
2022. április I XXIX. évfolyam 3. szám

Lámpafény, szabadság népe voltunk 1848-49-ben

Idén a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár színháztermében
tartották meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc em-
lékére rendezett városi ünnepséget, amelyen március 15-én a
II. Rákóczi Ferenc Német Nyelvoktató Általános Iskola diák-
jainak a nemzeti ünnepünk tiszteletére bemutatott, nagyszerû,
verses-zenés mûsorát láthatta a berhidai közönség. A diákok
fellépése elõtt Kálmán Andrásné intézményvezetõ mondott be-
szédet, amelyben felidézte a 174 évvel ezelõtti események törté-
nelmi hátterét, majd jelenünkhöz kanyarodva, arra kereste a
választ, mit jelent a mai kor emberének a szabadság?

1848-ban egész Egész Európán végigsöpört a Népek tavaszá-
nak nevezett forradalmi hullám. Az elnyomott népek fellázadtak
az elnyomó – gyakran idegen – hatalom ellen. Párizs, Milánó,
Bécs után Pest is forradalmi lázban égett. A szabad sajtó elsõ ter-
méke, a 12 pont a modern, magyar állam alapfeltételeit fogalmaz-
za meg, majd Európa szívében új ország született: az új, polgári
Magyarország. Kossuth felismerve a Habsburg idõhúzást már
májusban, és kétszázezer katonát kért az országgyûléstõl. Újon-
cokat toboroznak az egész országban. Az újoncállítás és a nemze-
ti õrsereg megszervezése Veszprém megyében sem maradt el:
Berhida 51, Peremarton 53, Kiskovácsi pedig 30 gyaloggal kép-
viseltette magát a megyei õrseregben. Olyan családnevekkel talál-
kozunk az összeírásokban – többek között - mint a Késmárkyak,
vagy a Boronkay- család. Városunk nemcsak nemzetõröket adott
a szabadságharcnak, de jelentõs adományokkal is hozzájárult az
õrsereg költségeihez – emlékeztetett a korabeli történelmi esemé-
nyekre Kálmán Andrásné történelemtanár, intézményvezetõ. 

Az itáliai harcok befejezése után szeptember 11-én Jellasics
csapatai átlépték a Drávát. Kezdetét vette a majd egy évig tartó
megpróbáltatás, amelyet kezdetben az egykori jobbágyokból,
földmûvesekbõl, hétköznapi hõsökbõl álló új magyar honvéd-
ség, hazaszeretettõl fûtve, s féltve az alig kivívott szabadságot
és éppen meginduló polgári fejlõdést; sikeresen átvészelt. 

(Folytatás a 6. oldalon)

Átadás és alapkõletétel egy napon
Új konyha a Süni Oviban, épülõ bölcsõde a Vilma erdõ szélén

Két örömteli esemény is történt március 17-én Berhidán,
mindkettõ jelentõs beruházással kapcsolatos. Egyik helyszínen
a befejezést, a másikon a fejlesztés kezdetét pecsételték meg az
ünnepi alkalom résztvevõi. Elsõként átadásra került a Süni
Óvoda teljesen megújult konyhája, ezt követõen pedig ünnepé-
lyesen lerakták az épülõ új bölcsõde alapkövét. Mindkét hely-
színen jelen volt Kontrát Károly, térségünk országgyûlési kép-
viselõje, aki arról beszélt, hogy a magyar jövõ alapja a gyer-
mek, fontos tehát megfelelõ körülményeket biztosítani számuk-
ra mind a bölcsõdei, mind az óvodai ellátásban.

Mint arról már többször írtunk, új. korszerû gépekkel felsze-

relt konyhát kapott a Süni Napköziotthonos Óvoda, de ezzel

nem állt meg a berhidai óvodai ellátás fejlesztése, ugyanis az

idén kezdõdött el egy 274 millió forintot jelentõ beruházás,

amelyben új épületszárnnyal, benne kétcsoportos bölcsõdei ellá-

tással bõvül a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõ-

de. Az új épület alapkövét Kontrát Károly országgyûlési képvi-

selõ, Pergõ Margit, városunk polgármestere, Mozgay Dóra az

intézmény vezetõje és a beruházás kivitelezõje közösen tette le

március 17-én. 

Pergõ Margit polgármester a beruházás jelentõségét kiemelve

elmondta, hogy a településen már több mint 60 éve van bölcsõ-

dei ellátás. Az ötvenes években, hatvanas évek elején a tûzoltó-

laktanya mellett kapott helyet a kicsinyeket befogadó intéz-

mény. Késõbb, amikor 1964-ben nagy fejlesztések indultak el,

megépült a napjainkra már meglehetõsen leharcolt állapotba ke-

rült, az egyébként konyhával is kibõvített épület.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Átadás és alapkõletétel egy napon
Új konyha a Süni Oviban, épülõ bölcsõde a Vilma erdõ szélén

(Folytatás a címlapról)

Egy sikeres pályázatnak köszönhetõen nyílt arra lehetõség,

hogy 274 millió forintból vadonatúj szárnnyal kibõvítsék a ré-

gi épületet, amelyben kétcsoportos bölcsõdét alakítanak ki, vi-

zes blokkokkal, öltözõvel. 

