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BERHIDA

DONI HÕSÖKRE EMLÉKEZTÜNK
A második magyar had-

sereg januárban bekövetke-
zett tragédiájának 71. évfor-
dulóján a doni hõsökre emlé-
keztünk. Márffy Ádám, Mol-
nár Lajos- doni túlélõ- déd-
unokája mondott megemlé-
kezõ beszédet. Ezt követõen
a Berhidai Versbarátok
(Pordán Árpádné, Sztanko-
vicsné Gál Adrienn, Tor-
máné Károlyi Szilvia, Tur-
csányi Istvánné) az alkalom-
hoz illõ emelkedett mûsort adtak elõ, melyet Füleki Lászlóné ny.
pedagógus állított össze.

/Részlet - Márffy Ádám január 13-án, a városi megemléke-
zõ ünnepségen elhangzott ünnepi beszédébõl/

„Dédnagypapám, Molnár Lajos 1941. október 16-án vonult
be katonának Veszprémbe. A 2. hadtest 3. hadosztály 4. gyalog-
ezred 3. zászlóalj 8. századába osztották. Itt újonc kiképzéseken
vettek részt. Ez az alakulat 1942 márciusában elsõként hagyta
el Veszprémet. Az itthon maradt családtagok lehetõségeikhez
mérten megpróbálták segíteni a frontra vonulókat. Több ma-
gyar alakulatnak 100 km-t, sõt ennél is többet gyalogmenetben
kellett megtennie az arcvonal eléréséig. Éjjel-nappal úttalan
utakon gyalogoltak, hátukon a 25 kilós hátizsákkal, amiben az
összes felszerelésük, tisztálkodószerük, pokrócuk, oldalukon
puska és lõszertáska volt. De a csatától elgyengült, a menetelés-
ben kimerült, a nagy melegtõl szenvedõ katonákat nem kímél-
ték. Segíteniük kellett a felszerelést és élelmet szállító kocsik-
nak és a lovaknak. Az erõltetett menet két hétig tartott, július
11-én érték el Urivet. 

A szovjet támadásban döntõ szerepet játszó Uriv-i hídfõál-
lás mindvégig a szovjetek kezében maradt. A németek sem
harceszközben, sem élõ erõben nem nyújtottak elegendõ segít-
séget, hanem magasabb parancsnokokat vezényeltek a magyar
hadsereghez. A magyar-német támadás sikertelen maradt, és
elkezdtek a terepszakaszokon védelemre berendezkedni a csa-
patok. Több helyen elõnytelen állásokban, így Urivnál és kör-
nyékén, ahol az ellenség beláthatott a magyar állásokba, figyel-
hette az utakat és a birtokában levõ erdõkbõl meglepetésszerû

támadásokat indíthatott. Az
orosz tél elviselésére a ma-
gyar katonáknak különleges
felszerelésre lett volna
szükségük, meleget tartó al-
sónemûre, vattával vagy pe-
hellyel bélelt felsõruhára,
téli sapkára, olyan lábbeli-
re, amelybe belefér a meleg
kapca, hogy elviselhessék a
-30 -40 fokos hideget. Ilyen
felszerelést ugyan elindítot-
tak a hátországból, de ez a

vasúti szállítás elégtelensége miatt csak részben jutott el a had-
sereghez. A nagy hidegben azonban a magyar fegyverek több-
sége nem mûködött és a gépjármûvekhez nem volt elegendõ
üzemanyag. 

Bármennyire fájdalmas is, de tény, hogy a tisztek egy része
nem tett eleget legelsõ kötelességének, a beosztottakról való
gondoskodásnak. Sokan katonáikat cserbenhagyva, csak saját
életüket mentették. 

Ezek elõl a borzalmak elõl, akárhogyan is, de mindenki me-
nekülni akart. Bármi áron hazakerülni, családdal lenni, gyere-
ket nevelni. Sok éjszakán át álmodtak nyitott vagy csukott
szemmel a legszebb napról, amely egyszer majd biztos el fog
jönni: a hazatérés napja. Berhidáról bevonult katonák közül ez
a nap csak öt túlélõnek adatott meg. 

Õk voltak: Czaun János, Falussy József, Kudar József,
Mészáros Gábor, és akinek visszaemlékezésébõl idéztem,
dédnagypapám, Molnár Lajos.

Bátrak voltak? Senki nem kérdezte tõlük, van-e bátorságuk
kimenni a harcmezõre, szembenézni a fegyverekkel, a halállal.
Van-e bátorságuk családot, hazát hátrahagyva idegenben harcol-
ni. És senki nem kérdezte meg tõlük, van-e bátorságuk az átélt
szörnyûségek és borzalmak után tovább élni a szürke hétközna-
pokat úgy, hogy élményeiket nem beszélhették ki senkinek,
még családi körben sem, hiszen ez hallgatólagosan, de tiltott
dolog volt.

Senki nem kérdezte meg tõlük, hogy bátrak-e, de hõsök vol-
tak, akik a mai kor embereinek is példát mutatnak tisztességbõl,
emberségbõl, hazaszeretetbõl.”

XXI. évfolyam 1. szám
2014. február

Városi Önkormányzat lapja
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BABAKÖTVÉNYT A KINCSTÁRBÓL
2013. december 2-tõl vásárolható a Babakötvény a Magyar Ál-
lamkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain. Az el-
múlt egy hónapban rekord nagyságú, a 2006. januártól eltelt
idõszak havi adatait is meghaladó összeg áramlott az új Baba-
kötvény konstrukcióba.

