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Berhidai Gyermekhét
Gyermeknap alkalmából mindig a leg-

ifjabb korosztályé a fõszerep. Települé-
sünk is törekszik arra, hogy május végén
minél tartalmasabb gyermekprogramo-
kon szórakozhassanak a gyermekek. A
korábbi években – illetve ahogy mostaná-

ban nevezzük a vírus elõtti idõkben – má-
jus utolsó péntekjén vártuk a kicsiket a
Bezerédi térre színes programokkal. Idén,
május 23–27. között minden hétköznapra
szerveztünk valamilyen kikapcsolódást a
legkisebbeknek. Egy-egy programelembe
mindkét helyi nemzetiségi önkormány-
zat, valamint a Romani Design csapata is
betársult. 

Hétfõn meseelõadásra vártuk a kicsi-
ket és szüleiket a Petõfi Mûvelõdési Ház
és Könyvtár színháztermébe. A Berhidai
Német Nemzetiségi Önkormányzat meg-
hívására az Eleven Társulat látogatott el
városunkba, és egy mindenki számára is-
mert történetet hoztak el nekünk, hisz ki
nem hallotta volna az öreg halász és
nagyravágyó feleségének tanulságos me-
séjét. Zayzon Csabáék az elmúlt években
már több alkalommal is jártak nálunk kü-
lönbözõ elõadásokkal, így régi ismerõs-
ként üdvözölték õket a gyerekek és csal-
tak ismét mosolyt a meseszínházba láto-
gató gyermekarcokra.

A keddi nap a kézmûvesség jegyében
telt. A Berhidai Mûvelõdési Házban dél-
elõtt óvodás foglalkozásokat tartott a
Romani Design csapata, délután pedig az
ékszerkészítésbe kóstolhattak bele a fog-
lalkozásukra betérõ érdeklõdõk. A
Romani Design Divatstudió az elkövetke-
zendõ hónapokban szerves része lesz te-
lepülésünk életének. A Veszprém-Bala-
ton – Európa Kulturális Fõvárosa 2023
keretében megvalósuló projektjük a tér-

ségben élõ roma közösségek komplex fej-
lesztését és a helyi fiatalok tehetséggon-
dozását tûzte ki fõ céljául. Céljuk a
berhidai közösség fejlesztése, a fiatalok
tehetséggondozása és segítségnyújtás
számukra a pályaválasztásban.

(Folytatás a 6. oldalon)

Május utolsó vasárnapja a
Magyar Hõsök Emléknapja

Baranta, csatajelenet és
korhû étkek

Berenhidai Huszár Péter Nap a lovaspályán
Különleges, múlt-

idézõ nap várt azok-
ra a berhidaikra,
akik szombaton, má-
jus 14-én kilátogat-
tak a helyi lovaspá-
lyára. A Kapu a Hol-
napra Egyesület
Berenhidai Huszár
Péter emlékére tar-
tott közösségépítõ,
történelmi rendez-
vényt, amelyen a ret-
tegett végvári vitéz
életét végigkísérõ, a
török hódoltság idejére jellemzõ csatajelenetek és fegyverfor-
gató bemutatók megtekintése mellett, korhû ételeket is kóstol-
hattak, a gyermekek pedig kipróbálhatták a hagyományos né-
pi játékokat és sétakocsikázáson részt vehettek.

(Folytatás a 9. oldalon)

Városunk önkormányzatai, intézményei, csoportjai, egye-
sületei is tiszteletüket tették a II. Világháborús Emlékmûnél
a Berhidai Hõsök terén. Az Ady Endre Általános Iskola ta-
nulói, Varga Bence, Erdélyi Iringó és Bogdán Szimonetta
tették teljessé az ünnepséget szavalataikkal. A megemlékezõ
beszédet Gerõfiné Mészáros Anita, a Berhidai Mûvelõdési
Ház és Könyvtár intézményvezetõje mondta. 

(Folytatás a 6. oldalon)
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KÖZÉLETI HÍREK

Tájékoztatás építményadóról
Tisztelt berhidai Lakosok!

Berhida Város Önkormányzatának illetékességi területén
lévõ lakás és nem lakás célra szolgáló épület, épületrész után
építményadót kell fizetni. Az adó alanya az, aki a naptári év
elsõ napján az építmény tulajdonosa. Az adó alanya az adókö-
telezettség keletkezését, illetve változását, annak bekövetke-
zésétõl számított 15 napon belül - erre rendszeresített nyom-
tatványon - jelenti be az önkormányzati adóhatósághoz.

Az adókötelezettséget érintõ változás például a vétel, el-
adás, öröklés, ajándék, csere, építmény lebontása, vagyoni ér-
tékû jog szerzése/megszûnése, alapterület változás, használat-
bavételi engedély megszerzése, lakcímváltozás stb.

Adás-vétel esetén az eladót és a vevõt egyaránt bejelentési
kötelezettség terheli. Az adatbejelentéssel van lehetõség az el-
adó adókötelezettségének megszüntetésére, a vevõ esetében pe-
dig az építményadó elõírására az adott ingatlan vonatkozásában. 

Bizonyos esetekben az önkormányzati adóhatóság az adót
a rendelkezésére álló közhiteles nyilvántartásban szereplõ
adatok alapján is megállapíthatja, ez azonban az adózót nem
mentesíti a bejelentési kötelezettsége alól. 

Az adófizetési kötelezettség a változást követõ év elsõ nap-
ján kezdõdik.

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alap-
területe.

Az adó mértéke: 
- lakás után: 120 Ft/m2/év
- nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész után: 900 Ft/m2/év
Lakás céljára szolgáló épületek például: a lakás, családi

ház, társasház, üdülõ, hétvégi ház stb.
Nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész például: ke-

reskedelmi üzlet, bolt, cukrászda, pékség, kávézó, étterem, rende-
lõ, gyógyszertár, üzem, csarnok, gyár, mûhely, szerviz, raktár stb. 

Megkérem a Tisztelt Adózókat, hogy bejelentési kötelezett-
ségeiknek szíveskedjenek határidõben eleget tenni. A szüksé-
ges nyomtatványok elérhetõek hivatalunknál személyesen, to-
vábbá ügyfélkapuval rendelkezõ ügyfeleink bejelentési kötele-
zettségüket elektronikus úton is teljesíthetik az E-Önkor-
mányzati portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas) ke-
resztül. 

Köszönjük szíves együttmûködésüket! 
Berhida Város Önkormányzata

Ahogy minden év elsõ negyedében, a Várpalotai Rendõr-
kapitányság idén is elkészítette a tavalyi esztendõ eseménye-
it összefoglaló beszámolóját. Berhida közrend és közbizton-
sági helyzetérõl a múlt héten a bizottságok tárgyaltak, e hé-
ten pedig a képviselõ-testület asztalára kerül a kapitányság
2021. évi tevékenységérõl szóló beszámoló.  

