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Hajoljon még sokáig az a derék, mozogjon a kéz!
„Aranyünnepet” ültek városunk kertészkedõi

Idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a Berhidai Kert-
barát Kör. Talán, a ma is még aktívan tevékenykedõ alapító-
tagok is csodálkozva csapják össze a kezüket: mikor röpülhetett
el ez a – kimondva oly rengetegnek tûnõ – félévszázad? Ám a
naptár nem csal: településünk kertészkedõi június 3-án jubileu-
mi évfordulójukat tartották meg a nyugdíjas klub épületében. 

A Kertbarát Kör tagjai vacsorával egybekötött, ünnepi köz-
gyûléssel emlékeztek meg megalakulásuk félévszázados évfor-
dulójáról, amelyen a tagság mellett részt vettek a városvezetés,
a mûvelõdési ház, valamint a szomszédos és távolabbi települé-
sek baráti társszervezeteinek képviselõi is. Az est vendégeit
Kellerné Szász Anikó, a Kertbarát Kör vezetõje köszöntötte,
majd átadta a szót elõdjének, Pazárné Somogyi Máriának, az õ
szavait idézzük:

„1972 áprilisában az Ipari Robbanó címû, gyári újság adott
hírt arról, hogy Berhidán 16 fõvel megalakult a Kertbarát Kör.
Egy akkori tanárember, Vucsák Antal hívta életre, aztán õt kö-
vette Rács Bálint, majd közel 20 évig Ádám Ferenc vezette. Ma
is van két tagunk, akik az alapítás utáni egy-két évben léptek be
a kertbarát körbe, így az alapítók között tudhatjuk õket. Egyikük
Jungvert Józsefné Sárika, aki idõs kora ellenére legalább a kiál-
lításainkon képviselteti magát. A másik Daróczi Gyula, õ a mai
napig tevékenyen részt vesz a kör életében. Érdekes megemlíte-
ni, hogy akkoriban még zömében férfiak alkották a tagságot, az

asszonyok alig-alig képviseltették magukat. Nem véletlen, hogy
az elõadások is fõleg szõlészetrõl, borászatról szóltak. Ez idõ
alatt országos kiállításokon is részt vettek elõdeink. Nem emlék-
szem, mikor rendezhették meg az elsõt, de amikor 1996-ban tag-
ja lettem a kertbarát körnek, már a településen is voltak kiállítá-
saink. A következõ vezetõnk Szõczi Rudolf lett, aki 2005-ig szá-
mos kiállítás, kirándulás szervezõje is volt. 

(Folytatás a 8. oldalon)

Emléktábla, idõkapszula és
fotókiállítás

Peremartoni Nap az Ipari Robbanóanyaggyár
100. évfordulója jegyében

Úgy tûnik az idei 2022. esztendõ a jelentõs évfordulók je-
gyében telik városunkban. A napokban fennállásának 50. év-
fordulóját ünnepelte a Berhidai Kertbarát Kör, míg az Ipari
Robbanógyárat kétszer ennyi, azaz 100 éve alapították, és 15.
születésnapját ünnepelte a Pere-rúzs tánccsoport. Utóbbiak
június 11-én egésznapos, tartalmas és valamennyi korosztályt
megszólító rendezvénnyel lepték meg az érdeklõdõket.

(Folytatás a 10. oldalon)

Beszélgetés dr. Frisch
Gyuláné gyémántdiplomás

pedagógussal
Nemrégiben vehette át gyé-

mántdiplomáját dr. Frisch
Gyuláné, Retek Márta nyugal-
mazott pedagógus. A felsõokta-
tási intézmények minden évben
díszoklevelet adományoznak
azoknak a pedagógusoknak,
akik óvónõi, tanítói és/vagy ta-
nár diplomájukat 50 (arany),
60 (gyémánt) 65 (vas) vagy 70
(rubin) évvel ezelõtt szerezték,
és akik az oklevél megszerzésé-
tõl számított – legalább – 30
évet pedagógus pályán töltöt-
tek. Dr. Frisch Gyuláné 60 éve szerzett tanári diplomát, hiva-
tását mindvégig lelkesen, közmegbecsülésre méltóan teljesítet-
te. A gyémántdiplomához kapcsolódóan beszélgettünk az idén
80 éves Márta nénivel a hivatásáról, a pedagógusi pályáról, a
régi emlékeirõl. 

(Folytatás a 14. oldalon)
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KÖZÉLETI HÍREK

Hulladékszállítás, szemetelés és gyorshajtók
Közmeghallgatást tartott településünk képviselõ-testülete

Elsõként Berhida tavalyi költségvetésének teljesítésérõl,
valamint településünk idei anyagi helyzetének alakulásáról
és a várható fejlesztésekrõl tájékoztatta a megjelenteket Per-
gõ Margit polgármester, ezután az elhangzott felvetésekre
és kérdésekre kaptak választ a megjelentek a képviselõ-tes-
tület idei közmeghallgatásán. Június 13-án délután a Kistó-
hoz, június 14-én pedig a Petõfi mûvelõdési ház teraszára,
azaz szabadtérre várta az érdeklõdõket a városvezetés.

A polgármester tájékoztatójában kitért arra, hogy az elõzõ

esztendõhöz képest, jelentõs változásokra kell számítani a

város idei költségvetésében. Az év elsõ felében már végre-

hajtották a törvényben elõírt bérfejlesztéseket, július 1-tõl pe-

dig az önkormányzatoknak is piaci áron számítják fel a köz-

üzemi díjakat, így az intézmények és a hivatal áram- és a gáz-

fogyasztásának költsége akár a többszörösére is emelkedhet.

A közvilágítás éves költsége eddig 17 millió forintot emész-

tett fel, ami piaci áron számítva elérheti akár a 30-50 milliót.

Ugyanakkor, tekintettel arra, hogy Berhida lakossága vala-

melyest csökkent, miközben az iparûzési adóbevétele növe-

kedett, így az egy fõre számított adóerõképessége 40 145 fo-

rintra emelkedett, amely összeg alig 145 forinttal lépi csak túl

azt a határt, amellyel 100 százalékos térítésû hazai forrású tá-

mogatásokra pályázhatna! Így a megnyert pályázatok támo-

gatási összegének csupán a 65 százalékát fedezi az állami

költségvetés, a többi, 35 százalékot pedig önrészként, az ön-

kormányzatnak kell finanszíroznia. 

Ráadásul az „iparûzési adóerõképesség” említett növeke-

dése azzal a hátránnyal is jár, hogy településünk a szociális

kiadásokra sem kap központi támogatást, ezt is saját forrás-

ból kell megoldania. Az elõzõ évihez hasonlóan a gépjármû-

adó teljes mértéke ebben az évben is a központi költségvetés-

nél marad. Évente 12 millió forintba kerül a városnak a lakos-

ság száma után fizetendõ központi orvosi ügyelet költsége, a

vérvételi laborvizsgálatokért is azért fizet térítést az önkor-

mányzat, hogy helyben történjen a vérvétel, ne kelljen érte

Várpalotára utazni, illetve a helyettesített háziorvosi körzet-

ben is vannak önkormányzati költségek. Az egész mindösz-

szesen eléri a 20 millió forint éves költséget. 

A fejlesztésekrõl szólva Pergõ Margit polgármester el-

mondta, a Lakath park és piac beruházása kapcsán parkolót

építenek a Bezerédi téren, valamint a Bem tér 1. szám alatti

ingatlan helyén is parkoló, valamint egy elektromos autótöl-

tõ állomás is létesül. A központban biztonságos gyalogátke-

lõket alakítanak ki a Veszprémi út, Bezerédi és Bem utca ke-

resztezõdésénél, és az új buszvárót is távolabbra telepítik át.

Készen van a terv, hogy parkolási helyet alakítsanak még a

Harangvirág és a Jázmin utcában, valamint idén további négy

utcában – Harangvirág, Kinizsi, Ady, Rákóczi – pályázaton

nyert forrásból folytatódik a járdafelújítás is. A Liszt Ferenc

és Magyar Ifjúság útja közötti hiányzó járdaszakasz is elké-

szül, miután a megépítéshez szükséges területrész kisajátítást

követõen az önkormányzathoz került. Közben a Közút által

megbízott kivitelezõ elkezdte a Kossuth utca és Kiskovácsi út

teljes útfelújítását, amely négy hónap alatt – várhatóan szep-

temberben – egészen Kiskovácsi puszta bevezetõ útig elké-

szül majd el. Szeptemberben átadásra kerül a Hétszínvirág

Óvoda bölcsõdéjének most még építés alatt álló, új épülete.

– Tájékoztatott arról is, hogy a Lakath tér felújítására kiírt

közbeszerzési pályázat eredménytelen lett, az Ady iskola te-

tõfelújítására kiírt pályázat viszont eredményes. Ezen felül a

berhidai szõlõhegyben két külterületi útfelújításra vonatkozó

pályázat és a Kiskovácsi szaghatás megszüntetésére vonat-

kozó kérés vár még elbírálásra, illetve a Leader pályázat ke-

retében további, sportolásra alkalmas eszközökkel, illetve

pályákkal bõvítik a már meglévõ, közösségi fitness parko-

kat. 

A lakossági környezet állapotáról nemrégen elkészült egy

igen részletes és átfogó tanulmány, amelynek néhány fontos

elemére is felhívta a figyelmet a polgármester. Berhidán a

családi házas ingatlanokban történõ „vegyes” tüzelés és a

meg nem engedett égetés miatt növekszik a légszennyezés.

Ma már országos tûzgyújtási tilalom van érvényben, ha en-

nek dacára sûrû füstöt észlelnek, nem az önkormányzatnál,

hanem a 112 telefonszámon a tûzoltóknak kell jelenteni, õk

majd saját hatáskörben kivizsgálják az esetet. A település

rendezettebbé tétele érdekében, a Vertikál szállításai mellett,

az önkormányzat – saját költségére – évente öt alkalommal

szervez zöldhulladék-gyûjtést, egy alkalommal, pedig közös

lomtalanítást. Az illegális hulladéklerakással kapcsolatban

pedig elmondta, hogy ezekben az ügyekben sem az önkor-

mányzat az illetékes, hanem a Veszprémi Kormányhivatal in-

díthatja meg a hatósági eljárást. Jelenleg Berhidán több ilyen

eset van folyamatban. 

Pergõ Margit arra is felhívta a lakosság figyelmét, hogy ér-

demes az idõjárás-változás okán elõforduló villámárvizek

okozta károk ellen az árkok és vízelvezetõk karbantartásával

védekezni, valamint lakásbiztosításra is gondolni kell. Hoz-

zátette: az ivóvíz minõsége kifogástalan, viszont a Bakony-

karsztnak – a rezsicsökkentés következtében csökkenõ bevé-

tele és növekvõ adóterhek miatt – elfogyott a fejlesztésre,

rendszeres karbantartásra fordítható forrása, elöregedtek a

vezetékek, ezért gyakrabban fordulnak elõ meghibásodások,

csõtörések, amelyekért nem a szolgáltató a hibás, de igyekez-

nek minél elõbb elhárítani a problémát, hogy biztosítható le-

gyen a vízszolgáltatás, az átmeneti idõszakra minden esetben

lajtoskocsi áll rendelkezésre.