Az állam által nyújtott életkezdési támogatás összege –
ami jelenleg 42.500 Ft – a Magyar Államkincstár által veze-
tett Start letéti-számlán kerül automatikusan elhelyezésre a
gyermek születését követõen. A Start letéti-számlán elhelye-
zett életkezdési támogatás összege nem egészíthetõ ki továb-
bi befizetésekkel, illetve kamatozása megegyezik a minden-
kori infláció mértékével. A szülõknek lehetõségük van azon-
ban arra, hogy az összeget a Magyar Államkincstár állam-
papír-forgalmazó ügyfélszolgálatain díjmentesen nyitható
Start-értékpapírszámlára helyezzék át és azokat a Kincstár
automatikusan kizárólag a gyermek születési évéhez igazo-
dó Babakötvénybe fektesse be, amely infláció felett 3%-os
adó-, járulék- és illetékmentes kamatot garantál a futamidõ
végéig. Erre a számlára a szülõk, törvényes képviselõk és
hozzátartozók, valamint a települések önkormányzatai –
korlátlanul – fizethetnek be forint összegeket.  

A szülõk, a törvényes képviselõk és a hozzátartozók a
2006. január 1. elõtt született gyermekek részére is nyithat-
nak – egyszeri, 25.000 forint befizetése mellett – Start-érték-
papírszámlát. Fontos kiemelni, hogy a számlanyitás és a
számlavezetés díjmentes, illetve bármekkora forint összeget
be lehet fizetni a gyermek javára, amely készpénzben, átuta-
lással, bankkártyás fizetéssel is megtehetõ bármely állampa-
pír-forgalmazó ügyfélszolgálaton, valamint kiegészítõ szer-
zõdés birtokában a Kincstár WebKincstár forgalmazó csa-
tornáján keresztül. A magánszemélyi befizetések után éven-
te az összeg 10%-ának megfelelõ, de legfeljebb évi 6.000 Ft
további állami kamattámogatás jár. 

A gyermek 18. életévének betöltéséig, illetve a Babaköt-
vény lejáratáig keletkezett megtakarítás és hozam mentesül
mindennemû adó, járulék és illeték alól.

A kedvezõ feltételek miatt a szülõknek érdemes megfon-
tolniuk, hogy a korábban banknál vezetett Start-számlákat
átvigyék a Kincstárhoz. Elsõ lépésként az ügyfélnek a
Kincstár valamely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgála-
tán – a gyermek nevére – Start-értékpapírszámlát kell nyit-

nia. Az ügyintézõ által rendelkezésre bocsátott nyomtat-
ványt – kitöltés után – az ügyfélnek a korábbi számlaveze-
tõhöz kell benyújtania, és ezen nyomtatvány alapján a
számlavezetõ a nála vezetett Start-számla megszüntetésé-
vel egyidejûleg az addig összegyûlt összeget a kincstári
Start-értékpapírszámlára átutalja.  A Kincstárhoz érkezett
összeg ezt követõen külön rendelkezés nélkül automatikusan be-
fektetésre kerül a gyermek születési évének megfelelõ sorozatú
Babakötvénybe. 

Ügyfeleinknek lehetõségük van az online idõpontfoglalásra,
mely már a pápai értékesítési pontunkra is igénybevehetõ és
melynek keretében ügyfeleink honlapunkon idõpontot fog-
lalhatnak bármely Állampénztári Irodába, így soron kívül in-
tézhetik állampapírral kapcsolatos ügyeiket.

A Start- értékpapírszámla nyitáshoz szükséges dokumentu-
mok:

- a szülõ (vagy a gyermek törvényes képviselõjének) sze-
mélyazonosító kártyája/igazolványa, és – ha van – lak-
címkártyája, 

- a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány
(amennyiben rendelkezésre áll), vagy arról szóló hiva-
talos igazolás,

- gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyá-
ja,

- annak a szülõnek az egyetértõ nyilatkozata, akinek a csa-
ládi pótlékot folyósítják. 

A Start- értékpapírszámlával kapcsolatos bõvebb infor-
mációért hívja a Magyar Államkincstár Call Centerét (06-1-
452-2900), látogasson el a Kincstár honlapjára (www.al-
lamkincstar.gov.hu), vagy keresse személyesen a Magyar Ál-
lamkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság állampapír for-
galmazó ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetõségeken:

Veszprém, Budapest út 4.
Pápa, Fõ u. 5.

UTAZÁS GÖRÖGORSZÁGBA
(PARALIA-RA)

KEDVEZMÉNYES ÁRON!!!
ÚTIKÖLTSÉG + SZÁLLÁS + BIZTOSÍTÁS

10 NAPRA CSAK MOST
32.000 FT
INDULÁS:

2014. MÁJUS 30-JÚNIUS 8-IG
BEFIZETÉS:

MÁRCIUS 15-IG
2-3 ÁGYAS SZOBÁK-TENGER-ÜZLETEK

100-120 M.

ÉRDEKLÕDNI LEHET:
+36 20/942-35-52

FELHÍVÁS

Értesítjük a város lakosságát, hogy településünkön meg-
kezdjük a veszélyes fák tervszerû kivágását.
A munkálatokat egy korábbi szakértõi vizsgálat alapján
végezzük. 
A kivágott fákat a TESZ elszállítja. 
Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!

Karácsony József
TESZ vezetõ
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TÁJÉKOZTATÓ LAKOSSÁGI ADATGYÛJTÉSEKRÕL, 2014
Munkaerõ-felmérés
A munkaerõ-felmérés célja összességében a foglalkoztatott-

ság és a munkanélküliség folyamatos megfigyelése, ezek jellem-
zõinek feltérképezése. A felmérés a munkaerõ-piaci helyzet
mélyreható megismerését szolgálja, mint például, hogy hányan
dolgoznak a gazdasági élet különbözõ területein, általában
mennyi idõt töltenek munkavégzéssel, hányan keresnek, de nem
találnak munkát, hányan szeretnének még dolgozni, és erre kép-
zettségük, családi kötöttségeik alapján, milyen esélyük van.
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre csak közvetlenül a lakosság-
hoz fordulva kaphatunk választ. 

Egy felkért háztartást hat egymást követõ negyedévben ke-
resi meg összeírónk.