A bizottsági üléseken részt vett Csepely Balázs rendõr alez-
redes, a Várpalotai Rendõrkapitányság vezetõhelyettese, aki a
statisztikai adatok tükrében úgy értékelte: Berhida élhetõ és
biztonságos település, bár talán többen emlékeznek még a sok
évvel ezelõtti állapotokra, de mára magunk mögött tudhatjuk a
negatív megítélést, annál is inkább, mert – mint mondta – a ka-
pitányság körzetében korántsem Berhidán történik a legtöbb
bûncselekmény! Sõt, tavaly 2020-hoz viszonyítva, települé-
sünkön összességében további 15 százalékkal csökkent a rend-
õrségi esetek száma. Eközben a nyomozási eredményesség
megközelíti a 80 százalékot, ami az utóbbi 12 év legmagasabb
értéke. Igaz, a közterületen elkövetett bûncselekmények száma
14-rõl 25-re emelkedett. Fontos azonban leszögezni, hogy eb-
be a kategóriába nem csak a lopás, garázdaság és rongálás tar-
tozik, hanem a statisztika ide sorolja az ittas vezetést és a köz-
úti baleset okozását is. Berhidán tavaly 4 lakásbetörést jelen-
tettek a rendõrségen, valamint 6 garázdaság, 14 lopás és 6 tes-
ti sértés elkövetésében intézkedtek az egyenruhások. Jó hír,
hogy kábítószerrel való visszaélést tavaly nem regisztráltak, és
a kiemelten kezelt bûncselekmények száma is csökkent. A la-
kásbetörések felderítésében tavaly a legmagasabb, 80 százalé-
kos eredményt értek el a nyomozók, viszont a rongálás tekin-
tetében csökkent az eredményességi mutató. 

Csepely Balázs r. alezredes – a bizottsági tagok által felve-
tett köztéri rongálásokkal kapcsolatban – felhívta a figyelmet,
hogy ezek a felderítésében sokat segíthetnek az állampolgá-
rok, amennyiben észleléskor fényképet, vagy videót készíte-
nek a cselekményrõl, és azt elküldik a kapitányságra. A köz-
téri kameráknak is kulcsszerepük van bizonyításban, hiszen a
rendõrség csak beazonosított elkövetõvel szemben indíthat el-
járást. Amennyiben kiskorú az érintett, az iskola, vagy a

gyámügy bevonásával a szülõk vonhatók felelõsségre. A kö-
vetkezmények pedig – ha azt tapasztalják, hogy a tetteik nem
maradnak büntetlenül – visszatartják a késõbbi elkövetõket.    

Valószínûleg nem csak Berhidán borzolják a kedélyeket a
lakott területen jóval magasabb sebességgel közlekedõ autó-
sok. Korábban a rossz utak jelentették a problémát, de amint
elkészülnek az aszfaltozott utak, a felelõtlenül száguldozókra
panaszkodnak a lakosok. Ráadásul Berhidán gyakran elõfor-
dul, hogy mûszakilag ellenõrizetlen jármûvel és jogosítvány
nélkül furikáznak egyesek. Velük szemben tavaly 11 esetben
intézkedtek a rendõrök. Talán visszatartó erõ lehet az a jog-
szabályi változás, miszerint a jogosítvány nélküli jármûveze-
tés akár elzárással is sújtható szabálysértés.

Csepely Balázs kiemelte: országosan is súlyos aggodalom-
ra ad okot az utakon tapasztalható, elképesztõ közlekedési
morál. A megoldás azonban – bár sokat tesznek érte, hogy fel-
hívják a figyelmet a szabályos közlekedésre – a balesetek
megelõzése nem kizárólag rendõrségi, hanem össztársadalmi
feladat, amiben a családnak, az oktatási intézményeknek is
van felelõsségük, hiszen a rendõrségi bírság – a jelentõs eme-
léssel együtt – önmagában még nem vezet eredményre.

Tavaly városunk területén 19 közlekedési baleset történt, 8
ütközés személyi sérüléssel járt és 4 esetben volt ittas a bal-
eset okozója. Ezen a területen egyelõre nem tapasztalható vál-
tozás a korábbi évhez képest. 

Bár jó hírnek számít, hogy Berhidán csökkent a bûncselek-
mények száma, de mint a bizottsági üléseken elhangzott, a la-
kosok biztonságérzete nem elsõsorban a javuló statisztikai
adatokon múlik, hanem például azon, ha a köztereken – külö-
nösen sötétedés után – gyakrabban látnak járõröket, valamint
azon, ha szükség esetén gyors rendõri segítségre számíthat-
nak. Csepely Balázs kapitányságvezetõ-helyettes ígérete sze-
rint a jövõben tervet dolgoznak ki egy több fõs, berhidai rend-
õrségi egység létrehozására, hiszen a rendelkezésre álló, új
rendõrségi épület alkalmas lehet egy helyi õrs mûködtetésére,
de hozzátette: ez egyelõre hosszabb távú terv része. 

Bálint Edit

Kevesebb volt Berhidán a bûncselekmény
Összességében kevesebb eset volt tavaly, mint 2020-ben
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Hamarosan elkezdõdik a Kossuth utca útfelújítása
Határozatok, beszámolók és tájékoztatók a városvezetés májusi tanácskozásán 

Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a
május 26-án megtartott tanácskozásán többségi, leginkább
egyhangú döntéssel támogatta a bizottságok és a tanácsadó
testület tagjai által korábban megvitatott, és elfogadásra to-
vábbított, tizenhárom tárgyat érintõ határozati javaslatokat.
Az ülés végén Pergõ Margit polgármester tájékoztatta a
résztvevõket a folyamatban lévõ és a hamarosan elkezdõdõ
fejlesztések állapotáról.

Elsõként Berhida 2021. évi közrend és közbiztonsági helyze-
térõl készült beszámoló került a képviselõk asztalára. Az ülésen
részt vett dr. Linczmayer László rendõr alezredes, a Várpalotai
Rendõrkapitányság vezetõje, aki a bizottságok és a tanácsadó
testület ülésein elhangzott kérdésekre és felvetésekre reagált. A
berhidai rendõrõrs létesítését illetõ javaslattal kapcsolatban ki-
fejtette: ennek megvalósítása nemcsak komoly procedúra, de az
új rendõrségi státuszok létesítéséhez alapos indokok kellenek.
Márpedig Berhida bûnözési fertõzöttsége az utóbbi években
pozitív irányba változott, ami nem indokolja egy önálló rendõr-
õrs mûködtetését. Hozzátette: ráadásul ez a lépés önmagában
sem csökkentené oly mértékben a bûncselekmények számát,
mint amennyire megnövelné a költségeket. Úgy vélte, a problé-
mákat okozó bûnözõk már elkerültek innen, vagy épp hosszas
büntetésüket töltik. Jelenleg a korábban Berhidánál biztonságo-
sabbnak ítélt településeken több bûncselekmény történik, mint
városunkban. Igaz, az illegális hulladéklerakással kapcsolatos
esetek még gyakran elõfordulnak, de e téren is tapasztalható
volt némi javulás. Ugyanakkor a térségben szolgálatot teljesítõ,
kilenc tagú körzeti megbízotti csoport tagjai tapasztalt rend-
õrök, jól ismerik a területüket, és kiválóan végzik a feladatukat,
ezt jelzi a bûncselekmények csökkenése, valamint a felderítési
eredmény javulása – vélte a rendõrkapitány.