A részletes tájékoztatót követõen a lakosság kapott lehetõ-

séget a kérdezésre, problémák felvetésére. A Kistónál ekkor-

ra az esõfelhõk is megérkeztek, de szerencsére csak gyenge

csapadék lett belõle, így még volt alkalom a többször ismé-

telt és újabb kérdésekre is. A szelektív hulladékgyûjtõ edé-

nyek tulajdonjogával, a Peremartongyártelep Településrészi

Tanácsadó Testülettel, a település közösségi csoportjaival,

ill. a Kossuth utcai kultúrház földrengésben megrongálódott

színháztermével kapcsolatosan érkezett felszólalás. Polgár-

mester asszony tájékoztatásában elmondta a szelektív hulla-

dékgyûjtõ edényekkel kapcsolatban, hogy az EU-s forrásból
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származó pályázatot a 176 önkormányzatot tömörítõ Hulla-

dékgazdálkodási Társulás nyerte meg. De mivel a Vertikál a

szolgáltató, így rajta keresztül került a lakossághoz haszná-

latba, fenntartási kötelezettséggel. A közösségi csoportokkal

és a színházteremmel kapcsolatban válaszként elhangzott,

hogy a város rendelkezik közösségi rendezvények megtartá-

sára alkalmas közel 400 fõs színházteremmel, ahol rendsze-

resen vannak teltházas színházi rendezvények és egyéb prog-

ramok. A közeljövõben kihelyezésre kerülnek hirdetõtáblák,

ahonnan a lakosságnak további lehetõsége lesz a tájékozó-

dásra.

Az illegálisan lerakott, valamint bizonyos ingatlanokon

belül felhalmozott, hatalmas mennyiségû szemét is vissza-

térõ téma volt a közmeghallgatásokon. Amire ugyancsak

azt lehetett válaszolni, hogy önkormányzat nem illetékes el-

járni ezekben az ügyekben, legfeljebb újra és újra bejelen-

tést tesz a kormányhivatalnál. A település utcáin a megen-

gedettnél sokkal gyorsabban közlekedõkkel szemben pedig

a rendõrség léphet fel, de csak akkor, ha van bizonyíték az

elkövetésre.

Bálint Edit

Tájékoztató
Tájékoztatjuk az itt élõket, hogy 2021. március 16-i hatály-

lyal a kormány a megyei kormányhivatalt jelölte ki közigaz-
gatási hatósági ügyekben eljáró területi hulladékgazdálkodási
hatóságként, a jegyzõ hulladékgazdálkodási hatáskörét hatá-
lyon kívül helyezve. Ennek megfelelõen a magántulajdonban
lévõ ingatlanokon hagyott, jogellenesen elhelyezett hulladék
ügyében a jegyzõ már nem járhat el, azaz nem hozhat határo-
zatot, nem szabhat ki hulladékgazdálkodási bírságot.

Fentiekre tekintettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hiva-
tal a 2021. március 16-át követõen tudomására jutott jogsértése-
ket, a jogellenesen elhelyezett hulladékkal kapcsolatos jelzése-
ket, bejelentéseket minden esetben továbbítja intézkedés megté-
tele céljából a területi hulladékgazdálkodási hatósághoz, azaz a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Fõosztályához.

Egyúttal tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022.
június 23-án az említett hatóság – a rendõrség és a hivatal
közremûködésével – négy berhidai ingatlan vonatkozásában
végzett hatósági ellenõrzést, továbbá, hogy a jelzéseink alap-
ján jelenleg 8 ügyben folyik eljárás. 

Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal

Helyi értékek feltárása – Vegyen részt benne Ön is!
A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. komplex kulturális-mûvé-

szeti projektek keretében megvalósuló ÉRTÉK-KÖREINK
pályázat célja egy komplex, többlépcsõs, értékalapú, közös-
ségépítõ, tematikus együttmûködéseket fejlesztõ folyamat
megvalósítása Veszprém megye három térségének kilenc tele-
pülésén. Városunk központi településként Jásddal és
Küngössel alkot közös térségi értékkört.

A projekt elsõ évében helyi közösségi beszélgetéseken tár-
juk fel városunk értékeit, hagyományait, melyeket késõbb he-
lyi, térségi, megyei komplex mûvészeti-kulturális programo-
kon mutatunk be. A közösségi beszélgetéseken résztvevõ ön-
kéntesek, együttmûködõ partnerek képviselõi tudásukkal, ta-
pasztalatukkal segítenek feltárni, mire büszkék helyben. Ötle-
teikkel, kreativitásukkal, a fiatalok bevonásával hozzájárulnak
az értékek bemutatásának innovatív módjaihoz az eseménye-
ken. Az elsõ beszélgetésünkre június 16-án a Berhidai Mûve-
lõdési Ház és Könyvtárban került sor. A délután
során a résztvevõk számos értéket felsoroltak a
Szent Kereszt Templomtól a Kertbarát Kör tevé-
kenységéig, a helyi hagyományõrzõ csoportok
tevékenységétõl a kimagasló sportolók munkás-
ságáig. Az értékek köre széles skálán mozog, s
már az elsõ alkalomból kiderült, hogy van mit
megmutatnunk a más településeken élõknek és a
helyieknek egyaránt. Hiszen sokan itt helyben
sem ismerik városunk értékeit. A következõ lé-
pés annak kidolgozása, hogy miként, milyen esz-
közökkel, módszerekkel mutassuk be ezeket az
értékeket. Cél, hogy városunk csoportjai, helyi
önkéntesek közösen, a közös cél elérése érdeké-
ben dolgozzanak együtt, valósítsanak meg egy
közös programot. A Berhidai Napok 3. napján
helyi értéknapot szervezünk.

A települési beszélgetéseket követõen a pro-
jekt második évében az értékkör települések kö-
zösségi beszélgetések mentén tárják fel közös
pontjaikat. Cél, hogy a feltárt közös pontok men-
tén hosszú távú együttmûködés valósuljon meg a
3 térség települései között. A közös értékek fel-

tárását követõen térségenként egy kulturális-mûvészeti hétvé-
ge valósul meg a 3 település részvételével, ennek helyszíne
Berhida lesz.  A projekt záró rendezvénye a Veszprém Megyei
Értékünnep, melynek Nyirád ad otthont 2023. novemberében.
Itt városunk szintén bemutathatja az Érték-köreink projekt so-
rán feltárt értékeit, melyek ezáltal szélesebb körben válnak is-
mertté.

Bízunk benne, hogy a VEB2023 pályázatnak köszönhetõen
az értékfeltárási folyamat új lendületet vesz városunkban,
megalapozza a helyi értéktár létrehozását.

Legközelebb közösségi beszélgetésünket július 13-án,
szerdán, 17 órakor tartjuk, melyre mindenkit szeretettel vá-
runk, aki szívesen részt venne a helyi értékek feltárásában és
megismertetésében.

Gerõfiné Mészáros Anita
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ÓVODÁINK, ISKOLÁINK HÍREI

TISZTELT BERHIDAIAK!
Az Összefogással Berhidáért Egyesület 2022. szeptember

11-én kiállítást szervez a leendõ Tájházban.
Szeretettel várjuk rendszeres kiállítóinkat, és azon berhidai

amatõr alkotók jelentkezését, akik szívesen megmutatnák a
nagyközönségnek, hogy milyen kreatívak, milyen jó a kéz-
ügyességük.

Az elmúlt évek alatt számos bemutatkozásra volt lehetõsé-
ge amatõr mûvészeinknek, de tudjuk, hogy élnek közöttünk
olyan tehetségek is, akik munkáit még nem láttuk.

Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet 2022. augusztus
21-ig: osszefogassal@citromail.hu

ÖBE elnöksége

Gyermekorvosi rendelés - helyettesítés
A gyermekorvosi rendelésen szabadság, illetve helyettesítés

miatt a rendelési idõ módosul

2022. 07. 04–2022. 08. 26-ig.
Hétfõ: 11.30-13.30-ig Berhida  Betegrendelés

Kedd: 10.30-12-ig: Berhida Csecsemõ Tanácsadás

12-13.30-ig: Berhida Betegrendelés

Szerda: 8-10-ig: Berhida Betegrendelés

14.30-15-ig: Vilonya Csecsemõtanácsadás+ Betegrendelés

Csütörtök: 10.30-12-ig Peremarton Csecsemõtanácsadás

12-14-ig: Peremarton Betegrendelés

Péntek: 10.30-12.30-ig: Berhida Betegrendelés

Helyettesít: Dr. Merényi Adrienn 

2022. 07. 04–07. 08-ig, 2022. 08. 15–08. 26-ig

Megértésüket köszönjük!

A rendelés továbbra is idõpontegyeztetés alapján mûködik!
Telefonos elérhetõségeink és messenger elérhetõségünk

változatlan: Peremarton: 06-88/455-538

Berhida: 06-88/455-344

SÜNI ÓVODA HÍREI
Új kiságyakon pihennek az ovisok

A képen nemcsak a fotózás kedvéért ér fülig a szájuk az ap-
róságoknak, hanem azért is, mert együtt örülnek Viszpergel
Zsanettel, a Süni Napköziotthonos Óvoda vezetõjével a hátuk
mögöt látható, jó magasan sorakozó fektetõágyaknak.

Arról ugyan nem nyilatkoztak az apróságok, kedvelik-e az

ebéd utáni sziesztát, azt viszont megtudhattuk Kovács Ta-
mástól, a Süni Óvodáért Alapítvány elnökétõl, hogy az év

elején már használatba került ovis fektetõágyakat egy sike-

res pályázatnak köszönhetõen szerezték be. Az óvoda alapít-

ványa ugyanis tavaly a Miniszterelnökség által biztosított

forrásból a Bethlen Gábor Alapkezelõ  Zrt-n keresztül, a

Nemzeti Együttmûködési Alap által kiírt pályázaton közel

220 ezer forint támogatást nyert. A NEAN-KP-1-2021/5-

000215 azonosítószámú, „2021-ben is a gyermekekért” el-

nevezéssel beadott pályázaton nyert összegbõl 21 darab új

fektetõágyat vásárolhattak az intézmény csöppségeinek. Ko-

vács Tamás elmondta lapunknak, hogy a Süni Óvoda alapít-

ványa elnökeként folyamatosan keresi, kutatja a pályázati le-

hetõségeket, mert szívügyének tekinti az intézmény eszköze-

inek fejlesztését és korszerûsítését. Mint mondta, a csöppsé-

gek jókedvéért mindig nyitott. még a rendhagyó, kreatív

megoldásokra is. Elárulta, náluk a vírusveszély alatt is érke-

zett Mikulás az ovisokhoz, de – a szabályokat betartva – csak
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az ablakon keresztül leste meg a gyerekeket, és csak kintrõl

küldte be ajándékait.

A sünis óvodások létszáma még nem érte el, de 144 fõvel

már közel van a másfél százhoz. Viszpergel Zsanett, az intéz-

mény vezetõje elismerte, a járvány kissé visszavetette a kö-

zösségi életüket, mert a rendezvényeiket csak zárt körben

tarthatták meg, de igyekeztek a karanténos idõszakban is

olyan programokat biztosítani az apróságoknak, amelyeken

jól érezték magukat, és emlékezetesek maradtak számukra.

Mivel már korábban, a Gerõfi Roland önkormányzati képvi-

selõ által felajánlott, egyhavi tiszteletdíj összegébõl már jó

néhány új fektetõágyat beszereztek az intézmény számára,

így a legutóbbi nyertes pályázattal sikerült további 21 darab

elavult, nehezen kezelhetõ ágyat leselejtezni, és újakkal pó-

tolni. Ezek már, modern, kényelmes, a kicsik gerincét is vé-

dõ. pihenõágyak.