A lakosság utazási szokásai
A felvétel célja a lakosság utazási szokásainak, igényeinek, tu-

risztikai keresletének vizsgálata. Az adatgyûjtésben közremûkö-
dõ háztartásokat nyolc egymást követõ negyedévben kérjük fel vá-
laszadásra, amikor arról kérdezzük õket, hogy az elmúlt három hó-
napban tettek-e többnapos utazást. Ha igen, akkor az utazás kö-
rülményeirõl következnek kérdések: az utazás okáról, földrajzi cél-
járól, a használt közlekedési eszközökrõl, az igénybevett szálláshelyek-
rõl. Ha nem utaztak az elmúlt idõszakban, az iránt érdeklõdünk,

melyek voltak azok a körülmények, amelyek ezt nem tették lehe-
tõvé. A kapott információk a lakosság, az idegenforgalom terü-
letén mûködõ vállalkozások, a nemzetközi szervezetek adatigénye-
inek kielégítését, a turizmuspolitika formálóinak munkáját nagy-
ban segítik.

Mindkét adatfelvételben való részvétel önkéntes, ugyanakkor
nagy jelentõségû, hogy a háztartások minden típusa megjelen-
jen a statisztikai adatokban, így kaphatunk valós képet a lakos-
ság munkaerõ-piaci helyzetérõl, illetve turisztikai szokásairól.
A háztartások véletlen mintavétellel kerülnek kiválasztásra az
ország különbözõ településein, ez biztosítja, hogy az adatok jól
reprezentálják a teljes lakosságot.

Az adatfelvételek minden fázisában szigorúan ügyelünk a
személyes adatok védelmére, az adatfeldolgozás után kizárólag
összesítve, beazonosításra alkalmatlan módon jelentetjük meg
az eredményeket.

Kérjük, amennyiben fényképes igazolvánnyal ellátott összeírónk
éppen Önt keresi fel a fenti adatgyûjtések egyike céljából, legyen segít-
ségünkre, válaszoljon kérdõíveinkre, hogy megbízható, pontos adato-
kat tudjon a KSH a felhasználók részére biztosítani.

Központi Statisztikai Hivatal 
Veszprémi fõosztály

MI A TEENDÕ, HA SÍKOSAK A JÁRDÁK?
Már eddig is kaptunk ízelítõt a télies idõjárásból, esett hó is,
ónos esõ is. Az utak nagyrészt járhatók, a járdák azonban sok
helyen jegesek, csúszósak.

Az állampolgárok joggal teszik fel a kérdést, miért nem gondos-
kodik az önkormányzat a síkosság-mentesítésrõl?

Az önkormányzati ingatlanok elõtti járdaszakaszok közleke-
désre alkalmas állapotban tartása a TESZ feladata. A magántu-
lajdonban lévõ ingatlanok elõtt lévõ járdaszakasz tisztán tartása,
hó- és síkosság-mentesítése viszont a közterülettel szomszédos in-
gatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége Berhi-

da Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 24/2000.
(XII.20.) önkormányzati rendelete 18. § (1)-(3) bekezdései
alapján. A kötelezettség a be nem kerített, illetve üres ingatlan tu-
lajdonosát (használóját) is terheli. 

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa (használója) a síkosság-
mentesítési kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt baleset
történik, az ebbõl adódó esetleges kártérítési igény az ingatlan tu-
lajdonosával szemben nyújtható be, az ilyen helyen történt kárese-
ményért az önkormányzat nem vállal kártérítési kötelezettséget. 

Dr. Cseh Tamás jegyzõ

MI TÖRTÉNIK MOST A FOCIPÁLYÁN?
Az utóbbi idõben egyre többen kerestek meg azzal a céllal, hogy
tájékoztatás kérjenek arról, hogy mi is történik Peremarton-
gyártelep Tulipán utcai sporttelepén. Nos, minden esetben, és
most is szívesen elmondom, tájékoztatom az érdeklõdõket és
az újság olvasóit az ott folyó munkálatokról, történtekrõl.

Talán azzal kezdeném, hogy nagy várakozással tekintettünk
a jó elõre beharangozott, – sportegyesületek által megpályáz-
ható – látvány sportágak támogatását célzó pályázat elé. Ez a pá-
lyázati forma az elnyert társasági adó (TAO) felhasználásával, va-
lamint önrész biztosításával valósulhat meg. 

A PSCB (Peremarton Sport Club Berhida) nem tud önrészt
biztosítani a pályázathoz, ezért az egyesület elnöke az MLSZ ál-
tal támasztott feltételeket és lehetõségeket megismerve az Önkor-
mányzat segítségét kérte, a tervezett fejlesztések megvalósításá-
hoz, valamint a szükséges önerõ biztosításához.  Az egyeztetést
követõen a PSCB felkért egy pályázatíró céget a pályázat meg-
írására és beadására, melynek fõ célja az öltözõ épület felújítása,
illetve az utánpótlás neveléshez szükséges források biztosítása. 

Miután az nem volt biztos, hogy egyszerre annyi pénz lesz,
hogy a teljes öltözõ felújításra kerüljön, ezért a pályázati kiírás-
hoz igazodva a feladatot mûszaki szempontok alapján részekre
bontottuk. Így lehetõség nyílott arra, hogy a mindenkor rendel-
kezésre álló pénzügyi keret alapján, akár részenként is, de az öl-
tözõ felújítása elkezdõdhessen.

A megvalósítás ütemezése a sportegyesület számlájára utalt
TAO-s pénzek függvénye. Az Önkormányzat a fürdõket két év-
vel ezelõtt már LEADER pályázaton nyert pénz segítségével fel-
újítatta, ezért most elsõ lépésben az épület nyílászáróinak cseré-
jére, belsõ tereinek megújítására, valamint külsõ hõszigetelésére
van szükség. Ezen munkálatok fedezete a PSCB rendelkezésére
áll, mivel az MLSZ vissza nem térítendõ támogatásként átutal-
ta a pályázott összeg 70%-át, míg külön megállapodásban rész-
letezett feltételekkel az Önkormányzat vállalta a 30% önrész ren-
delkezésre bocsátását. A kíváncsi érdeklõdõ jelenleg azt láthatja,
hogy a nyílászárók cseréje megtörtént és az épületen elvégzen-
dõ további munkálatok elõkészítése kívül-belül folyik. Az elsõ
ütem tervezett befejezési ideje 2014. március 15. 