A II. Rákóczi Ferenc Iskola mellett közlekedési káoszt oko-
zó, szabálytalanul parkolókkal szemben egy megállni tilos
tábla kihelyezésével lehetne fellépni. A polgármester azonban
úgy vélte, erre legfeljebb akkor lesz szükség, ha az új bölcsõ-
de mellé épített parkolóhelyek sem változtatnak a helyzeten.
Ami pedig a gyakoribb rendõri jelenlét igényét illeti, a rendõr
alezredes ígéretet tett, erre is odafigyelnek, de fontos, hogy az
állampolgárok is megtegyék a bejelentést a 112-es központi
számon, ha bûncselekményt észlelnek, hogy idejében és haté-
konyan intézkedhessen a rendõrség.

A továbbiakban a képviselõk többek között, egy ellensza-
vazattal támogatták a 2021. évi költségvetés zárszámadásáról
szóló rendelet megalkotását, döntöttek szociális ügyeket érin-
tõ javaslatokban, és egyetértettek abban, hogy a közmeghall-
gatást június 13-án, hétfõn a berhidai Kistónál (rossz idõ ese-
tén a Kossuth utcai mûvelõdési házban) tartják meg 17,30
órai kezdettel. Másnap, június 14-én, kedden pedig a Petõfi
Mûvelõdési Ház és Könyvtár épületében 17 órára várja a kép-
viselõ-testület közmeghallgatására a város ügyei iránt érdek-
lõdõket.

A kiküldött napirend még három elõterjesztéssel bõvült.
Egyik a járdafelújításokkal volt kapcsolatos. Az idén elnyert
pályázatot illetõen kihirdették a kivitelezõt, így hamarosan el-
kezdõdnek a munkálatok, amelyek során a Kinizsi, az Ady, a
Rákóczi és a Harangvirág utca járdáit cserélik térkõburkolatra.
A képviselõk támogatták a döntést, majd az új bölcsõde pro-
jektjéhez kapcsolódó, 14 millió forint eszközbeszerzésre kiírt
pályázat legjobb ajánlatot tett nyertesét is elfogadták.

Az ülés folytatásában Nyírõ István alpolgármester beszámolt a
Bakonykarszt közgyûlésén elhangzott, a részvényeseket is negatí-
van érintõ fontos információkról. A vízmûvekben ugyanis a térség
önkormányzatai, így Berhida is érdekelt. A jövõre nézve, megle-
hetõsen aggasztó, hogy a Bakonykarszt a rezsicsökkentés hatásai

következtében kénytelen volt felélni a vagyonát, ugyanis az álla-
mi vízszolgáltatókkal ellentétben, nem kaptak árkompenzációt,
emiatt egyre súlyosabb nehézségekkel kell szembenézniük. Rá-
adásul, a sok évvel ezelõtt megépített vízvezetékek is elöregedtek,
ütemezett cseréjükre forráshiány miatt nem kerülhetett sor, ezért
gyakori meghibásodásra is számítani kell, amelyek elhárítását az
önkormányzatoknak kell majd finanszírozni.

A témához kapcsolódva kezdte Pergõ Margit polgármester
a képviselõk tájékoztatását. Õ a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége napokban megtartott közgyûlésén a szö-
vetség társelnökeként vett részt. A szövetség tagjai az újonnan
felállt kormány részére megfogalmazták elvárásaikat és kezde-
ményezéseiket. Ebben többek között, az önkormányzati tulaj-
donú vízközmûvek helyzetére is kitértek, javasolva, hogy –
ahogyan az állami tulajdonú közmûveknek – az önkormányza-
ti tulajdonúaknak is állami támogatásból pótolják ki a rezsi-
csökkentés okán keletkezett veszteségeiket. Azon elvárásukat
is megfogalmazták, hogy emeljék az önkormányzatok támoga-
tását az energiaárak drasztikus drágulása és a minimálbér meg-
emelése miatt megnövekedett kiadásaik enyhítésére.

A polgármester arról is tájékoztatta a tanácskozás résztvevõit,
hogy május 30-án a STRABAG részére átadásra kerül a berhidai
munkaterület, ami azt jelenti, hogy hamarosan megkezdõdik a
Kossuth és Kiskovácsi út teljeskörû útfelújítása. Hangsúlyozta,
ezt a beruházást nem az önkormányzat, hanem a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. végzi, kivitelezõje pedig a STRABAG. Az érintett
ingatlantulajdonosok tájékoztatása érdekében, még a munkálatok
megkezdése elõtt lakossági fórumot hívnak majd össze. Tekintet-
tel arra, hogy egyes szakaszokon nem csupán sima aszfaltcseré-
re, hanem ennél bonyolultabb munkálatokra is sor kerül, nem
egyszer útlezárásokra is számítani kell majd.

Képviselõi kérdésre válaszolva, a bölcsõdeépítéssel kap-
csolatosan Pergõ Margit elmondta, jó ütemben halad a kivite-
lezés, dacára annak, hogy kiderült, új nyomvonalon kellett ki-
építeni a víz- és gázvezetékeket. Szeptemberben az új épület-
nek is készen kell állnia a csöppségek fogadására.

B.E. 

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

2022. június 13-án (Hétfõn) 17.30 órakor 
Berhidán a Kistónál,

esõ esetén a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárban és

2022. június 14-én (Kedden) 17.00 órakor
a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban

KÖZMEGHALLGATÁST TART.
N a p i r e n d:
1.) Tájékoztató a 2021. évi költségvetés teljesítésérõl, a

2022. évi költségvetés alakulásáról, a lakóhelyi kör-
nyezet állapotáról

2.) A polgármesteri tájékoztató után közmeghallgatás

A közmeghallgatásra minden érdeklõdõt tisztelettel várunk!

Berhida, 2022. május 30. Pergõ Margit sk.
polgármester
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ISKOLÁINK HÍREI

Mozaikok az Ady életébõl
A tavasz beköszöntével a felsõ tagozatos gyerekek meg-

kezdték az iskola kiskertjének rendbe hozását. Kigazolták az

ágyásokat, kapáltak és elültették a magokat. Májusra kikelt a

retek, a saláta és az újhagyma. Köszönjük a gyerekeknek és az

õket segítõ pedagógusoknak a munkát.

2022. 04. 27-én

a Bakonykarszt

Zrt. várpalotai

üzemmérnöksége

tartott nyílt napot

iskolánkban. Egy

rövid köszöntõt

követõen több ér-

dekes kisfilmet

nézhettek meg di-

ákjaink a Vízmû

tevékenységérõl. A víz alapvetõ feltétele a létezésünknek, el

sem tudjuk képzelni nélküle az életet. Mégis azzal is szembe

kell néznünk, hogy nem áll majd korlátlan mennyiségben a

rendelkezésünkre, ezért takarékoskodnunk kell vele. Öt állo-

máson izgalmas feladatokat oldhattak meg a gyerekek, az

utolsó helyszínen pedig az új ismereteket felhasználva aján-

dékban részesültek. Köszönjük a Bakonykarszt Zrt. munka-

társainak, hogy ellátogattak hozzánk, ezzel a színes program-

mal. A Bakonykarszt Zrt. a „Tiszta vízzel a fenntartható fej-

lõdésért – környezettudatosság a klímaváltozás korában” el-

nevezésû pályázat keretében mutatkozott be intézményünk-

ben.