Az új szárnyat összekötik a régi épülettel, és mivel arra már

igencsak ráfér a felújítás, szakaszosan tervezik korszerûsíté-

sét, amely során kialakítanak egy, korai fejlesztésre alkalmas

foglalkoztatót is. Az új épület mellett parkolókat építenek, és

természetesen játszóudvar is készül a kicsinyeknek, amit ter-

mészetes környezet, a közeli kiserdõ vesz körül. Az új épület

várhatóan idén szeptemberben kerülhet átadásra – tájékoztatta

az alapkõletétel résztvevõit a polgármester. 

Kontrát Károly, térségünk országgyûlési képviselõje azzal

kezdte rövid beszédét, örömére szolgál, hogy egy megújult

óvodai konyha átadását követõen mindjárt egy épülõ bölcsõde

alapkõletételén vesz részt, mert ez annak a jele, hogy Berhida

egyre népszerûbb település a fiatal családok számára, hiszen

közel hatezer lakosa van, és ennek megfelelõen fejlõdik és

gyarapodik. Hangsúlyozta: a magyar jövõ alapja a gyermek,

ezért fontos megfelelõ körülményeket biztosítani számukra,

mind a bölcsõdei, óvodai, mind az iskolai ellátásban. 

A képviselõ nem kis büszkeséggel számolt be arról, hogy

összesen 45 település tartozik a körzetéhez, és ebben a ciklus-

ban tizenegy bölcsõde újult, vagy épült meg. Legutóbb Õsiben

adták át az új bölcsõdét, de a hónap végére Balatonalmádiban

is elkészül a legkisebbek ellátását szolgáló, új intézmény. 

Az esemény fénypontjaként, Kontrát Károly képviselõ,

Pergõ Margit polgármester, Mozgay Dóra intézményvezetõ és

a kivitelezõ cég képviselõje közösen lerakták a majdani, kor-

szerû bölcsõde alapkövét.

Bálint Edit

Tájékoztatás 
csendháborítás szabályairól

Tisztelt berhidai lakosok!

Ahogy közeledik a tavaszi-nyári idõ, úgy egyre gyakrabban rendeznek a

lakosok „kertipartikat”, melyeken sok esetben zavaróan hangosan szól a ze-

ne. A hangos zenehallgatás – legyen az bármely napszakban – zavarhatják

a szomszédok, esetleg az egész utca lakóit.

A csendháborítás szabályai tekintetében téves információ az, hogy a

szomszédokat zavaró, hangos tevékenységet csak este 22.00 óra után tilos

folytatni, mivel bármely napszakban tilos indokolatlanul olyan zajt okozni,

amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát megzavarja. 

Indokolatlanul zavarhatják a szomszédok nyugalmát napszaktól függet-

lenül például a:

• túl hangos zenehallgatás, 

• házibulik, kertipartik

• családi eseményeken (ballagás, eljegyzés) hangos zene

Természetesen szó sincs arról, hogy ne lehetne vendégeket fogadni, csa-

ládi eseményeket megünnepelni, hétvégén megjavítani a kerítést, vagy

egyébként „zajosabb” tevékenységeket folytatni, viszont ügyelni kell arra,

hogy a szomszédok szükségtelen zavarása ne valósuljon meg.

Amennyiben bárki a fentiekben részletezett cselekményt észleli, abban

az esetben bejelentést tehet rendõrségre, akik jogosultak a szabálysértõ sze-

méllyel szemben eljárni.

Mindezek ismeretében kérem, hogy a békés egymás mellett élés szabá-

lyait maradéktalanul szíveskedjenek betartani, a szomszédok szükségtelen

zavarását, bosszantását elkerülni.

Berhida Város Önkormányzata

Új épületben 
a Védõnõi 
Szolgálat!

A Védõnõi Szolgálat
2022. április 20-tól 

ismét a Hõsök terén, a régi címen

(Hõsök tere 38.), 

de új épületben (volt Idõsek Klubja)

és megújult környezetben várja 

a kismamákat és a babákat.

Elérhetõségeink 

(hétfõtõl péntekig 8–16 óra között):

Bodnár Lajosné, Ági: 

06-30/390-64-01

Csányi Ramóna Mária: 

06-30/390-60-78

A tanácsadások ideje nem változik!