Amennyiben további TAO-s pénzek befolynak, akkor kez-
dõdhet a második ütem, mely a fûtés és melegvíz ellátó rendszer
korszerûsítését  foglalja magába. A harmadik ütem keretében a
tetõszerkezet megújítását tervezzük. Természetesen minden
egyes ütem megvalósításához a szükséges önrészt az Önkor-
mányzat biztosítja. Nagyon bízunk abban, hogy az eltervezett
feladatokat az Önkormányzat segítségével sikeresen megvalósít-
juk és így lehetõvé válik a sportolni vágyók öltözõhöz kapcso-
lódó igényeinek kultúrált kiszolgálása.

Karácsony József   
TESZ vezetõ
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Védje értékeit, és...
...adjon esélyt ellopott tárgyai visszaszerzéséhez!

Megyénkben több ezer embert károsítanak meg évente a tolva-
jok. A károsultaknak a legtöbb esetben végképp búcsút kell
mondaniuk értékeiknek, kedvenc vagy nélkülözhetetlen hasz-
nálati tárgyaiknak. A nyomozások során legtöbbször beigazo-
lódott, hogy a kellemetlen helyzetek és a felesleges bosszúsá-
gok némi odafigyeléssel elkerülhetõk lettek volna. Magunk is
sokat tehetünk azért, hogy otthonunkat, ingatlanjainkat, gép-
kocsinkat és egyéb értékeinket biztonságban tudjuk, sõt, akkor
sem kell feltétlenül lemondanunk eltulajdonított dolgainkról,
ha már megtörtént a baj.

Jó szokás az elõvigyázatosság, ezért...
- Mindig tartsa bezárva lakása ajtaját; ha elmegy otthonról,

az ablakokat is.
- Ha ingatlanjába könnyû bejutni az utcáról, szereltessen be

riasztót, kamerát.
- Ne engedje be otthonába a váratlanul érkezõ idegeneket, há-

zalókat, kéregetõket.
- Zárja le gépjármûvét akkor is, ha csak rövid idõre száll ki

belõle.
- Parkoláskor ne hagyjon értékeket (különösen táskát, irattár-

cát, kabátot, mobiltelefont) látható helyen, autója utasterében.
- Ne dicsekedjen értékeivel.
- Jelentõsebb értékû ingóságaira, tárgyaira kössön biztosí-

tást.

Még egy tanács.
Értékesebb dolgait a „Tárgyazonosító nyomtatvány” kitöltésé-

vel vegye leltárba, majd tegye lakásában egy külön helyre, ahol
nem tárol értékeket. A nyomtatvány elõ- és hátlapja sokszorosít-
ható: töltse ki minden védeni kívánt tárgyról!

Figyelmessége sokat segíthet a hatóságoknak és a biztosítónak.
Növeli a tolvajok lebukásának kockázatát, nehezíti az ellopott dol-
gok újraértékesítését. Elõvigyázatosságával remélhetõleg nem lesz
szükség arra, hogy bemutassa a nyomtatványt a rendõrség munka-
társának.

Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság

HÁZIASSZONYOK FIGYELEM!

Érdekli, hogy mások milyen
praktikákkal könnyítik meg a
házimunkát?

Megosztaná saját trükkjeit, re-
ceptjeit?

Akkor jelentkezzen!

ÖTLETEK ÉS PRAKTIKÁK FÕZÉSHEZ, 
MOSÁSHOZ, TAKARÍTÁSHOZ 

A HÁZIASSZONYOK KLUBJÁBAN!

A klub megfelelõ számú érdeklõdõ esetén, a pere-
martongyártelepi Petõfi Mûvelõdési Házban indul.
Jelentkezni lehet személyesen a mûvelõdési intéz-
ményeinkben, a 88/455-265-ös, 88/455-400-as te-
lefonszámokon, vagy az alábbi e-mail címeken:
petofi@berhida.hu, kulturhaz@berhida.hu

KEDVES DÉDMAMÁK,
NAGYMAMÁK, ANYUKÁK 

és NAGYLÁNYOK!
NÕK EGÉSZSÉGE 

A CSALÁDOK EGÉSZSÉGE
címû országos rendezvény keretében

2014. március 4-én, (kedden) 8-10 óráig a
berhidai Védõnõi Tanácsadóban

2014. március 7-én (pénteken) 8 30 – 1200 óráig
a peremartongyártelepi Védõnõi Tanácsadóban

NYÍLT SZÛRÉSI NAPOT TARTUNK!

Amit kínálunk:
• Testsúly – testmagasság mérése
• Mennyi lenne a kívánt testtömeg BMI
• Látásélesség vizsgálata Vizus táblával
• Hallásszûrés audiométerrel
• Hozott vizelet szûrése (fehérje, genny, cukor)
• Vérnyomásmérés
• Vércukormérés D-Cont Personal mérõvel-ujjbegybõl

(éhgyomorra vagy étkezés után 2 órával javasolt)

Szeretettel várunk minden hölgyet! 

Bodnár Lajosné, Csányi Ramóna Mária,
Székelyné Kendi Ildikó

védõnõk

Ha Ön bûncselekmény, vagy tulajdon elleni szabálysértés ál-
dozata, a rendõri segítséget az alábbi elérhetõségeken kérhet: 
Kérem hívja a 112-es segélyhívót, 
vagy a Várpalotai Rendõrkapitányság közvetlen vezetékes
telefonszámát: 88/371-511
Illetve forduljon bizalommal a berhidai körzeti megbízotti
csoport vezetõje felé: 
Goda Génes r. zls – csoportvezetõ
Tel.: 30/467-1457
Kollégáink rendelkezésére állnak. 

Egyéb elérhetõségeink: 
Várpalotai Rendõrkapitányság
Cím: 8100 Várpalota, Honvéd u. 3.
Postacím: 8101 Várpalota Pf.: 31.
e-mail: ugyelet.varpalota@veszprem.police.hu 
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ADY ÉS AMI HÍREI

Csatlakoztunk az „Együtt szaval a nemzet”(Himnusz a
Magyar Kultúra Napján) program felhívásához. 