Az áprilisi szakmai napon Pappné Szalai Veronika óráját

láthatták az érdeklõdõk. Vera ebben a tanévben kezdett furu-

lyaoktatásba a 2.z osztályban. A játékos feladatoknak köszön-

hetõen a gyerekek nagyon gyorsan haladnak a hangszer meg-

ismerésében és színvonalas megszólaltatásában. 

Május 4-én Pétfürdõn jártunk Kistérségi Kórus találkozón.

Egy veszprémi népdalcsokrot, majd egy ír népdalt (Régi me-

sékre emlékszel-e még) énekeltek a gyerekek, ezután pedig

Cserháti Zsuzsa Elfelejtett dal címû slágere csendült fel, a mû-

sorunkat pedig Pintér Béla: Hazamegy a vándor címû dalával

zártuk. Rengeteg elismerõ szót és egy gyönyörû kupát kap-

tunk ezen a napon. A gyerekek számára óriási élmény volt.

Sokan még soha nem szerepeltek ilyen megmérettetésen. Fel-

készítõ tanárok: Nagy Ildikó, Tarjányi Mónika, Horváthné

Fertály Andrea és Bregócs Zsuzsanna.

2022. május 16-án iskolánkba érkezett a szekszárdi Magyar-

országi Német Színház A hamelni patkányfogó címû darabbal.

A zenei betétekkel színesített, interaktív, kétnyelvû (magyar-

német) elõadás nagyon tetszett a gyerekeknek. A színészek két-

szer adták elõ a mûsort, egyszer az alsó, másodszor pedig a fel-

sõ tagozatnak.

TÁJÉKOZTATÁS FÛNYÍRÁSRÓL, GYOMMENTESÍTÉSRÕL
Tisztelt berhidai Lakosok!
A városunk tisztán tartása közös feladatunk, egészségünk,

és környezetünk védelme érdekében mindent meg kell tenni

azért, hogy élhetõ, esztétikus lakókörnyezetet alakítsunk ki, és

tartsunk fenn.

Fentiekre tekintettel Berhida Város Önkormányzata felhív-

ja a település lakosságának figyelmét, és kéri, hogy a tulajdo-

nukban lévõ ingatlan, valamint az ingatlan elõtti – alábbiak-

ban részletezett – terület folyamatos tisztántartását, gyommen-

tesítését szíveskedjenek elvégezni.

Az ingatlanhasználóknak – a közösségi együttélés alapvetõ

szabályairól és azok megszegésének következményeirõl szóló

13/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet alapján – az alábbi-

akról kell gondoskodnia:
a) az ingatlan elõtti járdaszakasz (járda hiányában egy mé-

ter széles területsáv, illetõleg ha a járda mellett zöldsáv

is van, az úttestig terjedõ teljes terület), a járdaszakasz

melletti nyílt árok és annak mûtárgyai, továbbá tömbtel-

ken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos

megközelítésére és körül járására szolgáló terület tisztán
tartásáról, gyommentesítésérõl, a csapadékvíz zavarta-

lan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok
eltávolításáról,

b) megakadályozni az ingatlanon a lágyszárú növények 30
cm-es magasságának az elérését,

c) az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és

bokrok megfelelõ, a közlekedést zavaró nyesésérõl.
Természetesen a lakosság nagy része a fentiekben leírt kö-

telezettségét teljesíti, akiknek ezúton is köszönjük, hogy tevé-

kenykednek a rendezett környezet fenntartásáért.

Az esztétikusabb és egészségesebb környezet kialakítása, vala-

mint a hátrányos jogkövetkezmények elkerülése érdekében kérem

az ingatlanhasználókat a vonatkozó jogszabályok betartására.

Köszönjük szíves együttmûködésüket!

Berhida Város Önkormányzata
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Lehrpfad – Úton a 
megismerés felé II.

„Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás.”
Márai Sándor

Május 10-én ismét útnak indultunk 40 tanulónkkal, ezúttal
a célunk Csolnok – Zsámbék és Budakeszi volt. Csolnokon a
német nemzetiségi tanösvényt néztük végig a gyerekekkel,
megismerve így a helyi német nemzetiség történetét. A táblá-
kat úgy helyezték el, ahogy korábban a településen egy-egy
foglalkozáshoz kapcsolódó kocsmák voltak, amelyek a kö-
zösségi élet központját jelentették. A túra után a szomori
táncház foglalkozásán vettünk részt, diákjaink megtanulták a
polka alaplépéseit. A délelõtt nagyon gyorsan és vidáman re-

pült el. Az ebédet követõen Zsámbékra utaztunk, ahol a
Romtemplomot csodáltuk meg. A romok visszakalauzoltak
bennünket egy régmúlt idõbe. A nap lezárásaként Budakeszi-
re indultunk. Néhányan a vadasparkot látogatták meg, a töb-
biek pedig a kalandparkban ismerkedtek meg a mászás vilá-
gával. A tartalmas napot követõen fáradtan, de élményekkel
gazdagodva tértünk haza Berhidára. A kirándulást a Bethlen
Gábor Alapítvány Nemzetiségi pályázatán elnyert összegbõl
valósítottuk meg.

Bregócs Zsuzsanna

Végül a darab mondanivalóját – Az ígéret szép szó, ha be-

tartják úgy jó – minden gyerek megértette. Köszönjük a

Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat és Ernhofferné

Somogyi Ágota támogatását.

Lendvai Violetta

és Bogdán Szimo-

netta iskolánk 7.

osztályos tanulói az

Országos Tûzmeg-

elõzési Bizottság

alkotó pályázatán

vett részt 11-14

éves korcsoportban.

Az alkotások köz-

ponti témája a tûzmegelõzés, a tûzvédelem fontossága volt.

Viola és Szimi pasztellkrétával készült munkáját a zsûri a

beérkezett 240 pályamunka közül a II. helyezéssel jutalmaz-

ta, az elismerést május 24-én Veszprémben a Megyei Tûzol-

tóság Központjában vehették át ünnepélyes keretek között.

Bregócs Zsuzsanna
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Rákóczi hírek – Iskolánk életébõl
Fenntarthatósági témahetet tartottunk iskolánkban. Az

Emberi Erõforrások Minisztériuma a köznevelésben 2022.

április 25. és 29. között hirdette meg a Fenntarthatósági

Témahetet, amelynek célja, a fenntarthatóság üzenetének

elterjesztése iskolai keretek között. A Fenntarthatósági té-

mahét a ter-

mészeti és

épített kör-

nyezet vé-

delme, újra-

hasznosítás,

és a fenn-

tarthatóság-

gal kapcso-

latos fotó-

pályázat kö-

ré szervezõ-

dött. A hetet

egy flash-

m o b - b a l

kezdtük, a

Földet for-

máztuk meg. Kedden szemetet szedtünk a gyártelep egész

területén. Majd divattervezésbe fogott az iskola. Minden

osztály tervezett egy szettet, melyet hulladékból kellett ké-

szíteni. Nagyon kreatív, vicces, ötletes ruhadarabok, ki-

egészítõk készültek. „Fû-Benõket” keltettünk életre, mel-

lyel a természet iránti felelõsséget, a növények gondozásá-

nak fontosságát szeretnénk tudatosítani a gyerekekben.