Beszélgetésünk során arról is értesültünk, hogy jelenleg is

folyamatban van egy pályázati projektjük, és tervben van még

az öltözõszekrények cseréje, valamint már régóta szeretnék

bõvíteni, korszerûbbekre cserélni az udvari játékokat is, így

ennek érdekében minden pályázati lehetõséget megragadnak,

bár fenntartójuk, a helyi önkormányzat is mindent megtesz

azért, hogy hogy az itt ellátott gyermekek semmiben ne szen-

vedjenek hiányt, és szüleik is elégedettek legyenek azzal, amit

az intézmény nyújt. A közelmúltban került sor az óvoda kony-

hájának felújítására, amely során korszerû berendezést kapott,

a nyár folyamán pedig az Ady Iskola konyhája is megújul, ami

azért fontos számukra, mert ott van a tálaló konyhájuk – ma-

gyarázta az óvoda vezetõje.

A gyermekek önfeledt mosolya pedig elárulja: õszintén

örülnek az új fektetõágyaknak, nem csak azért, mert színesek

és kényelmesek, hanem azért is, mert amint megtelik velük a

csoportszoba, már alig várják az álomba ringató mesét!

Bálint Edit

Mozaikok az Ady életébõl
Május 31-én iskolánk 20 hatodik és ötödik osztályos ta-

nulója vonattal Gárdonyba utazott. A Sport 43 pályázatnak

köszönhetõen a kerékpárokat és a felszerelést térítésmente-

sen kaptuk meg. A nap folyamán a gyerekek és a három kí-

sérõ pedagógus megkerülte a Velencei-tavat, ellátogattak a

Miska szoborhoz és a Pákozdi Arborétumhoz.

Június 14-én kulturális bemutatót tartottunk a berhidai

Petõfi Mûvelõdési Házban. A színes mûsorszámok egymást

követték a színpadon. A közönség láthatott lufis táncot, nép-

táncot, zenés – gitáros produkciót és hallhatott vidám verse-

ket. A délelõtt folyamán átadásra kerültek a Pedagógus

Szolgálatért Emlékérem kitûntetések. A díjat hét iskolánk-

ban tanító pedagógus vehette át: Jánosiné Kudar Edit,

Tóthné Éberfi Éva, Újvári Andrea, Siposs Ágnes, Jugovits

Lajosné, Gráczerné Szabó Erzsébet, Pintér Ferencné.

A tanév utolsó napján családi napot szerveztünk. Hét ál-

lomáson játékos feladatok várták a gyerekeket. Trambulin,

társasjáték, kerékpár, activity, és exatlon pálya is szerepelt

a kihívások között, Az Exatlon pályán Huszti Katalin, aki

két alkalommal is a Kihívók csapatát erõsítette a verseny-

ben, segítette a gyerekeket. A program végén a legügye-

sebb csapatok elismerésben részesültek.

A ballagási ünnepséget június 18-án tartottuk intézmé-

nyünkben. A ballagó diákok nehéz szívvel, de izgalom-

mal telve vettek búcsút az iskolától. A következõ tanév-

ben mindannyian megkezdik középiskolai tanulmányai-

kat. A mûsort és a dekorációt a hetedik osztályosok készí-

tették el.

Bregócs Zsuzsanna
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Rákóczi hírek
Az idei tanévben a vírushelyzet gyengülésével végre folytat-

hattuk a sulitúrákat. Az idén hét túrát szerveztünk, melyeken az
iskola 32 tanulója vett részt. Volt, aki csak egyszer-kétszer jött
velünk és hamar alábbhagyott a lelkesedés, de kialakult egy kb.
10 fõs „mag”, akik szinte mindig jöttek velünk. Jártunk a Ba-
kony több szép részén és a Balaton-felvidéken, illetve a Balaton
part közelében. Az elsõ és utolsó túrán már hagyománnyá váló
sütögetést is beiktattunk.

Iskolánkban 2022. 06. 13-tól 06. 15-ig megrendezésre került
a „Rákóczi Napok” programsorozat, amelynek keretein belül a
honvédség és a tûzoltóság is jelen volt az elsõ napon. Hétfõ
reggel 9 órai kezdettel az alsó tagozatos diákok hallgathatták
meg Schucha Ádám õrnagy úr elõadását a Magyar Honvédség
felépítésérõl, feladatairól, szerepeirõl. A gyerekek aktívan és
lelkesen kísérték figyelemmel az elõadást, ahol lehetõségük
nyílt kérdezni, ismereteiket bõvíteni a honvédségrõl. Ezalatt a
felsõ tagozatos diákok hatástalanított fegyvereket nézhettek
meg közelebbrõl, hallgathattak némi ismeretterjesztõ bemuta-
tót a kihelyezett fegyverekkel kapcsolatban. A lehetõség, hogy
a kezükbe vehették a fegyvereket, nagy élményt nyújtott szin-
te minden tanulónak. A lelkesebb diákok kipróbálták a katonai
arcfestést is, amelyen mind a fiúk, mind a lányok szívesen vet-
tek részt. Amikor véget ért az alsó tagozatosok számára bizto-
sított elõadás, csere következett: a felsõsök mentek az õrnagy
úrhoz az elõadásra. Egy rövid szünetet követõen a felsõs diá-
kok katonai testnevelés órán és aktív közelharc bemutatón vet-
tek részt. Az alsós gyerekek katonai akadálypályán mérték ösz-
sze erejüket. Párhuzamosan a honvédség programjai mellett a
tûzoltóság is ellátogatott hozzánk. A kíváncsiskodó nebulók
megtekinthették a tûzoltóautót közelrõl, bátran kérdezhettek a
tûzoltók feladatvégzésérõl, munkakörérõl, mindennapjaikról.
Izgatottan ültek be egymás után az autóba, próbálták fel a sisa-
kokat és járták körbe a tûzoltókat. Hatalmas élményt jelentett
számunkra, hogy egy ilyen interaktív napon kísérhettük figye-
lemmel a honvédség és a tûzoltóság munkáját, valamint tekint-
hettünk bele szerteágazó mûködési rendszerükbe.

Június 14-én a Rákóczi kupa keretein belül játszottak barátsá-
gos mérkõzést iskolánk és az Õsi általános iskola focistái. Az iz-
galmas játék végeredményeként 3. helyen Pere II. (6. és 7.
évfolyam), 2. helyen az Õsi iskola, 1. helyen Pere I. (8. évfolyam)
csapat játékosait díjazhattuk. A kisebbek számára a Kenderkóc
Népi Játszóház hozott színes és mozgalmas foglalkozásokat. Ez-
úton szeretnénk megköszönni a Berhidai Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat támogatását a játszóház megvalósulásához.

A covid miatti hosszú várakozás után végre ismét abban az
élményben lehetett részünk, hogy május 29-én iskolánk hete-
dikes és nyolcadikos tanulóival és hat kísérõ tanárral útnak in-
dulhattunk Erdély szépségeinek felfedezésére a Határtalanul
program keretében.

Mindannyian nagy izgalommal vártuk az indulás napját, s
várakozással telve vágtunk neki a tizenkét órás buszozásnak.
Az országhatár átlépése után elsõ pihenõként a Király-hágónál
álltunk meg, ahol elõször csodálhattuk meg az elénk táruló táj
szépségét. Következõ állomásunk Kolozsvár volt, ahol elsétál-
tunk Mátyás király szülõházához, majd a fõtéren látható monu-
mentális méretû Mátyás lovas szoborhoz. Farkaslakán megko-
szorúztuk Tamási Áron síremlékét és a trianoni emlékmûvet.
Fél nyolc tájékán érkeztünk meg a szálláshelyünkre,
Nyikómalomfalvára, ahol nagy szeretettel és bõséges, ízletes
vacsorával várt minket szállásadónk, Ildikó és családja. Az el-
következõ öt napban csodásabbnál csodásabb helyekre látogat-
tunk el. A gyerekek elõzetesen felkészültek az adott hely, tör-
ténelmi személyiség, esemény, földrajzi képzõdmény történe-
tébõl, amit az adott helyen elõadtak a társaiknak. Utazásunk
során elsõként ellátogattunk a Gyilkos-tóhoz, majd tettünk egy

rövid gyalogtúrát a Békás-szoros sziklahasadékában. A követ-
kezõ napunkat Sepsibükszádon kezdtük, a helyi általános isko-
lába látogattunk, ahol ismét meleg fogadtatásban volt részünk.
A gyerekek zsíros kenyérrel és teával vendégeltek minket, me-
séltek a hétköznapjaikról, s végül egy barátságos foci mérkõ-
zésre is kihívták a mieinket. A Szent Anna-tóhoz kissé félve in-
dultunk el, aggódtunk, hogy esetleg találkozni fogunk medvé-
vel. Szerencsére kapott a csoport egy vadõrt, akinek a jelenlé-
te biztonságossá tette a túrát. A tó partján megpihentünk, ahol
ismét gyönyörködhettünk a táj szépségében. Ezután
Csíksomlyóra érve felkapaszkodtunk a búcsújáró hegy tetejére.
Következõ napi úti célunk a Madarasi Hargita volt. Idegenve-
zetõnk, Jenõ bácsi kíséretében feltraktoroztunk a menedékhá-
zig, ahonnan gyalog folytattuk utunkat. Többször megpihen-
tünk, s ezalatt Jenõ bácsi sok érdekes információval gazdagí-
totta tudásunkat. A hegy tetején egy tanulótól verset hallgat-
tunk meg, koszorúztunk, közösen elénekeltük a „Nélküled” cí-
mû dalt. A kis mûsor annyira jól sikerült, hogy idegen turisták
is körénk gyûltek, átszellemülten hallgatták a tanulóinkat.
Semmihez nem hasonlítható élmény volt megtapasztalni a hely
szellemiségét. Mindannyian ugyanazt éreztük, ahogy azt az
egyik kopjafa elõtti táblafeliraton olvashattuk: „Haza értem”
Utolsó kirándulós napunkon leereszkedtünk Parajdon a sóbá-
nyába, melynek szépsége és hûs levegõje ismét elkápráztatott
bennünket. Ezután Korondon a gyerekek megvásárolhatták a
családjaiknak szánt vásárfiát, majd Csíkszeredán szabadon sé-
tálhattak. Az esti pakolás, csomagolás után táncházzal és búcsú
bulival zártuk az estét. A hazafele úton megálltunk Segesvá-
ron, megnéztük a Drakula házat és a Petõfi emlékszobrot. Este
fél kilencre értünk vissza az iskola elé, ahol a szülõk már na-
gyon várták a gyerekeket.

Szívesen maradtunk volna még, hisz egy igazán élménydús,
programokkal teli, jó hangulatú kiránduláson vehettünk részt
mindannyian. Köszönjük a lehetõséget és a kiváló szervezést
iskolánk intézményvezetõjének, Kálmánné Nagy Zsanettnek.

Nagy Ildikó, Wittmanné Vogel Klára, 
Csupecz Melinda, Gáspár Anikó

Búcsúzunk...