Január 22-én 8 órakor az iskola aulájában az iskola tanu-
lói és tanárai közösen mondták el – lélekben a világ magyar
nyelvû általános és középiskoláinak tanulóival együtt – nem-
zeti imádságunkat, az összetartozás versét, a magyar Him-

nuszt. Az internetes csatlakozást sajnos nem tudtuk megva-
lósítani a technikai feltételek hiánya miatt, de a nagyszerû
kezdeményezés ennek ellenére megvalósult, felemelõ érzést
hagyott mindnyájunkban.

Gráczerné Szabó Erzsébet
felsõs munkaközösség vezetõ

„EGYÜTT SZAVAL A NEMZET”

A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából de-
cember 11-én iskolánkba látogatott a MÉZENGÚZOK gyer-
mekzenekar. Karácsonyi koncertjükre a Süni Óvoda óvodásai
is átjöttek. Jó hangulatú, vidám délelõttöt tölthettünk együtt.
A sok ismert télapós és karácsonyi daltól zengett az aula. Nagy
sikere volt a „varázsszõnyegnek”, melyen mindenki, aki akart,
táncolhatott az ismerõs dallamokra. A picik és kicsik egyaránt
jól érezték magukat, melyet a koncert végén felhangzó üte-
mes vastaps és a „vissza, vissza” kiáltások is jól tükröztek.

A Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésé-
ben december 17-én iskolánk aulájában tartott elõadást a Ro-
mano Teatro Kulturális Egyesület. A 60 perces elõadás vidám
és megható pillanatokat szerzett iskolánk tanulóinak és a Sü-
ni Óvoda ovisainak.

Köszönet a Berhidai NNÖ-nek és RNÖ-nek a mûsorokért!
Tóthné Éberfi Éva

alsós munkaközösség-vezetõ

KÖSZÖNJÜK A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAIT!

SZILVESZTERI ALAPÍTVÁNYI BÁL
A 2013-as évet is jó hangulatban búcsúztathatta az, aki részt
vett a „Berhidai Iskoláért” Alapítvány szilveszteri bálján. Az im-
már tradícióvá vált bál fergeteges hangulatú volt. A bált az
iskola tanulóinak mûsora nyitotta meg: Lendvai Elizabet éne-
kelt és a felsõ tagozatos lányok egy vidám táncot adtak elõ. A fan-
tasztikus zenét Szõke János szolgáltatta. 

Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik jóvoltából lét-
rejöhetett ez a rendezvény és akik részvételükkel megtisztel-
ték bálunkat. Köszönet a tombolatárgyakért a következõ tá-
mogatóknak: Nyírõ Istvánné, Nyírõ Rita, Tóthné Éva, Vargáné
Kiss Olga, Gerõfiné Piroska, Markó János, Jánosi Jenõ, Higiénia

üzlet, Dr. Frisch Gyuláné, Reider Norbert, Papirusz-Kovács And-
rea, Szindbád Kht., Mezõgazdasági bolt, Schlakker Béla, Markó
János, Rómer Dániel, Fehér Marietta, Fejes Erzsébet, Tarjányi
Mónika, Faust Zita, Palotai Andrea, Pintér Ferencné.

Az iskola tanulói és dolgozói

AEROBIK ÉS GERINCTORNA
A KULTÚRHÁZBAN!

Minden kedden és csütörtökön 19-20 óráig 
várok mindenkit,

aki szeretne jót mozogni, jó hangulatban, 
egy klassz csapat tagja lenni.

Változatos óratípusok: box, alakformáló, interwall,
köredzés, alapóra, erõsítõ

Minden csütörtökön 18 órától 
GERINCTORNÁT tartok fitball labdával és 

talajgyakorlatokkal, érdemes kipróbálni.

Várok minden mozogni vágyót!

Tel: 0630/4390-626
Németh Anita
aerobik edzõ

Tanuljon nyelveket személyre szabott
tanterv alapján!

Szolgáltatásaim:
Hatékony angol nyelvoktatás 5 éves kortól.

Általános iskolások korrepetálása angol és német nyelv-
bõl, iskolai tananyag alapján.

Felkészítés angol nyelvvizsgára, érettségire.

Kérdéseivel forduljon hozzám bizalommal
Gaál Mariann, Tel.: 06 30 216 4554
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HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE HÍREI
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsõde gyer-
mekeinek életét az elmúlt évekhez ha-
sonlóan, az idén is minél érdekesebbé és
színesebbé kívánjuk tenni. Fontosnak
tartjuk, hogy a nyugodt kiegyensúlyo-

zott óvodai élet biztosítása mellett különbözõ programokkal,
eseményekkel teljen a gyermekek mindennapi élete. Szep-
tember hónap az új gyerekek befogadásával, beszoktatásá-
val zajlik, illetve a hosszú szünet után a többi kisgyereknek
is újra meg kell szokni az óvodai életet.

Október hónapban a hagyományainkhoz híven megtartot-
tuk az Állatok Világ Napját. Délelõtt folyamán az óvó nénik
meglepetés mûsorral készültek a gyerekeknek, témához kap-
csolódó kézmûves foglalkozásokat szerveztünk. Ezután az
óvoda udvaron várta õket a lovas hintó, amire mindenki fe-
lülhetett és Varga József, Szabó Zoltán, Szöllõsi Attila jóvoltá-
ból utazhatott egy kört a település utcáin.

Október elejétõl a napi mozgásos feladatok és a hagyomá-
nyos testnevelés foglalkozások mellet, mozgásfejlesztõ gyer-

mektornát szerveztünk. Ezek alkalmával lehetõség nyílik a
gyermekek számára, hogy kikapcsolódjanak, jól érezzék ma-
gukat úgy, hogy közben több képességük is fejlõdhet, mint
például az állóképesség, a kondicionális, a koordinációs ké-
pességek, szerepet kapnak a járás - futásgyakorlatok, a mászá-
sok - kúszások, a labdagyakorlatok, a lábboltozat erõsítõ tor-
na és természetesen a testnevelési játékok is. 