Csecsemõtanácsadás:

szerda 8.30–11.30-ig

Önálló tanácsadás és 

kismama tanácsadás: 

csütörtökönként 

telefonos elõjegyzés alapján
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Segítség a menekülteknek
Mindenkit megrendített az Ukrajnát ért orosz katonai tá-

madás, és aggódva figyeljük az immár több hete zajló, egy-
re nagyobb pusztításról, áldozatok számáról érkezõ híreket.
A háború miatt a civil lakosság a közeli országokba próbál
menekülni. Nálunk fõként a Kárpátalján élõ magyarok ke-
resnek menedéket. Hazánkban elsõként a civil szervezetek
fogtak össze, majd a segélyszervezetek és állami intézmé-
nyek is csatlakoztak a szinte semmi nélkül érkezõ, riadt
családok, gyermekekkel menekülõ nõk és idõsek megsegíté-
séhez.

Mint arról Pergõ Margit polgármester tájékoztatójából ér-

tesültünk, Berhidán már korábban is mintegy hetven, Ukraj-

nából származó felnõtt élt, akiknek többsége a helyi gyárban,

illetve a közeli települések üzemeiben dolgozik. Õk most

igyekeznek a háború sújtotta övezetbõl a családjukat, gyer-

mekeiket is átmenteni, így a napokban Berhidára is érkeztek

háborús menekültek, akik többségben gyermekek. Ellátásuk-

ról a berhidai önkormányzat mindaddig gondoskodik, amíg

az okirataikat nem sikerül rendezniük. A Süni Óvoda kony-

hájából naponta kapnak meleg ételt és uzsonnát, valamint a

családsegítõ szolgálat a lakosság által adományozott élelem-

mel látja el õket azokon a napokon – hétvégén és ünnepnap-

okon –, amikor az óvoda konyhája nem üzemel – közölte a

polgármester.

Településünkön a menekültek ellátását a Berhidai Szociális

és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói szervezik, így aki

adakozni szeretne a javukra, azt a családsegítõ szolgálatnál te-

heti meg, ahol Goda Attila intézményvezetõhelyettes koordi-

nálja az adománygyûjtést. Fontos, hogy kizárólag tartós élel-

miszer-, valamint a legszükségesebb tárgyi adományokat vár-

ják, pénzadományokat viszont nem fogadhatnak el. Aki in-

kább pénzzel segítene, a megadott telefonszámon érdeklõd-

jön, hogy milyen bankszámlaszámra utalhatják át a menekül-

teknek szánt adományukat.

Pergõ Margit arra is kitért, hogy a településünkre érkezõ

menekültek okiratainak elkészítésével az idegenrendészeti

hivatal foglalkozik, ott kell kérelmezni a legális itt tartózko-

dásukat igazoló papírokat. Az ügyintézésben, illetve a nyom-

tatványok kitöltésében azonban a családsegítõ szolgálat

munkatársai is szívesen segítséget nyújtanak. Amint rende-

zõdnek a legális itt tartózkodási irataik, a gyermekek orvosi,

valamint óvodai és iskolai ellátásra is jogosultságot szerez-

nek.

A Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat a Város-

házán mûködik, ide várják a lakosság élelmiszer- és egyéb tár-

gyi adományait. (Veszprémi út 1. 3.). 

Mivel segíthetnek?

• Takarók, hálózsákok, izolációs fóliák, párnák, sátor,

polifoam

• Tisztálkodó szerek (szappan, tusfürdõ. és hajsampon, fog-

krém, fogkefe, tisztasági intimbetét, papírzsebkendõ, wc-

papír, papírtörlõ)

• Babaápolási kellékek (pelenka, nedves törlõkendõ, pop-

sikrém, gyermek vitaminok, bébiétel)

• Tartós élelmiszerek (például konzerv, száraztészta, köny-

nyen és gyorsan elkészíthetõ ételek, levesek, kása, müzli,

csokoládé, instant kakaó stb.)

• Innivalók (tartós tej, kakaó, tea, gyümölcslé, ásványvíz) 

• Zseblámpa, elem, gyertya

• Fertõtlenítõ- és tisztítószerek

• Alufólia, és egyszer használatos evõeszközök 

• Gumikesztyû, szájmaszk, szalvéta

Fontos, hogy mindenki csak olyat adjon, amit maga is szí-

vesen elfogadna. Az adományokat külön, kisebb dobozokba,

illetve zsákokba csomagolják, és feliratozzák annak tartalma

szerint.

Az intézmény továbbra is közremûködik a menekültek el-

szállásolásában, és kérik, hogy a befogadási szándékot a

88/455-153 telefonszámon, emailben a csaladsegitokozp@

gmail.com elérhetõségen jelezzék. Itt kaphatnak arról is felvi-

lágosítást, milyen számlaszámra utalhatják a menekültek meg-

segítésére szánt pénzadományaikat.