Wimmer Ágnessel ékszereket készítettek a gyerekek, rajz-

órán pedig újrahasznosítással játékokat készítettünk. A hét

utolsó napján az iskola területének rendezése volt a fel-

adat. Nagyon szorgalmasan dolgoztak kicsik, nagyok.

Megszépült a kiskert, kerítés körüli terület, udvar térköve.

A fotópályázaton résztvevõket jutalmaztuk. A héten meg-

valósuló projekt célja volt, hogy beszéljünk a Földünkön

megjelenõ kihívásokról, de legalább ilyen fontos, hogy ezt

lefordítsuk a gyerekek saját életére. Elmondjuk nekik,

ezek mit jelentenek a hétköznapjaikban, hogy õk maguk és

a családjaik mit tudnak tenni azért, hogy felelõs módon él-

jenek, hogy „megõrizzük ezt a bolygót legalább olyannak,

amilyen most“.

Május 10-én iskolánk három osztálya látogatott el

Kislõdre a Sobri Jóska Kalandparkba. Az idõjárás ne-

künk kedvezett. A tiszta levegõ, a festõi szépségû táj ön-

magában is magával ragadó volt, de a különbözõ játékok

feledhetetlen élményeket kínáltak minden gyermek szá-

mára. Mindenki saját kedvének megfelelõen válogatha-

tott az ott található játékok közül, mint például gyerek

kisvasút, ugrálóvár, hullámvasút, bob pálya, elektromos

kisautók, drótkötélpálya és sok számos véget nem érõ já-

ték. Tartalmas napot töltöttünk ott, sok élménnyel gaz-

dagodva, a nap végére kellemesen elfáradva tértünk ha-

za.

Ahogy közeledik az év vége, az egyik várva-várt prog-

ram az osztálykirándulás. 2022. május 6-án a 4. osztály Aj-

kán a Nomádia Parkban töltött el egy élményekben gazdag

napot. Mik fogadtak bennünket? Népi játékok, fa fegyve-

rek, palánk játszóvár, történelmi útvesztõ, mezítlábas ös-

vény, kalandhajó, kötélcsúszda, óriás forgóhordó, tutajo-

zás. Ezen felül íjászkodtunk, és traktortúrán is részt vet-

tünk. Jó kis vidám nap volt gyerekeknek, pedagógusoknak

egyaránt.

2022. május 4-én elõször került megrendezésre Ma-

gyarországon a Mozgás napja esemény, melyhez a

Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvok-

tató Általános Iskola is csatlakozott. Alsós tanulóink

csikung mesét hallgatva kipróbálhatták a csikung gyakor-

latokat, míg felsõs diákjaink egyensúlyfejlesztõ felada-

tokkal teljesítették a kihívást. A gyerekek fogékonyak az

új dolgokra, szeretik a kihívásokat, a könnyed, vidám

hangulatról pe-

dig maguk is

gondoskodnak.

„A testmozgás

nemcsak a tes-

tedet változtat-

ja meg, hanem

az elmédet,

hozzáállásodat

és a kedvedet

is.”

Iskoláink ta-

nulói két cso-

portban vettek

részt a zánkai

Erzsébet tábor-

ban. Az idei

tanévben lehe-

tõségünk nyílt május 11-13. között Zánkán, három osz-

tállyal karöltve eltölteni egy csodás osztálykirándulást.

Korban egymáshoz közel állnak a gyerekek, hiszen a har-

madik, ötödik és hatodik osztályból állt össze a majd hat-

van fõs csapatunk. Május 11-én, szerdán a reggeli órák-

ban indultunk, az odautunk során Balatonfüreden sétál-

tunk és élveztük a napsütést. A táborhelyre érkezve, rövid

adminisztráció után már a Balaton habjai között hajókáz-

hatott a hatodik osztály, míg a harmadikosok csapatépítõ

foglalkozáson vettek részt, az ötödik osztályos gyerekek

pedig számháborúzással ütötték el az idõt a vacsoráig. Az

éhes bendõk megtöltése után közös koncerten mulatott a

tábor teljes népe, majd következett az izgalmas esti lefek-

vés ideje. Nagy meglepetésünkre a legkisebbek voltak a

legaktívabbak, hisz a tábor területén, a közeli erdõbõl az

éjszakai állatok neszeit felerõsödve észlelték a gyerkõ-

cök, így nem kis izgalmat okozott számukra a nyestek

párválasztása, az éjszakai madarak beszélgetése, valamint

rókák suhanása (amit hatalmas mókusok szökkenéseként

meséltek egymásnak). De szerencsére az este elõrehalad-

tával mindenkit elnyomott az álom, így mi, pedagógusok

is nyugovóra térhettünk. Másnap, a rövid éjszaka után ki-

csit nehezebben, mégis izgalmas várakozással telve indult
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a reggelünk.

Az ötödik osz-

tály hajókázás-

sal indította a

c s ü t ö r t ö k ö t ,

amíg a másik

két osztály

egyéb elfog-

laltsággal töl-

tötte a napsüté-

ses délelõttjét:

a harmadik

osztály csocsó-

zással, ping-

pongozással és

exatlon pálya

l egyûré séve l

foglalta le ma-

gukat; a hatodi-

kosok pedig vicces kísérletek bemutatóját nézhették meg.

Ebéd után programváltozást jelentettünk be a gyerekek-

nek: a délutánra tervezett erdei túránkat sajnos az erõs

napsütés és a magas hõmérséklet miatt le kellett monda-

nunk, de helyette izgalmas exatlon vetélkedõn vettünk

részt, majd a bátrak versenyt futottak egymással, csocsóz-

tak és pingpongoztak, ha épp kifogytak a beszédtémák-

ból. Hamar elszaladt a nap, s a finom vacsorát követõen

egy hangulatos tini-diszkó várta a szórakozni vágyókat.

Ezután az izgalmas nap után már nem okozott nehézséget

az esti lefekvés vagy elalvás sem. A harmadik nap a haza

utazásé volt. Mindenki élményekkel gazdagodva tért haza

hétvégére, hogy kipihenje az aktív osztálykirándulás fára-

dalmait.

A hatodikasokkal és a hetedikesekkel az idei tanévben

másodszor nyújtottunk be pályázatot Erzsébet táboros

ottalvós osztálykirándulásra. Az õszi ottalvós napoknak

olyan sikerük volt gyermekeink körében, hogy kiváltva az

évvégi tanulmányi kirándulást májusban is Zánka felé vet-

tük az irányt. Vagyis nem rögtön, mert elsõ utunk

Eplénybe vezetett, ahol egy ingyenes libegõzésen és bako-

nyi túrázásán vehettünk részt. Megérkezésünk és a gyors

ebéd után máris a kalandpark cölöpjein találták magunkat

az ügyeseink, ahol hatalmas bátorsággal haladtak át az

akadálypályákon. Este Deniz és Orsovai Reni koncerten

táncoltak, majd egy hirtelen ötletbõl rögtönzött erkély-

partyval zártuk az estét. Másnap újra a mozgásé volt a fõ-

szerep, trambulinban és élõcsocsóban töltöttük a délelõt-

töt. Ebéd után végre versenyt futhattak az exatlon pályán,

majd a zánkai nagystrandon focizva-pihenve vártuk az es-

ti discot. Pénteken sajnos hazafelé indultunk, de azért utol-

só állomásként megálltunk a balatonfûzfõi bobpályán,

ahol begyûjtöttünk még egy-két száguldozós-sikítozós él-

ményt! 