8.a osztály: Bajkai Jázmin Bereniké, Bozsoki Noel,
Gábriel Boglárka, Kányai Márk, Kevi Vivien Loretta,
Kispéter Patrik, Molnár Vivien Rea, Szabó Anna Sára, Oszkó
Dávid, Teréki Kristóf, Tolnai Bence László, Tóth Gergõ Ákos

8.b osztály: Albertus Levente, Báthory Botond, Csercsics
Dominik, Kálmán Kíra Karina, Kiss Dániel Gyõzõ, Kovács Oli-
vér, Molnár Zoé, Nagy András Miklós, Németh Krisztina Kata-
lin, Rózsás Léna, Szakálas Zsolt, Sztankovics Ádám Kristóf

(Folytatás a 7. oldalon)
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(Folytatás a 6. oldalról)

A Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelv-

oktató Általános Iskola tantestülete kiemelkedõ tanulmányi

és közösségi munkájukért Rákóczi-díjat adományozott Kevi

Vivien Loretta 8. A., Szabó Anna Sára 8.A., Molnár Zoé

8.B. és Kálmán Kíra Karina 8. B osztályos tanulóknak. Az

alábbi hasábokon az iskola osztályfõnökeik szavaival búcsú-

zik tõlük:

Kedves Vivien!

Igaz, Te nem közvetlenül a kikötõ-

bõl, hanem a második megállótól

utaztál velünk, de hamar kitûnt, hogy

fontos és oszlopos tagja leszel a hajó

legénységének. Mindig a pontosság,

a precízség, a felkészültség jellemzett

kicsi korodtól a mai napig, s biztosak

vagyunk abban, hogy ez a késõbbiek-

ben is így marad. Igaz, néha kicsit

borúlátón szemléled a világot, de ta-

lán ez abból fakad, hogy mindig mindent maximálisan jól

szeretnél csinálni. Kérjük, ne keseredj el soha a késõbbiek-

ben! S ha ez esetleg mégis elõfordul, jussanak eszedbe itt

töltött idõd alatt elért sikerek, a rengeteg jó osztályzat, az

osztályban végzett közösségi munkád! Ha mi ezekre tekin-

tünk, úgy látjuk, hogy nagyon sok szép emlékkel távozol

tõlünk, és természetesen mi is így emlékezünk majd vissza

rád.

Müller Péter idézetével bocsájtunk utadra, és kívánunk ne-

ked sok sikert az életben!

„Akit a tenger vár, annak minden akadály kicsi. Még a he-

gyet is megkerüli. Vagy lyukat váj benne, és idõvel föloldja

még a köveket is. Tanulj a víztõl, nem lehet legyõzni. (...) Ezt

a szót, hogy „akadály“, nem ismeri.” Gratulálunk!

Kedves Sára!

Elõször neked is egy Müller Péter

idézettel gratulálnánk a díjadhoz:

„A legnagyobb dolgok mind lent, a

csöndben, a mélyben, a szótlan, aláza-

tos odaadásban születnek. A szerény-

ség a legnagyobb eredmények szülõ-

anyja.”

Ha elgondolkodunk az idézet sza-

vain, akkor talán nem is csodálkozunk

az általad elért eredményeken. Min-

dig az a személy voltál az osztályban, aki a hétköznapokon

csendben, szerényen meghúzódott a háttérben, ám ha csele-

kedni kellett (akár a tanulásban, akár a tanórákon túli plusz

dolgokban), az elsõk között jeleskedtél. Szinte minden pe-

dagógus õrizhet tõled egy-egy gyönyörû kalligráfiával ké-

szített házi dolgozatot, vagy egy kreatívan és igényesen el-

készített projektmunkát. Jellemzõ rád, hogy még a bolond-

ballagáson is elkápráztattál minket a saját készítésû Minnie

egér jelmezeddel: a bolondozásban sem adtad alább a szín-

vonalat!

Kívánjuk neked, hogy megvalósuljon minden terved, és

húsz év múlva beteg kiskedvenceink Dr. Szabó Sára balaton-

füredi Tappancs Állatorvosi Rendelõjében gyógyulhassanak!

Gratulálunk!

Kedves Zoé!
Nem is oly rég, az iskolás emlékek

között felbukkant egy sok évvel ezelõt-
ti videó. Egy pici szõke lányka énekel
csilingelõ hangon az enyingi Toldi Is-
kola színpadán. Szerintem sokan nem
tudták/tudják rólad a mai napig, hogy
valójában ez a csilingelõ hang vagy te.
Csak hát a finom hangok a zajban el-
vesznek, a csodálatos tücsökciripelés is
csak éjjel hallatszik, amikor minden
más csendben figyel. Az összes tevé-

kenységedet így végezted a nyolc év alatt: halkan a hangosko-
dók, kicsire húzódva a nagyok, nyugalomban a ziláltak között.
És amikor a csendes figyelem rád irányult, megszólalhatott az
igazi hangod: zenében, dalban, színjátékban. Mindemellett a
tanulásban is jeleskedtél, minden évben irigylésre méltó bizo-
nyítvánnyal térhettél haza. Az osztályközösségben is bármit
rád lehetett bízni, biztosak lehettünk benne, hogy rád és tõled
elválaszthatatlan másik kis szöszke barátnõdre mindig számít-
hatunk. A nyolcadikos év végi feladatokban is vállaltátok a
munka oroszlánrészét.

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy a színjáték órá-
kon láthattam/hallhattam a csilingelésed. Egy ezen a szakkö-
rön zajló beszélgetés során mondtad egyszer: „Én szinte az
egész életemet fejben élem.” Kívánjuk neked, hogy ne csak
fejben éld át a remek élményeket, s a szép és kreatív gondola-
taid mind megvalósuljanak! Hiszen egyik kedvenc könyved-
ben, a Kegyetlen hercegben is így fogalmaz Holly Black író-
nõ: „Az egyetlen értékünk az életünk, ezt az egy érmét kaptuk.
És arra költjük, amire akarjuk.” Gratulálunk!

„Két fa együtt, testvéri lombban”,
írja Szabó Lõrinc. Ez jutott elõször
eszembe Rólad, rólatok, hiszen nehéz
úgy rád gondolni, hogy nem képzeljük
melléd Zoét, de ez fordítva is igaz. Már
a hosszú és kitartó barátságotok is pél-
dás, de nagyon sok más példaértékû
dolgot is sorolhatnánk veled kapcsolat-
ban. Igen, igen. Még akkor is, ha te ezt
oly sokszor nem gondoltad magadról,
ha akarva – akaratlan másokhoz mér-
ted magad, és elkeseredtél, ha valami

ehhez képest másképp sikerült az életben. Pedig ahogy ked-
venc kis belga nyomozónk, Poirot mondja: „Az élet olyan,
mint a drága kabát. Személyre szabott.” Így hát te is vedd ész-
re azokat a csuda értékeket, amik benned rejlenek! Tudd, hogy
a fogalmazási feladatok közül mindig a tiédet hagytam a vé-
gére, mert annyira jó volt olvasni õket! Hogy bizony, szegé-
nyebbek lettek volna az osztálybulik a te vidám és kreatív fel-
adataid nélkül. Hogy a kamaszkorra oly kiválóra fejlesztett
„világfájdalom” arckifejezésed láttán gyakran csak azért nem
lett úrrá rajtam is a depresszió, mert tudtam, a pénteki színjá-
ték órán biztosan elõrukkolsz valami „kenyér – sonka – sajt”
színtû fergeteges õrülettel. Köszönöm az õszinte és mély be-
szélgetéseket, ahol megmutattad, micsoda egyedi, fantasztikus
gondolatok lakoznak a fejedben. Köszönjük kitartó szorgal-
mad, a nyolcadikos teendõkben végzett nagy-nagy munkádat,
hogy végül azért szünetek végére többnyire sikerült leérni az
iskolaudvarra, és hogy a morci arckifejezés ellenére a szád
szegletében mindig ott bujkált egy huncut mosoly. Kívánunk
neked minden jót a továbbiakban!

És ne feledd: „A kis szürke agysejtekben van minden rej-
tély nyitja, Mon Ami!” Gratulálunk!

Nagy Ildikó, Fésüs Éva osztályfõnökök
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HELYISMERETI ÉRDEKESSÉGEK

Mária-jelenések a peremartoni erdõben
Ki emlékszik már arra, hogy egykor emberek ezrei zarándo-

koltak Peremartonba egy fához, amit csudafának neveztek?
Ahogyan a beszélgetésekbõl kiderült számomra, talán néhány
idõsebb peremartoni és ösküi hallott valamit róla szüleitõl,
nagyszüleitõl, de hogy pontosan mi történt, azt már senki sem
tudja. Jó magam a Káloz településrõl információkat keresve
akadtam Maloveczky Gyula helytörténet-kutató dolgozatára,
amiben megemlítette, hogy idõs adatközlõje szerint valamikor
régen megjelent Szûzanya a Káloz-kút vizében, és ezért a kút
búcsújáró hely volt. Ez keltette fel az érdeklõdésemet, mivel
nem mindennapi dolog, hogy egy forrást szentként tisztelnek.
Alább röviden összefoglalom, amit meg lehet tudni a Mária-je-
lenésekrõl a korabeli ponyvairodalom és sajtóhírek alapján. A
jelenések egy részét eléggé hasonlóan jegyezték fel, ami nem
feltétlenül csak arra utalhat, hogy egyforma volt minden láto-
más, hanem arra is, hogy esetleg a feljegyzõk emlékezetében
már összekeveredtek az élmények. Lássuk, hogy mi történt.

1894. május 15-én, pünkösd után való kedden, délután két-
három óra tájban történt, hogy négy ösküi gyermek (Gáspár
Mihály, Hornyák Mihály, Csincsi János, Kucserka Ferenc)
játszott a késõbb csudafának nevezett tölgyfa közelében, ami-
kor elõször látták meg Szûz Máriát fehér ruhában, kék szalag-
gal a derekán, arany koronával a fején. A második jelenést e
négy gyermek közül kettõ látta, nem tudni, melyik két fiú.
Harmadszor Péter-Pál napján a csudafa közelében lévõ árpa-
földjén dolgozó Hornyák Mihályra szólt rá tizenkét éves kis-
fia, hogy óvatosan kaszáljon, nehogy megvágja a fehér asz-
szonyt. Az apja ugyan nem látta a jelenést, de szót fogadott.
Másnap arra legeltetett az egyik juhász, hogy hátha õ is talál-
kozik a jelenéssel, és úgy is lett: a csudafa koronájában ezüst
színben csillogó nõi alakot látott meg, a birkái pedig – így me-
sélte – térden állva fordultak a jelenés felé. Ez a történet ter-
jedt aztán el széles körben, aminek hatására tódulni kezdtek a
zarándokok a peremartoni erdõbe. (Az ösküi katolikus tanító,
Füzy György említ egy Simákné nevezetû asszonyt, aki már a
juhász elõtt látta a jelenést, ez nem illeszkedik bele a megver-
selt történetek közé.) Az ötödik látvány a csudafától 30 lépés-
nyire északi irányban jelent meg: a szép fehérség egész alak-
ban volt látható, kék szalaggal átkötve, sárga korona a fején és
koszorú a karján. Félórával késõbb egy olvasós alak jött sárga
színben, és egy fa oldalához szállt. Majd a zarándokoktól hat-
lépésnyire egy kis gyermekforma alak jelent meg fölötte olva-
sóalakban szálló kis gömbölyû sárga alakokkal, aztán három

sárga kereszt volt látható – a korabeli leírás szerint. A hatodik
jelenés során egy kékszínû kereszt tûnt elõ, a hetedik jelenés
során Szûz Mária jelent meg a népnek a csudafa felett négy öl
magasságban két angyallal az oldalán. Fehér ruhában, kék
szalaggal a derekán, csillagszín olvasóval a kezében, a fején
koronával, és a jelenés ideje alatt nagy tömjénszag volt érez-
hetõ. A nyolcadik jelenés során egy sárga feszület volt látha-
tó a Krisztus testével. A kilencedik jelenést a csudafától dél-
nyugatra látták, ahonnan a napnagyságú fehérség rászállt a
csudafára. A tizedik jelenést ugyanilyennek írták le.