Aki tud, segítsen! Gondoljon arra, hogy ezek az emberek a

puszta életüket mentve hagytak hátra mindent, az otthonukat,

a munkájukat, eddigi életüket, és indultak el az ismeretlenbe,

nem tudván, mi vár rájuk. Amíg élet van, mindent újra lehet

kezdeni, ha akadnak, akik segítõ kezet nyújtanak.

Bálint Edit

Van egy jó története a gyárról? Mesélje el!
Az Ipari Robbanóanyaggyár alapkõletételének 100 éves év-

fordulója alkalmából a „Peremartonért” Egyesület és a Petõfi

Mûvelõdési Ház és Könyvtár az év folyamán több rendez-

vényt is szervez.

Ennek a programsorozatnak a része egy kerekasztal-beszél-

getés, ahol az elmúlt 100 év eseményei, történetei, személyes

emlékek felidézésre kerülnének, amik a gyárban, az ott dolgo-

zókkal és a lakótelepen, annak intézményeiben történtek.

Célunk a gyár történetét és a lakótelep 100 éves emlékeit

megõrizni az utókor számára.

A beszélgetésrõl felvétel készül, valamint külön személyes

interjúk is rögzítésre kerülnek. Az összegyûjtött anyag mennyi-

ségétõl függõen a késõbbiekben egy könyv kiadását tervezzük. 

Ha Ön szívesen megosztaná velünk az ehhez az esemény-

hez kapcsolódó történeteit, emlékeit, kérem jelezze a martaza-

vorinemethne@gmail.com e-mail címen, 06303278212 tele-

fonszámon.

A kerekasztal-beszélgetés idõpontjáról a késõbbiek folya-

mán tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.

Továbbra is gyûjtjük a gyárhoz kapcsolódó relikviákat, fény-

képeket, melyekbõl 2023. áprilisában nyílik kiállítás. A kiállítá-

si tárgyak leadhatók a mûvelõdési házban nyitvatartási idõben. 

Szeretettel és az esemény sikerében bízva várjuk szíves je-

lentkezésüket!

Némethné Závori Márta
„Peremartonért” Egyesület elnöke
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ISKOLAI, ÓVODAI HÍREK

BERHIDAI HÉTSZÍNVIRÁG 
NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS 

BÖLCSÕDE HIRDETMÉNYE
Értesítjük a kedves szülõket, hogy a 2022/2023. nevelési

évre az óvodáskorú gyermekek beíratásának idõpontja:
2022. május 4. (szerda) 800-1600 óráig
2022. május 5. (csütörtök) 800-1600 óráig

Helye: HÉTSZÍNVIRÁG N. O. ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE
8182 BERHIDA. IBOLYA. U. 1. 
Szükséges dokumentumok:

• a szülõ (gondviselõ) személyi igazolványa, lakcímkártyája
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• TAJ kártyája és lakcímkártyája
• sajátos nevelési igényû gyermek esetén: szakértõi vélemény
Személyes beiratkozás estén a szükséges dokumentumo-

kat borítékban vesszük át.
A beiratkozás elektronikus úton is történhet a hetszin1@

gmail.com e-mail címre küldött jelentkezéssel. A fent említett
adatokat kérjük az emailben megadni, csak ebben az adott
két napban tudjuk fogadni az elektronikus beiratkozást is.

Felhívjuk a szülõk figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. törvény 8.
§ (2) bekezdése alapján 2022. 08. 31. napjáig, ha a gyermek a har-
madik életévét betölti, köteles az óvodai nevelésben részt venni!

Az intézményvezetõ 2022. május 31. napjáig írásban érte-
síti a szülõt a felvételi eljárás eredményérõl.

A felvételnél elsõsorban a Veszprém Megyei Kormányhi-
vatal által kiadott kötelezõ felvételt biztosító köznevelési in-
tézmények 2022/2023. évre vonatkozó felvételi körzetét kell
figyelembe venni.

A bölcsõdei beíratásra ugyanez az idõpont és eljárás vo-
natkozik.

Mozgay Dóra
Intézményvezetõ

BERHIDAI SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS
ÓVODA HIRDETMÉNYE

Értesítjük a kedves szülõket, hogy a 2022/2023. nevelési

évre az óvodáskorú gyermekek beíratásának idõpontja:
2022. május 4. (szerda) 800-1600 óráig
2022. május 5. (csütörtök) 800-1600 óráig

Helye: Süni Napközi-Otthonos Óvoda

8181, Berhida, Bezerédi u. 2.

Szükséges dokumentumok:
• a szülõ (gondviselõ) személyi igazolványa, lakcímkártyája

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata

• TAJ kártyája és lakcímkártyája

• sajátos nevelési igényû gyermek esetén: szakértõi vélemény

A beiratkozás elektronikus úton is történhet a suniovoda@
gmail.com e-mail címre küldött jelentkezéssel. A fent em-
lített adatokat kérjük az emailben megadni, csak ebben az
adott két napban tudjuk fogadni az elektronikus beiratko-
zást is.