Október végétõl ismét használatba vettük sószobánkat,
melybe a pozitív visszajelzéseknek köszönhetõen napi rend-
szerességgel járnak a gyerekek egészen tavaszig.

Nagycsoportosaink november és december hónapban
úszásoktatásra jártak a balatonfûzfõi uszodába. 

Az idei nevelési évben a Portéka Színház elõadásait tekint-
jük meg a gyerekekkel, elsõ elõadásuk novemberben volt, a
Négy Vándor címû mesét láthattuk.

Decemberben a nagycsoportban Nyílt napot tartottunk a
szülõknek, azzal a szándékkal, hogy jobban belelássanak a
gyerekek óvodai életébe, megfigyeljék fejlõdésüket, az isko-
lába lépés elõtt.

Elkezdtük a téli madáretetést, az óvodai madáretetõ mel-
lé Németh László jóvoltából a bölcsõdében is kaptunk egy
madáretetõt. A gyerekek rajzokkal, énekkel köszönték meg
a munkáját.

Az esztendõ utolsó hónapjának vége az ünnepekrõl szólt.
Ovisok és bölcsõdések nagy izgalommal várták a Mikulást
és a Fenyõ Ünnepet.

Már hagyománynak tekinthetjük, hogy az intézmény
gyermekei díszítik fel a település nagy fenyõfáját a Mûvelõdé-
si Ház elõtt. A fenyõdíszeket maguk készítik és viszik ki a fe-
nyõfához, még a bölcsisek is felkerekednek és eltotyognak
megnézni, hogy díszíti fel a nagy darus autó a fenyõfát a dí-
szeikkel. 

A Mikulás nagy puttonnyal érkezett az óvodába, végig lá-
togatta a gyerekeket, akik énekeltek, verseket mondtak a Mi-
kulásnak.

A Fenyõ Ünnepre az óvó nénik bábelõadással készültek a
gyerekeknek, majd ezután a gyerekek közösen énekeltek, ver-
seltek. A csoportokban várta õket a fenyõfa alatt a meglepe-
tés. 

Önkormányzatunk, TÁMOP-os pályázaton Óvodafejlesz-
tésre nyert összegébõl lehetõségünk lesz az óvodában külté-
ri játékokat, fejlesztõ játékokat, tornaeszközöket vásárolni.
Illetve különbözõ programokat szervezni, mint szakmai nap,
családi nap. Az idei évben intézményünk jelentõs esemény-
hez érkezik. Áprilisi hónapban ünnepeljük óvodánk 50. év-
fordulóját, amit szeretnénk a gyerekekkel, szülõkkel, kollé-
gákkal méltó módón megünnepelni.

Ehhez szeretnénk segítséget kérni, akinek van régi fényké-
pe, emléke az óvodáról melyet szívesen megosztana velünk,
kérjük 2014. február 28-ig, névvel és az esemény dátumával
ellátva küldje el az Óvodába a Berhida-Peremarton, Ibolya u.
1. címre, vagy az ovodankert.alapitvany@freemail.hu e-mail
címre. 

Ezeket az élményeket, fényképeket összefoglalva szeret-
nénk egy kis emlékfüzetet készíteni, melyet a rendezvényso-
rozat kiállításán tekinthetnek meg. Valamint a kiállításra szí-
vesen fogadunk még régi játékokat is.

Ezekre a fényképekre, játékokra vigyázni fogunk, illetve a
kiállítás végén természetesen mindenkinek visszavisszük. 

Segítségüket elõre is köszönjük!
Az óvoda élet színesebbé tételéhez járult hozzá: Gerõfi Ro-

land képviselõi tiszteletdíjának felajánlásával, amibõl játéko-
kat vásároltunk a gyerekeknek. Még egyszer köszönetünket
szeretnénk kifejezni a gyerekek nevében: Szöllösi Attilának, Var-
ga Józsefnek, Szabó Zoltánnak, Németh Lászlónak, Gerõfi Ro-
landnak, Csercsics Sándornak.

Mozgay Dóra
intézményvezetõ

Tisztelt adózó Polgárok!
Kérjük, hogy 2014. évben is támogassák adójuk 1%-val a
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsõdét alapítványunkon keresztül.
A sószoba költségeit szeretnénk fedezni az adományaikból.

Adószámunk:
18919831-1-19 „Óvodánkért”alapítvány
Ezúton is köszönjük elõzõ évi támogatásukat!

Köszönettel: Moharos Lilla
kuratórium vez.



Gerõfi Roland önkormányzati képviselõnek
köszönetet mondunk a gyermekek nevében,
hogy egy havi tiszteletdíját felajánlotta az óvo-
dának. A Mazsola csoportba porcelán tányéro-

kat, üvegpoharakat és a Tüskeböki csoportba is üvegpoha-
rakat tudtunk vásárolni belõle. Köszönjük!

Berhida Város Önkormányzata a Települési Önkormányzat-
ok Országos Szövetsége felhívására pályázatot nyújtott be a He-
lyi Esélyegyenlõségi Lehetõségek Programja témakörben, melyben köz-
remûködött a Családsegítõ Központ és a Süni Napközi-ottho-
nos Óvoda vezetõje. Az „Adj esélyt!” címû pályázat III. helyezést
ért el, melynek nyereménye 400.000 forint volt. A teljes össze-
get a Süni Óvoda kapta meg sószoba kialakítására, melyet az óvo-
da alapítványa kiegészített azoknak a támogatóknak köszönhe-
tõen, aki a 2012. évi adójuk 1%-ával segítették óvodánkat. 

Ezúton mondunk köszönetet a gyermekek nevében Pergõ Margit pol-
gármester asszonynak, Hargitai Tünde intézményvezetõnek és tá-
mogatóinknak, hogy lehetõvé tették a sószoba kialakítását óvodánkban.

Fokozottan kiemelt feladatunk a 3-7 éves korú gyermekek

egészségének megóvása, megõrzése, fejlesztése. Ezt a célt
szolgálja a sószoba is.