A feljegyzések szerint az utolsó, tizenegyedik jelenés volt
a legszebb. Ennek során Szûz Mária nagy fényesség közt két
percig mutatkozott fején koronával, oldalán két angyallal, és
kiterjesztett kézzel az égre tekintve sírva kérte hívõ népére a
szent áldást. Mindeközben három ájtatos asszony az Úrangya-
la énekét énekelte.

A korabeli sajtó érthetõ módon nagyon szkeptikusan tudó-
sított a történtekrõl: elõször a Veszprém címû lapban 1894. jú-
lius 27-én jelent meg róla egy hír Középkori vízió címmel.
Egy rövidhír szeptemberben arról tudósít, hogy egy Bartos ne-
vû ösküi fotós megörökítette a csudafát, és a fényképet az üz-
letének kirakatába helyezte. Ez idõ tájt még százak és százak
zarándokoltak el a csudafához. A XX. század elsõ felében
még biztosan ismerték a helyet a környékbeliek, például
Megyesi Józsefrõl, az Õsiben élõ híres javasemberrõl egy idõs
õsi asszony ezt mesélte: „egyszer a berhidaiaknak elveszett a
bikájuk. Hogy nem tanulták, elmentek a Megyesihez. Az meg
mindjárt mondta nekik: Menjetek el a berhidai erdõbe, ott
dörgölõdzik a szent fánál a bikátok. S az úgy is volt.
Megtanálták, ott dörgölte magát a szent fához.”

2022. május 31-én a helytörténettel foglalkozó pétfürdõi
3H Klub keretében szerveztünk egy sétát az egykori jelenések
helyszínére, illetve ahhoz a tölgyhöz, amit a peremartoniak
energiafaként ismernek. A sétán a pétiek mellett részt vettek a
helyi érdeklõdõk is, sõt még Öskürõl is érkeztek a bejárásra.
A Káloz-patak egyik forrásának helyét végül sikerült megta-
lálni, a másik sajnos egy elkerített magánterületen van. Meg-
állapítottuk, hogy az „energiafa” – törzsének átmérõje alapján
– akár lehet maga a csudafa is. A sétán résztvevõk egyöntetû-
en kinyilvánították szándékukat, hogy jövõre is sétáljunk ki a
fához, és akár évente ismétlõdõ hagyománnyá is tehetnénk.
Mit mondhatnék erre? Jövõre találkozunk.

Budai László

KÖZÖSSÉGEINK

Hajoljon még sokáig az a derék, mozogjon a kéz!
„Aranyünnepet” ültek városunk kertészkedõi

(Folytatás a címlapról)
A Kertbarát Kör a harmincadik évfordulóján megkapta

Berhida Nívódíját, amire azóta is nagyon büszkék vagyunk.

Majd elérkezett az év, amikor Szõczi Rudolf idõs korára hi-

vatkozva, 77 évesen lemondott a vezetésrõl. Ekkor a tagság

engem, az egyébként városi asszonyt, kért fel erre a tisztség-

re. Bár addig – a kör tagjaként – rengeteget megtanultam a

zöldségek termesztéséról, kissé félve, mégis nagy elszántság-

gal vállaltam a feladatot. Úgy véltem, a vezetõnek elsõsorban

szerveznie kell a kör életét, gondoskodni a tartalmas elõadá-

sok, kiállítások, kirándulások megrendezésérõl. Ekkoriban fe-

deztem fel, hogy az Ady Iskola tornaterme tökéletesen alkal-

mas lenne a Berhidai Napokon megrendezésre kerülõ kiállítá-

sainkra. Szerencsénkre, mind a város, mind az iskola vezetése

támogatta az ötletemet. A hely pedig hozta magával a stílus-

váltást is: sikerült a kiállításainkról számûznünk minden mû-

anyagot. Egységes asztalterítõket, természetes anyagból fo-

nott kosárkákat vásároltunk a terményeinknek, és a díszítése-

inkhez is kizárólag növényeket, természetes anyagokat hasz-

nálunk. Említettem, hogy kezdetben inkább a férfiak voltak a

kör tagjai, mára ez megváltozott: „elnõiesedett” a tagság. Igaz,

már nem a borászat a fõ profilunk, inkább a kertészkedésben

alkalmazható új technológiák megismerése a cél. A Kertbarát

Kör és az én életemben is elérkezett a váltás éve. Miután 70
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éves lettem, úgy éreztem, váltani kell. Lemondtam a vezetés-

rõl, de jó szívvel ajánlottam utódomnak Kellerné Szász Anikót,

aki akkor már évek óta a „jobbkezem” volt, kreatív ötleteinek

megvalósításával nagyban segítette a munkámat. Örömömre

elfogadta a felkérést, a tagság pedig megválasztotta, így a

Kertbarát Kör utóbbi egy évtizedérõl hadd meséljen mostani

vezetõnk!” – zárta szavait Pazárné Somogyi Mária.
– Húsz éve vagyok tagja a körnek – kezdte ünnepi beszédét

Kellerné. – Szívesen csatlakoztam a csapathoz, bár elismerem,
akkor még, harmincegynéhány évesen kissé feszengtem a hat-
vanasok között. Ám a kertészkedés fortélyai iránti érdeklõdé-
sem szerencsére erõsebb volt annál, minthogy megfutamod-
jak, így nemcsak, hogy kitartottam, hanem igen hamar sikerült
beilleszkednem az engem szeretettel fogadó közösségbe. Ta-
lán ma is a korkülönbség tart vissza sok fiatalt a csatlakozás-
tól, mert amíg nem jönnek közénk, nem tapasztalhatják meg,
hogy az azonos érdeklõdés felülírja az életkorból fakadó kü-
lönbségeket, és nagyszerû közösséggé gyúr bennünket, és
egymástól is sokat tanulva, tapasztalva, ki is teljesedünk ben-
ne, igazi örömforrást nyújt számukra.

Gyakran hallottam a tagoktól: „Kérek olyan paradicsom-
magot, ami kerek és piros” vagy „olyan krumplit vetnék, ami
piros héjú”, vagy „szeretnék én is vetni a Julcsi néni féle pap-
rikából!”. Ezért az elmúlt években a tudatos termesztésre, az-
az arra ösztönöztem a tagságot, hogy jegyezzék meg a zöldsé-
gek fajtájának a valódi nevét akkor is, ha kacifántosnak tûnik,
mert csak így fogják tudni, hogy melyik fajta szaporítóanyaga
teljesített jól, melyik nyújtotta azt a minõséget, amit elvártak
tõle, és így tudják a jövõben kiválasztani a nekik leginkább
tetszõ, jól bevált fajtákat, és másoknak is ajánlani azokat –
mutatott rá Anikó. Majd említést tett az utóbbi években, a nem
csak a tagság, hanem a lakosság számára is elérhetõ vetõmag
börzékrõl, amelyekkel a szomszédos, valamint távolabbi tele-
pülésekre is eljutottak.

Az ismert, hagyományos termények mellett, elkezdte fel-
kutatni az újonnan fejlesztett, különleges fajtákat is, határon
innen és azon túl is. Sokfélét kipróbáltak ezekbõl, és bár nyil-
ván belefutottak jónéhány rosszba, a legjobb és legkülönlege-
sebb fajták ma is kertjeik büszkeségei. Több forgalmazóval is
sikerült jó kapcsolatot kialakítania, így a kiváló palántaföldet
és a vetõmagokat is termelõi áron sikerült a tagok számára be-
szerezni. Ugyanakkor hasznos ismereteket átadó elõadók is
érkeztek a berhidai Kertbarát Kör meghívására, akik hasznos
információkkal szolgáló elõadásokat tartottak. Hosszasan le-
hetne sorolni, hogy ki mindenki volt ennek köszönhetõen vá-
rosunk vendége. 

Ünnepi beszédében a kertbarátok vezetõje arról is említést
tett, nagy öröm volt számukra, hogy a borversenyek mintájára
megrendezett lekvárversenyen - amit a Berhidai Napok prog-
ramsorozata keretében szoktak megtartani - országosan elis-

mert kulináris szaktekintélyek kóstolták és bírálták el a lekvá-
rokat. Így az utóbbi években városunk vendége volt
Kaldeneker György szakács, a Lekvárosház tulajdonosa, Bede
Róbert, a Paprika TV szakácsa, Kovács Lázár shef, étterem tu-
lajdonos, Stahl Judit média szakács és ízvilágkutató, Budai
Péter média szereplõ, gasztronómiai tanácsadó. Mindegyikük
teljesen más szempontból értékelte a lekvárok ízvilágát, így
minden alkalommal más nyerte el a megtisztelõ, „Berhida lek-
várja” címet. Kiállításaik alkalmával is rengeteg féle lekvárt
kínálnak kóstolásra. Elõfordult, hogy félszázat ízlelhettek meg
az érdeklõdõk, és több településre is kaptak meghívást lekvár-
kóstoltatásra, amelyeknek mindig szívesen eleget tettek.

De leginkább arra büszkék, hogy legtöbben terménykiál-
lításaikról ismerik, s említik csodálattal a Berhidai Kertbarát
Kört, erre minden évben, egy-egy téma köré építve, ízlése-
sen felrakott, gondos munkával díszített, az ügyes kezû kert-
barátok csodás terményeivel nyûgözik le látogatóikat. Ren-
geteg eszközt is használnak ahhoz, hogy kiállításaik harmo-
nikus látványt nyújtsanak: paravánok, dobogók, nádszövet,
egyszínû terítõk, kosarak sok-sok egyéb dekoráció, amelye-
ket a tagság közös erõvel készít el, szerez be, és mindenki
nagyon sokat dolgozik azért, hogy minden idejében a helyé-
re kerüljön.

Kellerné Szász Anikó kitért arra is, hogy mindez – bár-
mennyit dolgoztak volna a kör tagjai – nem valósulhatott vol-
na meg, ha nem számíthattak volna a mindenkori városveze-
tés és az utóbbi esztendõkben, Pergõ Margit polgármester tá-
mogatására. Kiemelte, hogy Turcsányi Istvánné önkormány-
zati képviselõ – páratlan gesztust gyakorolva – az elmúlt évek-
ben háromszor is lemondott egyhavi képviselõi tiszteletdíjáról
a Kertbarát Kör javára. Hasonlóképpen köszönet illeti a
Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár, valamint az Ady Isko-
la mindenkori vezetését, hogy befogadták, és mindig szívesen
helyet adtak a kertbarátoknak.

Törekvéseiket elismerve, három évvel ezelõtt Kellerné
Szász Anikónak településünk egyik legnagyobb elismerését, a
Berhidáért kitüntetõ címet adományozta, amelynek ünnepé-
lyes átvételekor Anikó hangsúlyozta: ez az elismerés mind-
annyiuk közös érdeme. A Kertbarát Kör logója a bõségszaru a
termékenység és a bõség szimbóluma, s talán a jövõben is
ilyen gyümölcsözõ és sikeres lesz szorgos munkájuk eredmé-
nye, mint az elmúlt félévszázadban!