Felhívjuk a szülõk figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. törvény 8.
§ (2) bekezdése alapján 2022. 08. 31. napjáig, ha a gyermek a har-
madik életévét betölti, köteles az óvodai nevelésben részt venni!

Az intézményvezetõ 2022. május 31. napjáig írásban érte-

síti a szülõt a felvételi eljárás eredményérõl.

A felvételnél elsõsorban a Veszprém Megyei Kormányhi-

vatal által kiadott kötelezõ felvételt biztosító köznevelési in-

tézmények 2022/2023. évre vonatkozó felvételi körzetét kell

figyelembe venni.

Berhida, 2022. március 28.

Viszpergel Zsanett
Intézményvezetõ

Mozaikok az Ady iskola életébõl
2022. március

Február végén szakmai programon
vettek részt  pedagógusaink. Horváthné
Fertály Andrea nemzetiségi német tan-
órát tartott a 6. osztályban, melyet
online felületen nézhettek meg a részt-
vevõk, majd az óra levetítése után, be-
szélgettek a látottakról. A Bázisintéz-
ményi szakmai programot a székesfe-
hérvári POK képviselõje zárta le. 

2022. március 1-én iskolánk két tanu-
lójával a berhidai könyvtár gyermek-
részlegének megnyitóján vettünk részt.
Bogdán Szimonetta (7. osztály) Szabó
Lõrinc Olvasás, Varga Bence (6. osz-

tály) pedig Reményik Sándor Menekülõ
címû versét mondta el.

2022. március 4-én Német Nemzetisé-
gi Napot tartottunk iskolánkban. A kéz-
mûves foglalkozás keretén belül német
népi játékokat (fakanálbáb, pörgettyû,
szivacslabda) készítettünk a gyerekekkel.
A programra meghívtuk a Süni Napközi
Otthonos Óvoda nagycsoportosait is. Az
elkészült játékokkal nagy örömmel ját-
szottak a gyerekek. Az ovisuli közös
énekléssel zárult, melyben közremûkö-
dött Csonnó Máté 3.z osztályos tanuló. A
gyerekek alkotását négy hetedik osztá-
lyos tanuló segítette: Bogdán
Szimonetta, Danó Patrícia, Lendvai Vio-
letta, és Nyári Amina. A program megva-
lósításához köszönjük a Berhidai Német
Nemzetiségi Önkormányzat támogatását.

A nap második felében bekapcsolód-
tunk a II. Rákóczi Ferenc Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
által szervezett német versenybe is, me-
lyen Horváth Alex 5. osztályos tanuló
harmadik helyezést ért el, és minden
résztvevõ díjazásban részesült. 

1848-49-es forradalom és szabadság-
harc alkalmából készített mûsort isko-
lánk 6. osztálya. Az elõadásra  március
12-én az aulában került sor. Felkészítõ
tanáruk Slemmer Edina osztályfõnök, és
Nagy Ildikó.

2022. március 22-én a víz világnapjá-
ról emlékeztünk meg. Ökoiskolaként
fontosnak tartjuk, hogy diákjaink tisztá-
ban legyenek a természeti kincsek fon-
tosságával a fenntartható fejlõdéssel.
Alsó tagozaton vízi állatokat készítettek
a gyerek, a felsõsök pedig egy feladat-
sort oldottak meg a víz fontosságával
kapcsolatban. 

Bregócs Zsuzsanna



2022. április Önkormányzati Híradó 5

Rákóczi iskola hírei
2022. március 4-én tematikus nemzetiségi napot tartot-

tunk, melynek mottója:
„Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das

Weitergeben der Flamme.” (Tomas Morus) 
„A hagyomány nem a hamu õrzése, hanem a láng tovább-

adása.” (Morus Tamás)

Fontosnak tartjuk a német nemzetiségi hagyományok ápo-
lását, ezért ezen a tematikus napon a népdalok, néptáncok,
közmondások és mesék megismerésére fektettük a hangsúlyt.
A gyerekek énekeltek, táncoltak, közmondásokkal ismerked-
tek, népmeséket dolgoztak fel, dramatizáltak.

Német verseny 2022.
Az idei tanévben lehetõségünk nyílt - igaz rendhagyóbb módon

- a már hagyományosnak mondható német versenyünk megrende-
zésére, a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásá-
val. A megmérettetésre iskolánkból, a Berhidai II. Rákóczi Ferenc
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, a Berhidai Ady
Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és a vár-
palotai Várkerti Általános Iskola diákjainak részvételével kerítet-
tünk sort. Mintegy negyven felsõ tagozatos tanuló mérte össze a
tudását az egészség témakörén belül, két korcsoportban. 