A sószobába 9 m3 parajdi rácsos sófalat építettek be. A sófalak
fenyõ rácsozattal kerültek kialakításra, ami közé kb. 150 kg/m2

sómennyiség került beépítésre. A sófalba ventillációs rendszert
építettek, amely növeli a levegõbe jutó sóion mennyiségét.

A sószoba rendszeres használata segíti óvodásaink egész-
ségének megõrzését. A gyerekek állóképessége javul, a kró-
nikus megbetegedések (asztma, az allergia és egyéb légúti
betegségek) ritkábbak, könnyebb lefolyásúak lesznek.

A sószobában hetente több alkalommal játszhatnak, te-
vékenykedhetnek a gyerekek, miközben észrevétlenül része-
sülnek a speciális klíma jótékony hatásából Minden csoport
heti 2 alkalommal beosztva, felváltva használhatja a sószobát
a következõkre: vers- és mesemondás, kisebb mozgást igény-
lõ dalos játékok, vizuális tevékenység, didaktikai játékok,
anyanyelvi fejlesztõ játékok, légzõ-fújó játékok.

Kovácsné Tobak Márta
intézményvezetõ
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OVIS-BÖLCSIS
JÓTÉKONYSÁGI BÁL

A peremartongyártelepi Hétszínvirág Napközi-otthonos
Óvoda és Bölcsõde Szülõi Munkaközössége és dolgozói,

immár második alkalommal Bált rendeznek.

Idõpont:
2014. március 22., 19.00 óra

Helyszín:
Petõfi Mûvelõdési Ház

Zene:
Szõke János és Szõke Csaba

Meglepetés mûsor - Zene – Tánc-
Értékes tombola, valamint zsákmacska tárgyak

Információ és asztalfoglalás elõzetesen az Óvodában
(Peremartongyártelep, Ibolya utca 1.), a középsõ
csoportban személyesen, illetve az alábbi számon:

06/70/775-7453.

Kérjük, szíveskedjenek az asztalfoglalásukat
legkésõbb március 19-ig jelezni!

Szeretettel várunk minden kedves szórakozni és kikapcso-
lódni vágyó volt,- mostani,- jövõbeni szülõt, nagyszülõt,

baráti társaságokat, valamint minden érdeklõdõt!

SÜNI ÓVODA HÍREI

KEDVES SZÜLÕK, ISMERÕSÖK,
SEGÍTENI AKARÓK!

Közeledik az adózás idõszaka és az óvodának minden 
évben sokat jelentenének az adó 1% felajánlások.
Az idei évben kültéri játékot szeretnénk telepíteni 

az óvoda udvarára.
Segítsenek abban, hogy ez megvalósulhasson!

Kérjük, támogassák adójuk 1%-ával 
a Süni Óvodáért Alapítványt!
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Kölcsey Ferenc 1823. janu-
ár 22-én tisztázta le Szat-
márcsekén a Himnusz kéz-
iratát.

Emlékére ezen a napon
ünnepeljük 1989 óta a ma-
gyar kultúra napját. Bár
még nem piros betûs ün-
nep – hangsúlyozta kö-
szöntõjében Pergõ Margit,
városunk polgármestere –, de
lehet, hogy még ezt is
megérjük. Nagyon szépen végigvezette a hallgatóságot a
kultúra sokrétûségén, a hagyományok õrzésén, védésén,
ápolásán.

A Petõfi Mûvelõdési Ház színháztermében összegyûlt
nagyszámú közönség, a Weöres Sándor emlékév záróesemé-
nyeként színpadra rendezett összeállítást tekinthette meg.

Turcsányi Istvánné betanításában a kisebb gyerekek az is-
mertebb, sokat szavalt mûveket jelenítették meg énekkel,
versmondással, játékos mozgással.

A felsõsök Fésüs Éva tanárnõ aktív közremûködésével már
komolyabb, gondolatébresztõ verseket adtak elõ, sokszor
mûvészi szinten. Különösen a két „fõszereplõ” játéka tetszett

és az összehangoltság.
Fésüs Éva „kalapcserés”
produkciója színessé, moz-
galmassá tette a színpadot,
s kiemelte Weöres Sándor
humorát, öniróniáját.

Gyönyörû, mély gon-
dolatokat szólaltattak meg
a fiatal felnõtt és idõsebb
szavalók. Mûsorukat
Kovácsné Fekete Veronika ál-
lította össze. Mindannyian

hosszas, nehéz próbák után jutottak el magas szintre.
Márffy Bianka és Ádám lírai táncbetéte méltó zárása volt

az estnek. A cél az volt, hogy minden örömöt sugározzon,
megjelenítse a szépséget, az álomvilágot.

Köszönet a mûsort összeállító, betanító tanároknak, s az
azt elõadó szereplõknek.

Egy kicsit abba is reménykedem, hogy néhány mély, tartalmas
gondolat eljutott vagy majd eljut egyszer a gyerekek és felnõttek
tudatáig. És még egy álom: jövõre vagy azután talán elhangzik
ezen a napon a Himnusz is – végig, az egész gyönyörû vers, hi-
szen iskolás korunk óta nem is hallottuk.

Nézõi vélemény

Veletek a csoda újra megszületett...
Január 13-án délután - a doni megemlékezésen - felidéz-

ve az 1943 januárjában történt tragikus eseményeket:
Amikor Adrienn Kosztolányi Dezsõ gyönyörû versének

meghatóan szép elõadásával elénk állította a harctéren elesett
fiúkat gyászoló „paraszt - pietákat“, és felolvasta Nagy 
László költõ Hószakadás c. írását, melyben kíméletlenül os-
torozza a felelõsöket veszteségeinkért.

Ahogyan Vilma fájdalmasan szépen tolmácsolta a fron-
ton karácsonyozó katonák, és fiát mindörökké váró anya ér-
zéseit.

Amint Szilvia elmondta egy egyszerû frontkatona versét,
melyben két bajtársa haláláról fest megrázó képet.

Nehéz szívvel hallgattuk Kiss Benedek költõ levelét Póli
megrendítõen szép elõadásában, mely a nagy háború szerbi-
ai frontján elesett nagyapjához íródott.