A kerek évforduló alkalmából Pergõ Margit polgármester ki-
fejtette: „Öröm és büszkeség a település számára, hogy egy ci-
vil közösség tagjai öt évtizeden át kitartottak törekvéseikben, és
az a tudás, amit a kör tagjai a hosszú évek során megszereztek,
nemcsak a családon belül jelent felbecsülhetetlen értéket, ha-
nem másoknak is lehetõséget ad a kertészkedéshez szükséges
ismeretek megszerzésére.

– Ugyanakkor nagyra értékelem azt, hogy ebben a körben jól
érzik magukat a tagok. Jómagam is, mint polgármester, büszke
lehetek rá, és úgy vélem, az önkormányzatnak kötelessége az
ilyen és a hasonló megmozdulások támogatása, ahogyan tettük
ezt az elmúlt idõszakban, így a jövõben is számíthatnak arra,
hogy amikor arra szükség van, a lehetõségeinkhez mérten, se-
gítjük a tevékenységüket.

Születésnapon szokás még sok boldog esztendõt kívánni,
mondhatnám a Kertbarát Körnek is, hogy érjen meg további
ötven évet, de ezúttal mást kívánok: azt kívánom, hogy minél
tovább hajoljon az a derék, legyen jó a szem, ami észreveszi a
gazt meg a kártevõ rovart, és mûködjön az a kéz úgy, hogy
munkájának eredménye mindenki számára örömöt szerezzen.
Az elkövetkezõ idõszakban is szép nagy salátát, paprikát, fi-
nom paradicsomot és sok-sok egyéb termést kívánt a kör ma
is aktív tagjainak.” – zárta szavait a polgármester.

Bálint Edit
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Emléktábla, idõkapszula és fotókiállítás
Peremartoni Nap az Ipari Robbanóanyaggyár 100. évfordulója jegyében

(Folytatás a címlapról)
A Peremartonért Egyesület már sok éve várja a berhida-

iakat egy olyan kora nyári közösségi rendezvényre, amelynek

programjaira a helyi civil szervezeteken kívül szívesen látnak

minden érdeklõdõt. Az idei Peremartoni Nap azonban minden

eddiginél különlegesebb volt, mert egy, a településrészen élõk

számára jelentõs évforduló, az Ipari Robbanóanyaggyár alap-

kõletételének 100. évfordulója jegyében telt. A délelõtt folya-

mán az érdeklõdõk kisvonattal rövid „gyártúrán” vettek részt,

közülük sokan eddig csak kívülrõl láthatták a gyárat, most elõ-

ször léptek be a területére. Ez idõ alatt a Petõfi Mûvelõdési

Ház és Könyvtár udvarán gyermekprogramok, érdekes játé-

kok várták a legkisebbeket, miközben a felnõttek felkészültek

a hagyományos bográcsos fõzõversenyre.

Kora délután a Peremartonért Egyesület tagjai – a jövõ

nemzedékének is üzenve – a gyár jubileuma alkalmából em-

léktáblát avattak, valamint egy idõkapszulát is elhelyeztek a

Tulipán utcai emlékmûnél, melybe a gyárról, a lakóteleprõl és

az ottani intézményekrõl a napokban készült, friss fotók kerül-

tek, de elhelyeztek benne egy június 11-i újságot is. A kapszu-

la a mai iskolás gyermekeink jövõképét is magába zárta, hi-

szen közülük sokan leírták, mit várnak az élettõl, mit szeretné-

nek a jövõben megvalósítani. Ugyanakkor belekerült Kálmán

Andrásné Nagy Zsanett, a Víztorony mesél címû verse is. Ta-

lán, újabb 50-100 év múlva valaki kíváncsi lesz az elrejtett

kapszula tartalmára, s ha lesz köztük, aki rábukkan a saját le-

velére, rácsodálkozhat majd, mi minden változott a világban,

s mi valósult meg a leírt álmokból – mutatott rá az egyesület

elnöke, Némethné Závori Márta az emléktábla avató ünnepsé-

gén. Miután a berhidai római katolikus egyház plébániai kor-

mányzója, Felker Zsolt megszentelte a gyártelepen élõk szá-

mára nagy jelentõségû „ereklyét”, Pergõ Margit polgármester,

Gerõfi Roland önkormányzati képviselõ, a Peremartongyár-

telepi Településrészi Tanácsadó Testület vezetõje elhelyezték

az idõkapszulát a 100. évfordulóra felállított emléktábla köze-

lében. Majd Siklósi Imre és Fekete Krisztián, az egyesület tag-

jai örökzöld terülõ növényt ültettek mellé, hogy védje és õriz-

ze annak tartalmát.

A Peremartoni Nap programja a Petõfi Mûvelõdési Ház és

Könyvtár színháztermében folytatódott, ahol elõbb a Pere-rúzs

tánccsoport remekbeszabott születésnapi zenés táncrendezvé-

nyét, majd Horányi Juli akusztik koncertjét élvezhették a ven-

dégek. Az alapkõletétel 100. évfordulója alkalmából, „A gyár

100 éve” címmel nosztalgia fotókiállítás nyílt a mûvelõdési ház

elõcsarnokában. A fényképek egy része a régmúltat, néhány szí-

nes felvétel pedig a pár évtizeddel ezelõtti idõket idézte fel.

Mint megtudtuk, a gyár egykori dolgozói és hozzátartozóik

a jubileumi évfordulóra készülve, egy nosztalgia klub megala-

kítását is felvetették, valamint azt is tervbe vették, hogy az em-

lékeket felidézõ beszélgetésen elhangzott történetekbõl a jubi-

leum tiszteletére egy kis emlékkönyvet s összeállítanak majd,

hiszen sokan itt kezdték el pályafutásukat, s élik ma nyugdíjas

éveiket, s érzik sajátjuknak az egykori, összetartó közösséget.
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Nemezelõ szakkör
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet „Tudásunkkal

kézenfogva a közösségekért” projekt keretében indult

el 2022. január 24-én a Petõfi Mûvelõdési Ház és

Könyvtárban. A felhívásra 6 fõs kis csoport alakult,

és a lelkes alkotóközösség hétfõnként összegyûlve

Schofhauser Vivien vezetésével és az NMI koordiná-

lásával sajátította el a nemezkészítés alapjait. Az el-

készült tárgyakból 2022. július 18-án, hétfõn nyílik

meg bemutatkozó kiállításuk, ahová várjuk szeretet-

tel a kedves érdeklõdõket.

Nemezkészítésrõl röviden: A nemezkészítés egy

õsi kelmekészítõ mesterség, melynek során az állati

szõrökbõl erõs, mégis puha, jól szigetelõ anyag kelet-

kezik. A nemez alapanyaga a gyapjú gyógyító hatást

gyakorol viselõjére: serkenti a vérkeringést, enyhíti

az ízületi és izomfájdalmakat, a benne lévõ lanolin

pedig ortopédiai és reumás betegségeket gyógyít. A

nemezkészítés szerepe különleges a magyar kultúrá-

ban, gyökerei népünknél több ezer évre nyúlnak visz-

sza, és mi vagyunk a legnyugatibb nép, mely õsmes-

terségeként mûvelte a nemezkészítést.

szervezõk
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A Monti csárdástól a kánkánig
Tizenöt éves a berhidai Pere-rúzs

Mi mással is ünnepelhette volna
másfél évtizedes születésnapját egy
táncegyüttes, ha nem épp azzal, amit a
legjobban szeretnek a tagjai – fergete-
ges színpadi táncokkal. Június 11-én, a
Peremartoni Napon a Pere-rúzs tánc-
csoport fennállásának 15. évfordulója
alkalmából egy, számos vendégfellépõ-
vel színesített, remekbeszabott zenés-
táncos mûsorral lepte meg közönségét.

A Pere-rúzs fergeteges kánkán tánc-
bemutatója elõbb született meg, mint
maga a csoport, ugyanis tizenöt évvel
ezelõtt, egy jól sikerült nõnapi mûsort
követõen jött az ötlet, hogy május 19-
én, Ivó napján illene a férfiakat is egy
kedves bemutatóval köszönteni. A kore-
ográfia szereplõi akkor még nem sejtet-
ték, hogy a meglepetésnek szánt táncbe-
mutatójuk olyan elsöprõ sikert arat

majd, hogy szereplõit egy tánccsoport
megalakítására ösztönzik, és a tagok
többsége még másfél évtized elteltével
is, a saját és közönségük örömére töret-
lenül folytatják a táncot. Turcsányi
Istvánné a kezdetekre emlékezve el-
mondta: „Egy-két héttel a láthatóan re-
mekül sikerült nõnapi mûsor után Pol-
gár Edit azzal az ötlettel állt elõ, hogy
meg kellene a férfiakat is köszönteni Ivó
napon. Azt javasolta, szervezzünk egy
bált, amelynek lehetne egy meglepetés
mûsora. No, de milyen legyen az a mû-
sor, amire a férfiak is garantáltan fel-
kapják a fejüket? Talán a kánkán! – ve-
tette fel. Elnevettem magam, mert abban
a pillanatban biztosra vettem, hogy eb-
bõl aztán nem lesz semmi, hiszen ho-
gyan verbuválnánk mi össze olyan tán-
cos kedvû lányokat, akik hajlandók len-
nének kánkánnal fellépni? Így aztán –
gondolva, hogy úgysincs veszteni va-
lóm, nyugodtan kijelentettem, hogy
amennyiben lesz elég jelentkezõ a tánc-
ra, akár a kánkánt is betanítom! A sza-
vamon fogtak, mert – nem kis meglepe-

tésemre – három nap múltán Edit dia-
dalittasan közölte: megvannak a tánco-
sok kezdhetjük a próbákat! Alig hittem
a fülemnek, kértem, sorolja a neveket!
Kazóné Éva, Sümeginé Éva, Szakállné
Erzsi, Silye Icu, id. Turcsányiné Maris-
ka, Skobrákné Margit, Bagi Éva és per-
sze, te! – válaszolta. – Megadtam ma-
gam: kezdõdjék hát a buli! Megszervez-
tük a próbákat, teljes erõbevetéssel,
nagy lelkesedéssel elkezdtük tanulni a
kánkánt, és hogy a férfiak ne fogjanak
gyanút, ne kérdezõsködjenek, otthon azt
mondtuk, „intim tornára” megyünk.”

„Lelkesek, jókedvûek és azt hiszem,
nagyon bátrak voltunk! – folytatta
Turcányiné, Póli – Teljes odaszánással
készültünk a nagy napra, ami igen hamar
el is érkezett. Még a bálon is figyeltünk
arra, hogy ne keltsünk feltûnést, egyen-

ként szállingóztunk ki a rendezvény
helyszínérõl, hogy a színházteremben át-
öltözhessünk a táncruháinkba. Majd,
amikor kinyílt a kettõsajtó, és megszólalt
a jól ismert zene, majd’ kiugrott a szí-
vünk a helyérõl! A meglepetés hatalmas
volt, ahogy a sikerünk is! Fõleg azért,
mert két, nálunk idõsebb hölgy is –
Skobrákné Margit és Turcsányiné Ma-
riska velünk együtt táncolt.”