Zeller Andrea, Bögödi Adrienn, Györgyei Nelli, 
Csupecz Melinda, Kovács-Krutzler Adrienn
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KULTÚRA

Berhidai Gyermekhét
(Folytatás a címlapról)

Szerdán a Bezerédi térre vártuk a

gyermekeket és az ifjúságot. Hazalátoga-

tott gyermekkora helyszínére Somogyi

László fõvadász, aki egy interaktív vadá-

szati elõadással és vadászkutya bemuta-

tóval nyújtott bepillantást a vadászok va-

rázslatos és izgalmas világába. Muk, a

rövidszõrû német vizsla – aki példát mu-

tatott mindannyiunknak türelembõl és fe-

gyelembõl – bámulatos precizitással vé-

gezte el a rábízott feladatokat, akár a vad

becserkészésérõl, vagy az elejtett zsák-

mány megtalálásáról volt is szó. Termé-

szetesen nincs vadászati témájú elõadás

szarvasbõgés nélkül, így volt ez szerda

délután is. A bemutató végén a gyerme-

kek kérésére a vadászkürt is megszólalt.

Csütörtökön a sporté volt a fõszerep.

A Berhidai Roma Nemzetiségi Önkor-

mányzat focikupát szervezett az iskolá-

soknak. Két korosztály külön – külön

csoportban mérte össze focitudását. Öt

alsótagozatos és két felsõtagozatos csa-

pat mérkõzött meg egymással, és ontotta

a gólokat. Az izgalmas meccsek szüneté-

ben a mûvelõdési ház meghívására a ha-

zai freestyle futball egyik képviselõje,

Hamza Nabil tartott freestyle foci bemu-

tatót, majd különbözõ trükkökre tanítot-

ta a kíváncsi gyerekhadat, és a végén de-

kázó versenyt rendezett a fiúknak, akik

közül a legügyesebb egy focilabdával

térhetett haza.

Pénteken szikrázó napsütésben a Kis-

tóhoz vártuk a gyerekeket sokszínû

programokkal. Kalandjátékot szervez-

tünk az ovisoknak és a kisiskolásoknak a

tó körül, kipróbálhatták ismét az afrikai

ugróiskolát és készültek a színesebbnél

színesebb csillámtetoválások. A Romani

Design sátrában pedig szebbnél szebb

sminkek és frizurák születtek. A legki-

sebbek kedvenc programeleme a szap-

panbuborék vadászat volt, öröm volt hal-

lani a sok vidám gyermekkacajt, ahogy

boldogan vették üldözõbe a tovatûnõ

óriási buborékokat, a nagyobbak pedig a

napozóstég mellett különbözõ zsonglõr-

trükköket tanulhattak. Nagyon sokan lá-

togattak ki Borsos Dávid rendõr fõtörzs-

õrmester és a várpalotai kutyaiskola

programjára is, ahol a látványos kutya-

bemutató során sokat tanulhattunk a he-

lyes kutyatartásról és kutyanevelésrõl.

A Berhidai Gyermekhét megszerve-

zésével teljesült fõ célunk, az, hogy a

hét folyamán a város több helyszínét

töltsük meg gyermekzsivajjal, és a vál-

tozatos, különféle programok között

minden gyermek találja meg a kedvére

valót. 

szervezõk

Május utolsó vasárnapja a Magyar Hõsök Emléknapja
(Folytatás a címlapról)

A beszédmondó elmondta, hogy az elsõ világháborúban

bevetett modern haditechnika, az új típusú fegyverek megjele-

nése tömeges emberéletet követelt. Az éveken át tartó háború-

ban sokmilliónyian estek el, sebesültek meg, a háború több

százezer hadifoglyot, özvegyet és árván maradt gyermeket ha-

gyott hátra maga után. A magyar veszteségek is jelentõsek

voltak. 1917-ben törvényben rendelték el, hogy „Minden köz-

ség (város) […] méltó emléken örökítse meg mindazoknak a

nevét, akik lakói közül […] a hazáért életüket áldozzák fel.”.

1945-ig minden évben ünnepséget tartottak és számos emlék-

mûvet emeltek országszerte. Ez a megemlékezés a II. világhá-

ború után elmaradt, csak a rendszerváltást követõen kezdték

újra ünnepelni a Hõsök napját, és emeltek emlékmûveket a II.

világháború áldozatainak tiszteletére.

Az intézményvezetõ utalva a szomszédos országban zajló

háborúra, elmondta, hogy manapság növekszik a bizonytalan-

ság, nõ a félelemérzetünk. A háború borzalmai megérintenek,

elrettentenek minket. Közelebbrõl érezzük a korábbi nagy há-

borúk szörnyûségeit, átérezzük elõdeink sorsát. Elmondta, hogy

tisztelettel és hálával tartozunk elõdeinknek. Fontos, hogy idõ-

rõl idõre felelevenítsük nagyszerûségüket, hõsiességüket, hûsé-

güket és kitartásukat. Példák õk az utókor számára, hazaszere-

tetre, önfeláldozásra buzdítanak. Erkölcsi követelmény, hogy

õrizzük emléküket, rójuk le tiszteltünket a magyar hõsök elõtt. 

Az ünnepség az ünnepi beszéd és versek elhangzását köve-

tõen koszorúzással zárult. A helyi önkormányzatok, civil szer-

vetek és mûvelõdõ közösségek helyezték el a megemlékezés

virágait a II. világháború áldozatainak emlékére állítatott em-

lékmûnél.

Moharos Cintia
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Színház mindenkié
Intézményünk, a Berhidai Mûvelõ-

dési Ház és Könyvtár 2020-ban egy
országos kezdeményezéshez, a Déryné
Programhoz csatlakozott. E program
elsõdleges célja, hogy minõségi szín-
házi elõadásokat juttasson el az or-
szág kisebb településeire is. Erre utal
jelmondata is: Színház mindenkié.

Eddig két színdarabot és egy zenei

estet volt lehetõségünk a Déryné Prog-

ram keretein belül városunkban bemu-

tatni. Az elõadásokat ingyenesen te-

kinthették meg a kedves érdeklõdõk. A

Turay Ida Színház két vígjátékkal láto-

gatott el településünkre. 2020. októbe-

rében „A medve nem játék – székely
pajzán történetek” címû komédiát lát-

hatta a kultúrára szomjas közönség.  A

vidám elõadás során ötvözõdött a szé-

kely humor és a pajzánság, sok tánccal,

zenével és énekkel. A Turay Ida Szín-

ház eufórikus hangulatot teremtve nem

hagyta pihenni a rekeszizmokat, és sok

nevetés töltötte meg erre az estére a Pe-

tõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár szín-

háztermét. 2021. augusztusában a

„Szerelem” címû darabot láthattuk tõ-

lük. Országosan ismert színmûvészünk,

Mikó István által rendezett vígjáték egy

vidéki kisvárosi család három lányának

võlegényekért folytatott versengését

mutatta be. Sok finom humorral ötvöz-

ve láthattuk, hogy ezek a lányok az ál-

mok palotájából miként érkeznek meg

a szürke valóságba. A bemutatott ko-

médiákban a fiatal mûvészek fergete-

ges játéka mellett országos ismertségû

színészek játékában is gyönyörködhet-

tünk, mint például Sztárek Andrea,

Détár Enikõ, Mikó István, illetve

Benkõ Péter.