Az 5.- 6. évfolyamos diákok közül Gerõfi Patrik Roland ért
el elsõ helyezést, Albert Bernadett második helyen végzett is-
kolánk tanulói közül, az Ady Endre Általános Iskolából Hor-
váth Alex kapta a harmadik helyezettnek járó elismerést.

A 7.-8. évfolyamon szintén szoros versenyt produkáltak a
gyerekek: elsõ helyezettként Varga Nikolett ért el helyezést, õt
követte Simon Alexandra a második helyezéssel, mindketten a
Várkerti Általános Iskola tanulói; harmadik helyezést iskolánk
egyik nyolcadik osztályos tanulója, Kálmán Kíra Karina ért el.

Ezúton gratulálunk a helyezetteknek a szép eredményeik-
hez és köszönjük a résztvevõknek, hogy munkájukkal színesí-
tették, gazdagították versenyünket!

Hálásan köszönjük a Berhidai Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak a verseny szervezésében nyújtott együttmûködést!

Március 15-i megemlékezés
A március Petõfi hónap „ha süt a nap, ha fú a szél, õ ragyog

itt a napsütésben, s a szél szavában õ beszél…” Két év után

végre nem digitális oktatással indult március hónapunk. Bár

néhány hete még maszkot hordtunk és a járvány árnyékában

éltünk, de az 1848-as események megemlékezésén már újra

együtt ünnepelhetett iskolánk. Hetekig készültünk, verset és

dalt tanultunk, sokat próbáltunk a mûvelõdési ház színpadán,

hogy emlékezetessé varázsoljuk a márciusi ifjak évfordulójá-

nak ünnepnapját. Idén a városi ünnepségen is a Rákóczi isko-

la 3. és 7. osztályos tanulói adták a mûsort, melynek méltó

helyszínt biztosított idén a Petõfi Mûvelõdési Ház. Az ünnep-

ség alatti hatalmas csend és figyelem megerõsítette a szereplõ

diákjainkat abban, hogy érdemes volt sok munkával felkészül-

niük a mûsorra. Köszönjük Mindenkinek, aki részvételével

megtisztelte mûsorunkat!

Vargáné Nesó Ágnes

TELEPÜLÉSÜNK KÉT ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁJA VÁRJA ÚJ KIS DIÁKJAIT!

Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola és AMI

Helye: 8181 Berhida, Kossuth u. 11.

Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola

Helye: 8182 Berhida-Peremartongyártelep, Ibolya u. 4.

HIRDETMÉNY
a Veszprémi Tankerületi Központ illetékességi területén

mûködõ általános iskolákba történõ beíratásról

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC törvény 50 §
(7) bekezdésében, a nevelési-oktatási intézmények mûködésé-
rõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdésében, to-
vábbá a 2021/2022. tanév rendjérõl szóló 20/2021. (VI. 8.)
EMMI rendelet 7. §-ában foglaltak alapján:

értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2022/2023. tanévre
történõ általános iskolai beíratás ideje:
2022. április 21. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig
2022. április 22. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig

A tanköteles teljesítését 2022. szeptember 1-tõl megkez-
dõ gyermekét a szülõ a fenti idõszakban  köteles beíratni a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint ille-
tékes vagy a választott iskola elsõ évfolyamára.

Az elsõ évfolyamra történõ beíratáshoz szükséges doku-
mentumok:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet

igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító

igazolás, 
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
• a gyermek TAJ-kártyája, 
• a szülõ/gondviselõ személyazonosító igazolványa. 

A felvételi kérelem benyújtható a KRÉTA rendszer e-Ügyin-
tézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu/ kezdolap ) keresz-
tül is. A KRÉTA rendszer mûködésérõl az iskolák honlapjain ta-
lálhatnak tájékoztatást. Elektronikus formában benyújtott felvé-
teli kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentu-
mok eredetijének személyes bemutatása továbbra is szükséges.
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KULTÚRA

Lámpafény, szabadság népe voltunk 1848-49-ben
(Folytatás a címlapról)

Próbáltuk erõnkön felül visszaverni az udvar második, a
szélrózsa minden irányából érkezõ támadását is; a tavaszi had-
járat sikerein felbuzdulva megfosztottuk az új császárt, I. Fe-
renc Józsefet Magyarország trónjától; ám örömünk tiszavirág-
életûnek bizonyul, hiszen a muszkák hatalmas hadserege elõtt
kénytelenek voltunk letenni a fegyvert…

1849-ben még mi, magyarok hõsnek tûntünk a megalkuvó és
hallgató népek között. „Lámpafény, szabadság népe” –  írta a
költõ. A lámpa fénye azonban lassan kialudt és maradtunk mi is
a Habsburg Birodalom részeként a többi néppel szolgaságban. 