Az ominózus Ivó-napi bál után úgy
vélték, hogy a célukat elérve, be is feje-
zõdik a színpadi karrierjük. Csakhogy
az élet könyvében nem ez volt megírva!
Úgy tûnt, sikerüknek híre ment a kör-
nyéken, és még abban az évben nyolc
fellépési meghívást kaptak a közeli tele-
pülésekre, sõt, egy herendi versenyen is
részt vettek, amelyrõl különdíjjal tértek
haza. Ez bíztatóan hatott a csoportra,
meggyõzte õket arról, hogy érdemes
folytatni a táncot. Igaz, az elsõ év után
személyi változások is történtek: Mar-
git, Mariska és Bagi Éva úgy határoztak,
hogy átadják helyüket másoknak. Ez-
után csatlakozott a csoporthoz Veréb Pi-
roska, majd késõbb Fábián Reni, Rózsás
Anitával pedig nyolc fõre bõvült a csa-
pat. Nagyszerû 15 év, mintegy 150 fel-
lépés van a hátuk mögött. A számos he-
lyi szereplésük mellett, gyakran kaptak
meghívást a közeli, szomszédos telepü-
lésekre, valamint láthatta õket színpa-
don Balatonfüred, Balatonalmádi, Alsó-
örs, Herend, Várpalota, Balatonfõkajár,
Balatonfûzfõ, Csajág, Hajmáskér kö-
zönsége is, de meghívást kaptak az er-
délyi Lövétére, és bemutatkoztak a
sepsibükszádi falunapokon is. A táncok
koreográfiái Nagy Richárd, Turcsányi
Istvánné, Turcsányi Martina, Sümegi
Petra és Fábián Reni nevéhez fûzõdnek. 

A június 11-i születésnapi rendezvé-
nyen a Pere-rúzs tánccsoport a legna-
gyobb sikert aratott táncaikkal nyûgöz-
ték le a közönséget. Nyitótáncuk a Mon-
ti csárdás volt, majd láthattuk a lányokat
és a „fiúkat” is táncolni a népszerû
Grease címû filmbõl, az ABBA dalaira
összeállított koreográfiát, aztán a har-
mincas éveket idézõ idõkbe repített
minket az Ez tiszta Chicago címû tánc-
cal, és a leglátványosabb, történetük
kezdetét jelentõ kánkán pedig ezúttal a
kiválóan összeállított mûsor fergeteges
fináléjaként került színpadra.

(Folytatás a 12. oldalon)

Köszönet
A Pere-rúzs Tánccsoport június 11-én ünnepelte megalakulásának 15. évfordulóját.

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rendezvény sikeres megvalósítását segítõ Petõfi

Mûvelõdési Ház és Könyvtár dolgozóinak, a Peremartonért Egyesületnek, Némethné

Závori Mártának, Tatai Lászlónak és Tatainé Szász Piroskának, Veréb Piroskának és az

Encsi Cukrászdának (Keller Enikõ).

Köszönjük a Magic Dance Sportegyesületnek, Fésüs Évának, Gurcsóné Medve

Erikának, Molnár Brigittának, Plesz Zsoltnak, Takács Donáta Dórának és Tasi

Viktóriának, hogy színvonalas elõadásukkal színesítették a mûsort.

A fellépés minden percét élveztük, mert a közönség nagyszerû volt. Fergeteges

tapsukkal bátorítottak és jutalmaztak minket. Pere-rúzs Tánccsoport
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„Hála-hála mindig hála, jó tanítónk teneked!”
Városunkban is köszöntötték a „lélek szobrászait” — a pedagógusokat

Berhidán az idei tanévzáró elõtt, jú-
nius 13-án a Városháza dísztermében
került sor a pedagógusnap megünnep-
lésére. Halas Adelaida, a Veszprémi
Petõfi Színház színmûvészének magá-
val ragadó, verses-zenés mûsora elõtt
Pergõ Margit polgármester köszöntötte
óvodáink és iskoláink elhivatott peda-
gógusait. Ígéretet tett arra, hogy miu-
tán Berhida jövõjének egyik záloga a
városban folyó oktatás minõsége, ezért
az ezzel kapcsolatos ügyek kezelése a
jövõben is elsõbbséget fog élvezni az
önkormányzatnál.

A polgármester azt is hangsúlyozta
köszöntõjében, hogy még soha nem volt
szükségünk ilyen mértékben a tanárok
helytállására, mint épp napjainkban.
Óriási ugyanis a veszélye annak, hogy
elveszítjük a kapcsolatot az interneten
és telefonon fejlõdõ ifjú generációval.
Ugyanakkor a pedagógusoknak is nagy
szükségük lenne megkülönböztetõ fi-
gyelemre, megbecsülésre, ami – sajná-
latos módon – egyre kevésbé jellemzõ a
társadalmunkra. Ma sem erkölcsileg,
sem anyagilag nincs kellõen megbecsül-
ve a pedagógus, hiszen még mindig ott
tartunk, hogy jogos követeléseik eléré-
séhez kénytelenek különbözõ eszközök-
höz nyúlni! – emelte ki Pergõ Margit,
hozzátéve, hogy nehéz idõkben, ke-
mény világban élünk, miközben a peda-
gógusok igyekeznek közvetlen, szemé-
lyes kontaktuson keresztül olyan légkört
teremteni, hogy az oktatási intézmény
ne taszítsa az ifjú nemzedéket, hanem a
fiatal óhajtsa a tudás elsajátítását. Min-
den elismerés megilleti tehát a pedagó-
gust, és minden elismerés kevés ennak
kifejezésére – mutatott rá a polgármes-
ter.

Kitért arra is, hogy jövõnk alakításá-
ban ma is sokat számít a pedagógusok
töretlen hite és optimizmusa. Szüleink,
nagyszüleink a tanárok tiszteletére ne-
veltek bennünket. A mindennapok so-
rán, vita és hivatkozás nem lehetett a pe-
dagógusok munkájával kapcsolatban,
tekintélyük kikezdhetetlen és megfelle-

bezhetetlen volt, és ez így volt jó min-
denkinek, mert egy igazodási pont a
szülõk és a gyerekek iskolás éveire,
aminek lényege az volt, hogy történjék
bármi, a tanároknak mindig igaza van!
Ám változott a világ e téren is, és sajnos
nem jó irányba! – fûzte hozzá.

A pedagógus nap alkalmából azon-
ban érdemes kissé elgondolkodnunk, és
egykori vagy szeretett, vagy akár épp
kevésbé kedvelt nevelõinkre emlékezni!
Elgondolkodhatunk azon is, mi is kell
hozzá, hogy valaki megfelelõ pedagó-
gus legyen? Ma már egészen más, mint
sok-sok évvel ezelõtt, de a személyes
tulajdonságok most is épp olyannyira
szükségesek, mint egykor, hiszen meg
kellett tanulnunk többek közt, az érde-
keink érvényesítését, amiben egykori
pedagógusainknak is fontos szerepe
volt, merthogy a mai döntéshozók is jár-
tak egykor iskolába! Ma már – ismerte
el – az iskolák felszereltségének is dön-
tõ szerepe van az oktatásban, hiszen az
elmúlt két év, járvánnyal sújtott idõsza-
ka is bebizonyította, hogy egyre fonto-
sabb, de mégsem mindenható! Mert a
tanár, a gyermek és a szülõ hármasánál
továbbra is a személyiségi tulajdonsá-

gok dominálnak, s jelentõs befolyással
bírnak a végkifejletre.

Ebben a bonyolult rendszerben,
amelyben lassan már mindenrõl szó
esik, csak a gyerekrõl nem – ideje lenne,
ha mindenki felismerné azt, amit Gárdo-
nyi írt: „a lámpás én vagyok”, s ez a ta-
nítókra, tanárokra vonatkozik, nem
másra! Ezért soha nem szabad megfe-
ledkeznünk arról, hogy köszönetet
mondjunk a pedagógusoknak! – mondta
Pergõ Margit, aki szavainak hangsúlyt
adva, felolvasta Jankovich Ferenc: Ta-
nítónknak címû versét. Majd külön kö-
szöntötte Frisch Gyuláné, Márta nénit,
akit nagyon sokan ismernek települé-
sünkön, abból az alkalomból, hogy a kö-
zelmúltban vette át gyémánt pedagógus
diplomáját.

Végül az ünnepség résztvevõinek
Halas Adelaida színmûvész olykor
meghatotta, máskor mosolyt csalva ar-
cukra, bensõséges mûsorral kedveske-
dett városunk pedagógusainknak, akik
távozáskor egy-egy szál virágot vettek
át Nyírõ István alpolgármestertõl és
Guti László jegyzõtõl.
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KULTÚRA

(Folytatás a 11. oldalról)
Az évfordulóját ünnepló Pere-rúzs

rendezvényén számos vendég fellépõ-
nek is tapsolhatott a közönség. Több
kiváló produkciót láthattunk a Magic
Dance Sportegyesület ígéretes táncosa-
itól, valamint a két fiatal, roppant te-

hetséges táncos, Tasi Viktória és Ta-
kács Donáta Dóra lenyûgözõ koreográ-
fiáit, és nagyszerû volt jól ismert dalo-
kat Fésüs Éva, Gurcsóné Medve Erika
és Plesz Zsolt, a Zenével Írt Történe-
lem Egyesület énekeseinek remek elõ-
adásában hallgatni. Így vált ez a ren-

dezvény nemcsak a Pere-rúzs, hanem
az ének-zene és a tánc jó hangulatú ün-
nepévé is.

Még sok-sok ilyen felszabadult,
táncos évet kívánunk a Pere-rúzs tag-
jainak!

Bálint Edit
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Arcok, jellemek és hangulatok — ceruzarajzokon
Ismerõs arcvonások, jellegzetes

mosolyok a napjainkban gyakran lá-
tott hírességek, ceruzával készült
képmásain. Az alkotások legtöbbjén
egybõl felismerhetõ, kinek a portréja
elõtt állunk, ha végigjártuk Illésné
Györkös Nóra portré tárlatát, amely
a Kossuth utcai mûvelõdési házban a
Szárnypróbálgatások elnevezésû ki-
állítás-sorozatban nyílt meg június
20-án.

Elõször lépett alkotásaival a helyi

nyilvánosság elé Illésné Györkös

Nóra, ötgyermekes berhidai anyuka,

aki eddig a saját örömére, ám mégis

valamiféle megmagyarázhatatlan

belsõ késztetésbõl kezdett el ismét

foglalkozni a gyermekkori kedvenc

idõtöltésével: a rajzolással. Tehetsé-

géhez nem fér kétség – mutatott rá

kiállításmegnyitójában Gerõfiné
Mészáros Anita, a mûvelõdési ház

vezetõje – Nem tanult soha rajzolni,

mégis, amikor ceruzát fog a kezébe,

csodát alkot. Rajzol örömmel, jó-

kedvvel, belsõ késztetésbõl. Számára

az alkotás feltöltõdés és aktív elfog-

laltsággal eltöltött idõ. Már gyer-

mekként is szívesen ragadott ceru-

zát, szívesen rajzolt le különbözõ

tárgyakat, festett, alkotott. Ám ka-

maszként másfelé sodorta az élet,

vegyipari feldolgozónak tanult,

gyárban és élelmiszerboltban dolgo-

zott, és komolyabban csak három év-

vel ezelõtt kezdett el foglalkozni a

rajzolással.

Nórának nem volt lehetõsége mû-

vésztanár mellett fejleszteni a tehet-

ségét, mint megtudtuk, teljesen auto-

didakta módon tanulta a különbözõ

technikákat, ösztönbõl rajzol. Kivá-

lasztja a rajzolni kívánt fotót, s az

alapján viszi papírra, amit lát. Kina-

gyít egy fényképet a telefonján, letöl-

ti, és lerajzolja. Mindennap alkot, van

úgy, hogy hat órán át rajzol. Szívesen

tanul új dolgokat, szeretne fejlõdni.

