Az õ nevét viselik az itt kiállított ruhák. Miért róla nevezték

el, azt igazából mai napig nem tudjuk pontosan. Azt viszont

igen, hogy ez a ruha, ezek a ruhák bizony, hogy teszik az em-

bert. Épp ez volt a szerepe akkor, amikor divattá vált. Hogy

lássa mindenki, az osztrákok fõleg, hogy aki ezt viseli, az bi-

zony magyar ember. A reformkorban politikai hitvallássá

vált. Az aradi vértanúk is ebben állták a golyózáport és a kö-

tél szorítását.”

„A klasszikus Bocskai fekete, zsinórozott ruhadarab volt. A

fekete a gyász, az elveszett szabadságharc miatti fájdalom

szimbóluma. Anyaga fekete posztó, gombok helyett fekete

zsinórozással fogták össze. Ebben a viseletben demonstrál-

tunk a Habsburg elnyomás ellen” – mondta Kálmán Andrásné,

aki megnyitóbeszédében arra is figyelmeztetett, hogy – ahogy

más európai nemzetek sem teszik - nekünk sem szabadna el-

felejteni a népi ruhákat, hiszen „más nemzetek úgy tudtak eu-

rópai válni, hogy közben nem volt ciki dirndlit hordani, bõr-

gatyát húzni térdzoknival, vagy fapapucsban flangálni” – fo-

galmazott. Szerencsére, a szomorú tendencia ellenére, mindig

voltak, vannak és reméljük, lesznek is páran közülünk, akik

nem hagyják, hogy feledésbe merüljenek a magyar viseletek

és a magyar kultúra más elemei. Jó példa erre a Méretes Sza-

bó Kft.

A Bocskai viselet a fekete mellett több színben is megje-

lent, ahogyan a kiállítás darabjai között is láthattunk a fekete

mellett szürke, bézs, zöld árnyalatokat, szépséges férfi, de nõi

ruházatokat is. 

Végezetül pár szó a Méretes Szabó Kft.-rõl: A cég 1990-

ben alakult, amely ma 20 fõbõl áll, tizenketten varrnak. A sza-

bóság egyik fõ profilja az egyenruha-készítés. Az ország

majdnem minden honvédségének itt varrják a díszegyenruhá-

kat. Itt készítik a díszõrség, palotaõrség, koronaõrség, sõt a

parlamenti õrség egyenruháit is. Felkérésre hagyományõrzõ

egyenruhákat is varrnak. Filmek, színházi és opera elõadások

jelmezvarrásával is foglalkoznak, és varrnak bírói, ügyészi,

ügyvédi talárokat. Természetesen, nemcsak szervezetek meg-

rendeléseit, hanem magánemberekét is fogadják.

Bálint Edit

eszközöket és dísztárgyakat, textilbõl készült használati

tárgyakat és faliképeket, szépséges hímzett, kötött és hor-

golt terítõket és számos, változatos stílust felvonultató fest-

ményt. Olyan tárgyak ezek, amelyekkel akár a saját ottho-

nunkat is szívesen díszítenénk.

Ám vannak, akik a kreativitásukat jótékonysági célra is

felhasználják. Mint kiderült, létezik egy „Takaró Angyal”

elnevezésû Facebook csoport, amelynek tagjai színes, kö-

tött anyagokból meleg pokrócokat varrnak és a csoporton

keresztül rászorulóknak – családoknak, hajléktalanoknak,

óvodáknak – juttatják el azokat. Szívmelengetõ ötlet és cse-

lekedet!

Az elmúlt hosszú hónapok a vírusveszély miatti szüksé-

ges intézkedések okán soha nem tapasztalt korlátok közé

szorították az életünket – hangzott el a megnyitóban. Ta-

lán épp ez a pillanat lehetett az, amikor sokak számára a

kreativitás, az alkotás öröme jelenthette az egyedüli kiutat

ebbõl a béklyóból, eseménytelenségbõl. Korántsem lenne

meglepõ, ha kiderülne, hogy szép számban akadtak olya-

nok, akik ebben az egyébként „áldatlan” idõszakban fe-

dezték fel magukban azt a tehetséget, amely eddig önma-

guk elõtt is rejtve volt: az alkotás, a „valamit tenni, létre-

hozni” vágyát és örömét. Mások meg, akik ezt már koráb-

ban felismerték, még inkább kiteljesedhettek, esetleg új

utakat, új kifejezési formákat kerestek – vélte megnyitó

beszédében Bálint-Ábrahám Edit, hozzátéve, hogy a mû –

készüljön bármibõl és vegyen igénybe csupán pár órát,

esetleg napokat, heteket és hónapokat – a végeredmény

mindig értékes lesz. Mert – bár kezükkel hozták létre még-

is, miközben készült, gondolatok és érzelmek szõtték át,

amelyek mindenképpen nyomot hagytak, akkor is, ha má-

soknak fel sem tûnik. Mindenki olyan eszközzel és abban

a formában vetíti ki a gondolatait és érzelmeit, ami hozzá

a legközelebb áll. Thomas Huxley-t idézve pedig hozzátet-

te: „Az alkotó élet titka az, hogy felnõttkorban is megõriz-

zük a gyermekkor szellemét”, amit ez a kiállítás is hûen

tükröz. 

Az idei „Alkotó ember, kreatív közösség” elnevezésû

tárlat megnyitóján a Rokolya Néptánccsoport sárközi nép-

tánccal, valamint Csillak Jánosné citeramuzsikával gon-

doskodott a jó hangulatról. A kiállítóknak Turcsányi

Istvánné egy szál virággal és emlékoklevéllel köszönte

meg a részvételt. 

b.e.
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WÁGNER ÉS TÁRSA
TEMETKEZÉS

BERHIDÁN A TEMETÕ MELLETT 

ÁLLANDÓ 24 órás szállítási ügyelet:

70/637-42-27

Információ: Paré Csilla 70/944-2562

Kérésre házhoz megyek!

Iroda: Várpalota, Kossuth út 15.
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