S azóta emlékezünk – már, ha legalább azt lehetett – a hõ-
sökre, akik életüket adták – tette hozzá az iskolaigazgató,
majd a szabadság fogalmára keresve a választ, így folytatta:
Miért is? A szabadságért? Hogy a következõ generációk egy
modernebb, egy élhetõbb, egy szabadabb országban éljenek
idegen, elnyomó uralkodó nélkül? Habsburgok nélkül? Meg-
alkuvás, dogmák és korlátok nélkül? 

Igen, sokszor mondjuk, hogy ezért. Mert õk, ’48 hõsei így
hitték. Hitték, hogy birodalomból egyszer szabad nemzetál-

lam leszünk. S a nemzetállam népeként nem függünk hatalmas
rendszerektõl. Hogy nem mások mondják meg, mi jó nekünk,
merre haladjunk, hogy mit szabad majd és mit nem – tette hozzá
beszédében, majd a következõ évszázadba és végül napjainkhoz
kanyarodva, feltette a kérdést: Lehet – e szabad valaki egy olyan
világban, ahol a hatalom, a pénz és az érdek számít? Vajon a Kár-
pátok alatt elbújhatunk-e a világ globális folyamatai elõl?

De, hogy ne legyen hiábavaló se a szabadságharc katonái-
nak, se az azt követõ hõsi halottak áldozata, próbáljunk méltók
lenni az emlékükhöz. Talán a mi korunk emberének, magyarjá-
nak – ha már elbújni nem tud – az a dolga, hogy ne hõs legyen,
hanem úgy éljen, hogy eltudja engedni mindazt, amire nincs rá-
hatása, és csak azzal törõdjön, amije van. Higgyen abban, hogy
az ember mindennek ellenére rendelkezik valami eredendõ jó-
val is. Megõrizze és ápolja hõsei emlékét, néhány olyan nevet a
múltból, akik mertek – helyettünk is – bátrak lenni.  S végeze-
tül, de nem utolsó sorban, maradjon ember, s maradjon magyar,
értse, érezze, õrizze a jövõnek a piros-fehér-zöld jelentését –
szögezte le Kálmán Andrásné a március 15-i beszédében.

Bálint Edit

KÖZÖSSÉGEINK ÉLETÉBÕL

Zalaegerszegi kertekbe is kerülnek berhidai vetõmagok
Hamarosan kiderül, kedvelik-e a berhidai zöldségekbõl

gyûjtött vetõmagok a zalai földet, hoznak-e majd olyan szép
terméseket, amilyenekkel az idén félévszázados Berhidai
Kertbarát Kör oszlopos tagjai büszkélkednek terménykiállí-
tásaikon. De, ha nem a szél fújta el a magokat egészen Zala-
egerszegig, akkor mégis, miként jutottak el olyan messzire
tõlünk? Eláruljuk: a zalaegerszegi kertbarátok segítségével,
akik a Berhidai Kertbarát Kör meghívására a hétvégén, már-
cius 12-én városunkba látogattak. 

Hatalmas volt a nyüzsgés szombaton a berhidai Kossuth ut-
cai mûvelõdési házban, itt fogadta a Berhidai Kertbarát Kör a
Zalagerszegi Hagyományápoló, Kertbarát és Kulturális Egye-
sület tagjait. Barátságuk több évre nyúlik vissza, és a korábbi
években már többször meglátogatták egymást a két kör tagjai.
Bár az utóbbi két évben a járványveszély miatt kénytelenek
voltak felfüggeszteni a kölcsönös vendégeskedést, ám a jó kap-
csolat, a barátság továbbra is megmaradt, így mindkét közös-
ség tagjai már nagyon várták az újabb találkozás lehetõségét. 

Sajnos, a zalaegerszegi kertbarátok is elsõsorban a fiatal után-
pótlás hiányával küzdenek, de a láthatóan idõsebb és tapasztalt
kertészkedõk is örömmel és érdeklõdve hallgatták Kellerné
Szász Anikó, a berhidai kör vezetõjének, saját tapasztalatain ala-
puló elõadását a korszerû termesztési módokról és vegyszermen-
tes növényvédelemrõl. Ezt követõen – kizárólag a vendégek
kedvéért - a helyi kertbarátok újra megnyitották a múlt hétvégi
vetõmag-börzéjüket, amelyen a zalaegerszegiek kedvükre válo-
gathattak a csomagolt és a településünkön már meghonosított,
különleges és bõtermõ zöldségfélék magjai közül.

A vendégek a nap folytatásában meglátogatták Berhida egyik
büszkeségét, a többszáz éves Szent Kereszt kõtemplomot, és rö-
vid sétát tettek a városközpontban, majd miután jóízûen elfo-
gyasztották a vendéglátóik által készített ebédet, a hölgyek – sa-
ját kívánságukra – Kellerné Szász Anikó vezetésével kézmûves
foglalkozáson vettek részt, amelyen üde húsvéti dekorációt ké-
szítettek. A férfiak pedig harmonikamuzsika mellett nótáztak, és
a világ dolgait is megvitatva, jóízûen társalogtak egymással.