Fõként portrékat készít, de vannak

olyan idõszakok, amikor nem úgy si-

kerül egy-egy rajz, a személyiség áb-

rázolása, ahogy szeretné, ilyenkor

vált, és arcok helyett kedves, barátsá-

gos képeket, kislányos rajzokat ké-

szít. Közben folyamatosan bõvíti esz-

köztárát, minõségi ceruzákkal, ecset-

tel, krétákkal dolgozik, és folyamato-

san keresi a fejlõdési lehetõségeket

is. Utánanéz egy-egy technikának, az

internetes közösségi oldalakon pedig

más grafikusoktól is kap segítséget

egy-egy új, ábrázolási mód elsajátítá-

sához.

Az intézményvezetõ Illésné portré-

inak részletgazdagságára és élethû

ábrázolására is felhívta a látogatók fi-

gyelmét. – Láthatjuk az arcokon a fi-

nom barázdákat, a szõrszálat, a sze-

mek csillogását. Felismerjük a szí-

nész Gálvölgyit, Gesztesit, vagy ép-

pen Harrison Fordot, és gondolatban

már társítjuk hozzá a személyt, a fo-

tót, a filmet. Bár mindegyik arc fény-

képrõl készült, de egyedi. Néhány

szinte már-már tökéletes, némelyik

kevésbé az, de mindegyik az alkotó

tehetségérõl árulkodik – fûzte hozzá,

és szólt arról is, hogy az emberi arc

megjelenítése mindig is az egyik leg-

izgalmasabb kihívások egyikéhez tar-

tozott, hiszen ezek nem egyszerû raj-

zok csupán, mert a portrékon megje-

lenik az alanyok egyénisége, és épp-

úgy felfedezhetõ bennük az alkotó

hangulata is.

A kiállított rajzok mindegyike ce-

ruzával készült. Ha jobban megfi-

gyeljük õket, mégis látjuk Nóra fejlõ-

dését. Az újabban készített rajzai

részletesebbek, gyakorlottabb kezek

munkájáról tesznek bizonyságot.

Egy-egy portré egyfajta kísérletezés

is, az új technikák kipróbálásnak kí-

sérlete. Ilyen például, az utóbbi né-

hány hónapban a színes ceruza hasz-

nálata. A próbálkozások, egy-egy

technika elsajátítása pozitív hatású, s

egy idõ után magabiztosságot ad.

Ezért Gerõfiné Mészáros Anita arra

biztatta az elõször kiállító Nórát,

hogy bátran próbáljon ki új dolgokat,

hiszen mindeközben számtalan cso-

dálatos mû jön létre a keze alatt, a

technikai tudása pedig mélyül, és

egyre jobban fejlõdik.

Bálint Edit

BERHIDA,

KISKOVÁCSI, 

PEREMARTON

TÖRTÉNETE

ÉS NÉPRAJZA
címû kiadvány

megvásárolható (3000 Ft/db)

a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárban

és a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban,

nyitvatartási idõben.

KÖNYVVÁSÁR
A könyv a legszebb ajándék! 
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Beszélgetés dr. Frisch Gyuláné gyémántdiplomás pedagógussal
(Folytatás a címlapról)

Mikor döntötte el, hogy tanár lesz? Mindig is pedagógus
szeretett volna lenni?

Igen, tulajdonképpen 14 éves korom óta szerettem volna

pedagógus lenni.

Hol töltötte a gyerekkorát?
Balatonkenesén születtem 1942-ben. Szüleim dombóvári

származásúak, késõbb laktunk is Dombóváron, majd, amikor

édesapám hazajött a hadifogságból 1948-ban, ismét Balaton-

kenesére költöztünk. Itt végeztem el az általános iskolát.

Nyolcadik után a Dombóvári Tanítóképzõbe jelentkeztem. A

felvételim jól sikerült 250 diákból, 25 fõt vettek fel. Az utol-

só évben a Dombóvári Tanítóképzõt összevonták a Kaposvá-

ri képzõvel, a 4. osztályt már itt végeztem. Minden iskolám-

ban nagyon jó pedagógusaim voltak, akik példaképeimé vál-

tak.

Hol kezdte a tanítást?
A tanítóképzõ elvégzése után Vilonyára helyeztek, ahol

összevont osztályban tanítottam. Ide elég nehézkes volt a

közlekedés, Balatonkenesérõl vonattal, átszállással tudtam

mindennap Vilonyára eljutni. Elsõs és harmadikos összevont

osztályt tanítottam, összesen 42 tanuló volt az osztályban.

Nagyon szerettem itt tanítani. Jó iskolatípus volt az összevont

osztály, a tehetséges gyerekek szárnyaltak a nagyobbakkal.

Nagyon szép két évem volt itt. A mai napig tartjuk a kapcso-

latot egykori osztályommal, már többször meghívtak osztály-

találkozóra is. Az itteni osztályaimmal is többször voltam ta-

lálkozókon, sokáig tartottam velük a kapcsolatot. A férjem-

mel, Gyulával is itt Vilonyán ismerkedtünk meg, õ szintén

pedagógus, hárskúti származású. Most leszünk 60 éves háza-

sok.

Mikortól él Berhidán? Kérem, meséljen a berhidai iskolá-
ban töltött éveirõl!

1962-tõl dolgoztam Berhidán, elõször szolgálati lakásban

laktunk a központi iskolában a Hõsök terén, majd késõbb a

Keserû iskolánál. 1969-tõl lakunk a mostani házunkban. Kez-

detben alsó tagozatban, majd késõbb felsõ tagozatban tanítot-

tam. Idõközben, 1967-ben biológia-földrajz szakon tanári dip-

lomát szereztem Pécsett. A diplomamunkám témája: Berhida

természeti és gazdasági földrajza. 1986-ban posztgraduális

képzésen vettem részt, Genetika és pedagógia címmel írtam

szakdolgozatot. Késõbb az állattani tanszéken egyéves to-

vábbképzést végeztem el. A földrajz és a biológia mellett ma-

gyart és rajzot is tanítottam több osztályban. Korábban na-

gyobb létszámú osztályok voltak, s jóval több gyermek, mint

manapság. 1962-ben, amikor Berhidára kerültem 741 gyerek

tanult a berhidai iskolában.

Nagyon szerettem a tanítást, nagyon jó kollégáim voltak.

Összetartó közösségünk volt, segítettük egymást a munkában

és a magánéletben is. Nagyon sok tehetséges diák volt a

berhidai iskolában, nagyon sok az egyetemet, fõiskolát vég-

zett tanulók száma. Többen orvosok, gyógyszerészek, bioló-

gusok, tanítók, tanárok, kiváló szakemberek lettek a tanítvá-

nyaim közül.

1964-tõl lettem az úttörõk vezetõje és egész nyugdíjazáso-

mig koordináltam az ifjúságot, diákönkormányzatokat. 8 évig

mûködtettük az alagsorban a Kisvakond büfét, ahol kiflit és

tejet árultak a gyerekek, volt sportlövészet, bábszoba, úttörõ-

szoba és kresz pálya is. Sokszor voltunk táborozni, kirándul-

ni, biológia szakkört is vezettem. Külön öröm számomra,

hogy akkoriban több biológia versenyt is megnyertek a szak-

körbe járó tanulók. A környék biológia és földrajz munkakö-

zösség vezetõje voltam. 2000-ben mentem nyugdíjba, elõtte

igazgatóhelyettes is voltam, Mindvégig aktív tagja voltam az

iskolai közösségnek. Nemcsak mint pedagógus, hanem mint a

Berhida Iskoláért Alapítvány tagja is sokat dolgoztam. Na-

gyobb rendezvényeket, bálokat szerveztünk, a báli bevételek-

bõl ruhákat vásároltunk, könyveket ajándékoztunk a tanév vé-

gén a kiváló tanulóknak. A nyugdíj után is segítettem az ala-

pítvány munkáját, például 8 garnitúra palotás ruhát varrtam a

gyerekeknek. Nyugdíj elõtt is sok plusz tevékenységet vállal-

tam az oktatás mellett. Például kékfestõ és kalocsai fellépõ ru-

hákat varrtunk kollégáimmal a néptáncos gyerekeknek. Peda-

gógusi és közösségi munkámért 2001-ben megkaptam a

Berhidáért kitüntetést.

A megye egyik legjobb iskolája volt a Berhidai Általános

Iskola. Hadnagy Sándor igazgató úr közremûködésével a me-

gyében elsõként valósult meg informatika terem és számító-

gép-oktatás az iskolában. Sok szakkör, néptánccsoport, ének-

kar, birkózó csoport, sakk csoport, tûzoltós csoport is mûkö-

dött nálunk, a település aktív lakosainak segítségével. Mind a

néptánccsoport, mind az énekkar nagyon színvonalas munkát

folytatott, kiváló szakkörvezetõkkel: Jeneyné Varga Mária,

Vadas Elemér, Pintér Ferencné mind-mind kiváló szakembe-

rek voltak. Az énekkar több arany minõsítést szerzett a veszp-

rémi és várpalotai versenyeken.

Márta néni aktív szerepet vállalt a földrengés utáni koordi-
nációs munkában is. Kérem, meséljen errõl!

1985-ben a földrengéskor Lajosfalvi József tanácselnök

és Visi Mária jegyzõ is éppen a szabadságát töltötte, ezért

rám, mint a nagyközségi tanács társadalmi elnökhelyettesére

hárult a koordinációs feladat. Kora reggel arra ébredtünk,

hogy nagy a dübörgés. Elõször nem is tudtuk mi ez. A saját

házunk dülöngélt, tárgyaink leestek, a falak megrepedtek.

Azonnal a községházára siettem, majd folyamatosan jártam

az utcákat, mértük fel az igényeket, rögzítettük a károkat.

Sokan nem mertek visszamenni a házukba. Borzalmas volt,

ahogy kinézett néhány ház, kémények dõltek le. Sátrakat

kértünk, azokban aludt a lakosság nagy része. Közel két hé-

tig én irányítottam a kármentesítést, a más településekrõl ér-

kezõ munkásokat és a segélyezést is. Késõbb a földrengés

harmincadik évfordulóján beszédemben emlékeztem meg az

eseményekrõl.

Mire emlékszik legszívesebben a pedagógus pályán töltött
évekbõl?

Mindenre, az egész pedagógusi pályát nagyon szerettem.

Nagyon szerettem tanítani, amikor nyugdíjba mentem nagyon

nehezen szakadtam el a gyerekektõl. Pedagógusként kerek

volt az életpályám.

Köszönöm az interjút! Gratulálok a gyémántdiplomához!
Jó egészséget kívánok!

Gerõfiné Mészáros Anita

PORTRÉ



2022. július Önkormányzati Híradó 15

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.



Önkormányzati Híradó
Szerkesztõség: Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár – Berhida, Kossuth L. u. 18. 

Telefon: 06/88/455-400, e-mail: kulturhaz@berhida.hu
Felelõs kiadó: Gerõfiné Mészáros Anita • Felelõs szerkesztõ: Ernhofferné Somogyi Ágota

Nyomdai elõkészítés, nyomás: Tradeorg Nyomda Kft., Balatonfûzfõ • Felelõs vezetõ: Tóth Zoltán
Az Önkormányzati Híradó Berhida Város Önkormányzatának ingyenes, idõszaki kiadványa. 

Megjelenik évente 8-9 alkalommal, 2000 példányban. ISSN 2061-067X

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. augusztus 5.