A program keretében 2022. április

13-án - kicsit a költészet napjához is

kapcsolódva - egy zenei esten vehet-

tünk részt. Az „Átlátszó víz legyen…”
címet viselõ elõadást a budapesti

Ascher Oszkár Színház bemutatásában

láthatta a kedves közönség. Az est ke-

retében Joós Tamás és Hegyi Norbert

az elhangzott dalok segítségével a 70-

es és 80-as évek népszerû elõadójának,

a Kossuth- és Liszt Ferenc díjjal is elis-

mert zeneszerzõnek és elõadómûvész-

nek, Cseh Tamásnak szellemi öröksé-

gét hozta el közénk. Az ismert, illetve

kevésbé ismert, melankólikus, illetve

vidámabb dallamok – pl. Budapest, Fe-

hér babák, vagy a Mûcsarnok – a XX.

századba repítettek vissza minket. 

2022. július 21-én, csütörtökön

19.00 órától a Zenthe Ferenc Színház
elõadásában láthatjuk a Szent Péter es-
ernyõje címû darabot. Ingyenes re-

gisztrációs jegyek a petofi@berhida.hu

email címen, a 88/455-400-as telefon-

számon vagy személyesen mûvelõdési

házainkban igényelhetõk.

A továbbiakban is törekszünk arra,

hogy minél több színházi elõadás való-

suljon meg városunkban. Bízunk ben-

ne, hogy a színházkedvelõk száma to-

vábbra is gyarapodni fog. 

szerk.

KÖZÖSSÉGEINK ÉLETÉBÕL

Baranta, csatajelenet és korhû étkek
Berenhidai Huszár Péter Nap a lovaspályán

(Folytatás a címlapról)

Mint azt Somogyi Józsefné elnök elmondta, a Kapu a Hol-
napra Egyesület tagjai a szervezet megalakulásakor - más cé-

lok mellett - a kulturális, szellemi, történelmi és épített örök-

ségünk védelme és ápolását területén is megfogalmazták el-

képzeléseiket. Tették ezt azért, mert az volt a benyomásuk,

mintha az itt élõ emberek azt gondolnák, hogy Berhida törté-

nelme csak az 1900-as években kezdõdött volna! 

„A történelem gyakran ismétli önmagát. A múltunk ismere-

te a jövõnkre tekintve is fontos, így szól a mondás is: Akinek

nincs múltja, annak nem lesz jövõje sem! Törekednünk kell,

részleteiben is a történelmünk sokszínûségének elfeledett, ki-

emelkedõ események, személyeinek bemutatására.”

Ehhez kapcsolódott a szervezet szombati rendezvénye,

amely kissé messzebbre visszanyúlt az idõben. Berenhidai

Huszár Péter életpályáját és tevékenységét részletesebben

megismerve megérthetjük, hogy hasznos üzeneteket, tanulsá-

gokat küld nemzete mai utódainak – tette hozzá.

Hogy ki volt, és milyen jelentõséggel bír Berenhidai Hu-

szár Péter városunk múltjában, arról Varga Károlyné Amália

emlékezett meg. Történelmi visszatekintését azzal indította,

hogy nem egy mesebeli hõsrõl, hanem egy méltatlanul elfele-

dett, magyar végvári vitézrõl, az egykori Berenhida – ma

Berhida – egyik kiváló vitézérõl van szó, aki csaknem félév-

ezreddel ezelõtt, a 16. század rettegett huszárja volt. Egy élõ,

valóságos és roppant bátor harcos volt õ a maga korában. Ar-

ra is választ kaptunk, miért fontos a berhidaiaknak tudni róla?

Egykor az 1500-as években ugyanis, még Berenhida volt

településünk neve. Ezidõben Berenhida földbirtokosa a gaz-

dag, nagy befolyású Huszár család volt. Ebbe a köznemesi

családba született Péter és öccse Mátyás. Huszár Péter kivéte-

les képességû bajvívó és törökverõként vált ismertté, aki már

gyermekkorában végvári vitézként szolgált, és olyan kitûnõen

kitanulta a kardforgatás mesterségét, hogy nem akadt párja

széles e hazában, így igen korán nagy hírnevet szerzett magá-

nak. Hazafias gondolkodású, a vakmerõségig menõ, bátor vi-

téz volt. Számtalan bajvívást kezdeményezett a török vitézek-

nél. „Bajt vívott életre-halálra, s mindahányat megnyerte.

Reszkettek a neve hallatán, ugyanakkor tisztelték is a szemé-

lyét.”

Élmény volt a változatos programokat megélni, és öröm

volt látni, hogy olyan sok család kilátogatott a lovaspályára,

ahol városunk apraja és nagyja is remekül szórakozhatott. A

török idõket idézõ bajvívási bemutatók és Simon Csilla has-

tánc produkcióját követõen a finálé sem maradt el: a Berhida

Táncegyüttes és a Vadrózsa Citerazenekar fergeteges produk-

ciójával, valamint tábortûzzel zárult az elsõ Berenhidai Hu-

szár Péter Nap Berhidán.

Bálint Edit
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Megalakult a Kacabajka Folkmûhely!
Kitalálója, mûvészeti vezetõje és

programfelelõse Füredi Istvánné (Vera)

szolfézs-zeneelmélet tanár, okleveles

énektanár, közoktatási szakértõ, mester-

pedagógus. Ennek elõzménye, hogy Ve-

ra szakmai vezetésével mintegy 10 éven

keresztül mûködött a Gyöngyörgetõk

népdalénekes csoport. A pandémia idõ-

szak után ez a lelkes csapat kiegészült

néhány népi vonóssal (hegedû, brácsa,

bõgõ), akik javarészt magánúton kurzu-

sok, táborok alkalmával, illetve a folk-

mûhelyen belül tanulják és gyakorolják

a magyar népzenét, és nagyon szeretnek

együtt muzsikálni. 2022. márciusában

kezdték meg a rendszeres mûhelyfoglal-

kozásokat, melynek a berhidai Petõfi

Mûvelõdési Ház és Könyvtár biztosít

helyet. A folkmûhely célja egy olyan in-

novatív tanulási környezet kialakítása,

ahol a résztvevõket körülveszi a népze-

ne, népi kultúra, néphagyomány, illetve

fontos, hogy több generáció közösen

gyakoroljon, tanuljon együtt, maximáli-

san kiaknázza ennek lehetõségeit! Cél-

juk még az is, hogy szélesebb körben is

megismertessék a környékbeli gyermek

és ifjú korosztállyal a magyar népha-

gyományt, a népi tárgyalkotást, a külön-

bözõ tájegységek viseleteit, hímzést,

gyöngyfûzést. Ennek érdekében terve-

zik, hogy alkalmanként közösségi ren-

dezvényeket is (pl. táncház, jeles napok-

hoz kötõdõ közös népdaltanulás) szer-

vezzenek, melyet majd szélesebb kör-

ben is, nem csak az állandó tagok szá-

mára hirdetnek meg! Igény szerint nap-

közis tábort, múzeumlátogatást, közös

pikniket, vagy más szabadidõs progra-

mokat is szervezünk, melyhez csatla-

kozhatnak többen is, nem csak az alapí-

tó tagok. Érdemes figyelemmel kísérni

ezeket a tartalmas programokat a jövõ-

ben!