Egyébként a két, egymástól távol esõ kör barátsága nem vé-
letlen, hiszen sok közöttük a hasonlóság: több évtizedes múlt-

ra tekintenek vissza, tagjaik – bár régóta kertészkednek – nyi-
tottak az új módszerekre és elsõsorban a vegyszermentes ter-
mesztés hívei. Az évenkénti látogatások során pedig nem csak
tapasztalatot és vetõmagot cserélnek, hanem közelebbrõl is
megismerik városaik nevezetességeit és kultúráját. 

Reméljük, a berhidai vetõmag börzérõl származó magok-
ból hamarosan palánták lesznek, szárba szökkennek, és a nyár
folyamán bõségesen teremnek majd, emlékeztetve a zalaeger-
szegi kertbarátokat a településünkön eltöltött, kellemes napra.

A Berhidai Kertbarát Kör idén jubilál, azaz fennállásának 50.
évfordulóját ünnepli. Ebbõl az alkalomból, Kellerné Szász Anikó,
a kör vezetõje, a saját és az egész tagság nevében szeretné megkö-
szönni Turcsányi Istvánné jelenlegi és Kruppa József korábbi ön-
kormányzati képviselõnek, hogy az elmúlt években lemondtak
tiszteletdíjuk egy részérõl, és támogatták a közösség sikeres mû-
ködését! Köszönik továbbá Pergõ Margit polgármesternek, és a
képviselõ-testületnek, hogy minden évben jóváhagyta a kör elter-
vezett programjaihoz kért önkormányzati támogatást, amelyek se-
gítségével sok eszközzel bõvülhetett a kör, valamint közösségépí-
tõ foglalkozásokat, szakmai kirándulásokat szervezhettek, ame-
lyeken a tagokon kívül is bárki részt vehetett a településrõl.

Ahhoz, hogy egy civil baráti kör félévszázados fennállásá-
ig eljusson, nélkülözhetetlen volt a külsõ segítség, ezért a ta-
gok minden támogatásért hálásak.

A kör vezetõje örömmel számolt be arról, hogy a kertbará-
tok közössége új tagokkal bõvült, akik szívesen megismerked-
tek a közösség tevékenységével. Kellerné Szász Anikó pedig
vezetõként minden tõle telhetõt megtesz azért, hogy a kor tag-
jai hasznosan töltsék el a szabadidejüket, miközben új ismere-
tekkel, és számos hasznos tanáccsal is gazdagodnak. Azt sze-
retné, ha városunk még hosszú évekig büszkélkedhetne ezzel
a régmúltú, és továbbra aktívan mûködõ szervezettel. Ehhez
azonban a jövõben is elengedhetetlen a külsõ támogatás. 

Ha szívesen lennének a Kör tagjai, vagy támogatnák azt,
keressék Kellerné Szász Anikót a 06/30/ 976-2179 telefonszá-
mon, vagy küldjenek emailt az anikoeni@gmail.com címre.

Köszönjük!
Bálint Edit
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Programajánló
Április 7. 18.00 óra: Peremartoni Csudafa

Beszélgetés a Mária-jelenésekrõl 
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Április 9. 9.00-12.00: Hagyományõrzõ Nap a Rokolya Tánc-
csoporttal
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Április 11.: Berhidai Verslánc 
Online: Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár youtube
csatornája

Április 13. 19.00: Cseh Tamás Emlékest
Déryné Program
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Április 14-18.: Tavaszoló - pecsétkeresés
Helyszín: külön plakáton

Április 19. 15.00-17.00: Tavaszi zsongás
Helyszín: Kistó-kultúrpark

Április 23. 10.00-12.00: Könyv Világnapja – Játék a könyvtárban
Helyszín: Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Április 23. 15.00: Pearl Dance Gála
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Április 29. 17.00: Népviselet kiállítás
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Április 30. 20.00: PereRock: Kopaszkutya R.T. 
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Április 30. - Május 1.: Májusfaállító piknik és majális
Helyszín: Zászlótér, Focipálya

A programváltozás jogát fenntartjuk!
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KÖVETKEZÕ SZÁMUNK
LAPZÁRTÁJA:

Kérjük, az újságba szánt írásaikat, hirdetéseiket eddig az idõ-
pontig szíveskedjenek eljuttatni hozzánk, ellenkezõ esetben
már csak a következõ számban kaphatnak helyet. A cikkeket
a kulturhaz@berhida.hu e-mailre kérjük megküldeni.
A megjelent olvasói írások és hirdetések tartalmáért nem válla-
lunk felelõsséget! Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát.

2022. április 20.
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