Füredi Istvánné

Élet egymással, egymásért
Kerekasztal-beszélgetés a 100 éves gyár egykori dolgozóival

„Van egy története a gyárról és a lakóteleprõl? Jöjjön el,
és mesélje el!” – ezzel a felhívással szervezett a
„Peremartonért” Egyesület emlékezõ délutánt a száz évvel
ezelõtt alapított gyár – ma már több éve nyugdíjas – egykori
dolgozói számára. A megszólalók mindegyike az alkalmazot-
tak összetartását, a munkahelyen kívüli remek közösségi éle-
tet, a családok által szervezett, kiváló hangulatú szabadidõs,
sport- és kulturális programokat emelték ki. 

Húszegynéhány egykori dolgozó, illetve gyermekeik fo-
gadták el a meghívást, hogy a száz éve létesített gyárról, illet-
ve a peremarton-gyártelepi életükrõl meséljenek. A Pere-
martoni Ipari Robbanóanyaggyár 1922-ben jött létre, majd
1968-ban ugyanitt elkezdték a mûtrágya gyártást is. A kerek-
asztal-beszélgetés résztvevõinek többsége az ötvenes-hatva-
nas években kezdett itt dolgozni, esetleg a szüleivel került a
telepre, hogy késõbb a gyár képzett szakemberévé váljon. A
növényvédõszer-gyártást „rigófüttynek” nevezték az egykori
dolgozók, közülük többen méltatták az igazgató, Szabó Gel-
lért érdemeit, aki elszántan küzdött a növényvédõszer-gyártás
megvalósításáért. Lánya kiemelte: édesapja fontosnak tartotta,
hogy a gyári dolgozóknak és családjuknak nyugodt, kiegyen-
súlyozott legyen az élete, ezért mindent elkövetett azért, hogy
megfelelõ életkörülményeket biztosíthasson számukra. 

Mint mondták, a gyárnak is megérte, hogy nyugodt körülmé-
nyeket nyújtson a dolgozói számára, mert a termelés eredmé-
nyeire is pozitív hatással volt. A gyár vezetésének elve szerint
ugyanis, jó minõségû munkát csak elégedett, jókedvû emberek-
tõl lehet elvárni! Ugyanakkor, a az összetartó közösség építése
elsõsorban a dolgozókon múlott, akik bõven ki is vették belõle
a részüket. Mesélték, volt saját színjátszókörük, zenekaruk, ki-

rándulásokat, szabadtéri rendezvényeket, bálokat szerveztek,
amelyeken a családtagok is jelen voltak, így mindenki jól ismert
mindenkit. Mint mondták, nekik itt volt a munkájuk, a család-
juk és itt voltak a barátaik, mondhatni: itt éltek egymással és
egymásért. A gyár vezetése gondoskodott a továbbképzésekrõl,
a fiatalok kiképzésérõl, de aki tovább akart tanulni, azoknak is
megoldották a Veszprémbe történõ utaztatását.

Úgy tartották, aki öt évet lehúz a gyárban, már biztos, hogy
innen megy nyugdíjba! A gyár a bölcsõdei, óvodai, iskolai, or-
vosi ellátásról, sõt a szabadidõ eltöltésére alkalmas helyekrõl
is gondoskodott: saját strandjuk, horgásztanyájuk, kultúrhá-
zuk volt. A Balatoni üdüléseken kívül, sokan úgynevezett cse-
renyaralásokon is részt vettek az akkori Csehszlovákiában,
vagy az NDK-ban. A legtöbb intézmény – orvosi rendelõ,
óvoda, iskola, kultúrház – 1964-ben létesült Peremarton-
gyártelepen, s ennek hátránya, hogy egyszerre lenne szükség
a felújításukra is, de ezt ma csak szakaszosan tudja megolda-
ni a város – vonta le a következtetést Pergõ Margit polgármes-
ter, akit szülei egyhónaposan hoztak Peremartonba, majd jó-
val késõbb, évekig a gyár szakdolgozója is volt. 

A kérdésre, hogy mi változott meg a rendszerváltást köve-
tõen, mindannyian a pezsgõ közösségi életet hiányolják a je-
lenbõl. Szertefoszlott az összetartozás és összetartás ereje, kü-
lönösen a fiatalság körében. Tény, hogy nagyon sok minden
más is megváltozott az utóbbi évtizedekben, de abban min-
denki egyetértett, hogy a kerekasztal résztvevõi nem csak a fi-
atalságuk iránti nosztalgiájuknak adtak hangot, amikor jóked-
vû, összetartó közösségrõl meséltek, hanem valóban így élték
meg a gyártelepen eltöltött évtizedeiket.

Bálint Edit
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Gyermekszínjátszó
találkozó

Mint ahogyan városunk összes civil, önként szervezõdõ

közösségén, úgy a két színjátszó csoportján, a Pereszkén

és a PERSZE–n is kicsit nyomot hagyott az elmúlt két év

járványidõszaka. Bár a létszámunk valamelyest csökkent,

mégis újult erõvel és új reményekkel kezdtünk bele a mun-

kába 2021 szeptemberében. 

A lelkesedés megmaradt, ám a lendületünket egyre-

másra megtörte a csak lassan csillapodó Covid-hullám,

így bármennyire is szerettünk volna fellépõként részt

venni a 2022-es Weöres Sándor Országos Gyermekszín-

játszó Találkozó Veszprém megyei fordulóján, idén csu-

pán figyelmes vendégként voltunk jelen május 7-én,

szombaton 10 órától a Pétfürdõi Közösségi Ház és

Könyvtárban megrendezésre került eseményen. Hogy

mégse menjünk „üres kézzel”, a két csoport összevontan

egy körülbelül félórás bemutató foglalkozással engedett

betekintést a peremartoni drámaórákba.

Nagyon szépen köszönjük a megszokott magas színvo-

nalú rendezvényszervezést a Pétfürdõi Közösségi Ház és

Könyvtárnak, a gyerekek szállítását a kedves szülõknek és

Berhida Város Önkormányzatának, hogy ebben az évben

is anyagi támogatás nyújtanak kis csapatainknak.

Fésüs Éva

Könyvtári nyitvatartás változás!

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, 

hogy 2022. július 18-31.
között szabadság miatt mindkét könyvtárunk 

ZÁRVA TART.

Továbbá 2022. július 1-augusztus 31. között

a berhidai könyvtár szombati nyitvatartása szünetel.

Megértésüket köszönjük.
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