A varázslat folytatódott a Magyar Kultúra Napján, ami-
kor a száz éve született Weöres Sándorra emlékeztünk.

Jó volt hallani Annát és Ádámot, akiktõl a költõ Ars po-
etica és Önarckép c. verseit hallhattuk, s melyek gondolatai
tovább vittek bennünket a Négy korál c. verssel Weöres Sán-
dor csodálatos költõi világába.

Az emlékévben nagyon sokszor lehetett hallani a Tíz lép-
csõ c. írást, de Veronika minden gondolatnak új, sajátos ér-
telmezést tudott adni kivételes elõadói tehetségével.

Vilma megélt tapasztalatai, bölcsessége által vált hiteles-
sé a Szembe fordított tükrök c. írás.

A szerelmes versekben Anna és Ádám korukat meghazud-
tolva remekeltek. Nagy átéléssel, bájosan évõdve, varázslato-
san játszották el a két nem gyönyörû, ám ellentmondásos
kapcsolatát.

Végül a koronát Veronikának sikerült feltennie Az élet vé-
gén c. vers elmondásával.

Kedves barátaim! Köszönöm, hogy idõt, fáradságot áldoztatok
munka, család, tanulás mellett a felkészülésre. Hálás vagyok,
hogy Veletek lehettem az alkotás fárasztó, de boldogító, felemelõ fo-
lyamatában.

Szeretettel: Klári

VERSBARÁTAIM!

KONCZ
AUTÓSISKOLA
JOGOSÍTVÁNY

Intenzív tanfolyam FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSSEL!
Kultúrház és Könyvtár, Berhida
2014. március 24-én, 16 órakor

INFORMÁCIÓ:
Koncz István: 06-30/3128-875
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AZ IHLETETT PILLANATOKÉRT
Németh Zsanett a magyar nõi birkózás
elsõ világbajnoka. 2011-ben Szombathe-
lyen gyûrte le a 70 kilósok mezõnyét. Ez
sporttörténelmi tény marad az idõk vé-
gezetéig, a fõhõsnek pedig dicsõség
forrása lesz még nagymama korában is.

Másoknak az idõ statisztikai adattá
szürkíti. 

Az meg végképp kikophat a kollektív
emlékezetbõl, ahogyan nyert. Nem a
döntõbõl származik a legfontosabb üze-
net. Hanem a török Gamza Durukan el-
leni negyeddöntõbõl. A harmadik me-
net végén úgynevezett összekapaszkodás
döntött. A kadet Eb-bronzérmes ellenfél lett a kedvezménye-
zett. Zsanett állt elõtte a szõnyegen, kiszolgáltatottan, tíz szá-
zaléknál is kevesebb eséllyel, mert majdhogynem fizikai képte-
lenség gyõztesen kijönni ilyen helyzetbõl.

De õ kijött. Kilépett a fogásból, és ledöntötte a törököt.
Erre a nagyon jó birkózó is csak akkor képes, ha tûhegyesen
koncentrált, és hatalmas akarat munkál benne.

Ihletett állapotnak nevezhetjük. Aki képes eljutni ide, az
mindenre képes.

Ezért egyértelmû, hogy Németh Zsanett a magyar birkó-
zás egyik legnagyobb ígérete.

2012-ben majdnem megtört a pályafutása. De nem hagyta.
„Folyton kiugrott a térdem – emlékezik. – Fájdalmas is, za-

varó is volt. Így nem lehet normálisan felkészülni, márpe-
dig junior-vb állt elõttem. Két orvos azt állapította meg,
hogy nem szakadt el a keresztszalagom, mígnem a Sport-
kórházban kimondták, hogy mégis. Augusztus elején operál-
tak. A teljes gyógyuláshoz egy évet jeleztek elõre.”

Amikor most beszélgettünk, elsõsorban arra voltam kí-
váncsi, hogyan lehet a hosszú kényszerpihenõ alatt fejben,
mentálisan mégis erõsödni. Ha úgy tetszik, versenyben ma-
radni azokkal, akik közben naponta edzenek. Az ember vé-
giggondolja, szükség esetén újra is értékeli az addigi útját, van
ideje elemezni az egyes fogásoknak még a legapróbb moz-
zanatát is, netán új stratégiát összerakni.

Zsanett ebben nem volt partner. „Persze, van ilyen” –
mondta. De arról kezdett beszélni, mit érzett, mit tett való-
jában. „Mindennap arra gondoltam, milyen jó lenne futni, de
az akkor is lehetetlen volt, amikor a gipsz után térdgép került
rám. Szeptembertõl viszont már jártam iskolába, és minél több idõt
akartam az edzõteremben is eltölteni, együtt a többiekkel, a szõ-
nyeg közelében. Az adja a legtöbb erõt a gyógyuláshoz. A janu-

ári kontroll azt állapította meg, hogy rit-
kamód gyorsan javul az állapotom, így
óvatosan edzeni is elkezdhetek. Úsztam,
kerékpároztam, majd végre futhattam is.
Az egyévesnek jósolt kényszerpihenõt a fe-
lére szorítottam le.”

A szent türelmetlenség mellett azon-
ban az óvatossága is példaértékû.

A felépülést gyógytorna segíti. A
sportolók többsége azonban hamar le-
mond róla, amikor úgy érzi: már telje-
sen rendben van. Zsanett a fél hatos
kelés kellemetlensége ellenére is becsü-
lettel eljárt a tornákra, mert tudta,

szükség van rájuk.
Tíz hónappal a mûtét után megnyerte a bukaresti junior-

versenyt, majd újabb hónap elteltével ezüstérmes lett a kor-
osztály Európa-bajnokságán.

Most ismét teljes év áll elõtte, nagy feladatokkal: felnõtt-
csapatvilágbajnokság, Eb, majd Vb a felnõttek és a juniorok
között. A mesterei a fokozatosság elvét vallják: neki most el-
sõsorban a saját korosztályát kell legyõznie, az idei fõ verse-
nye a junior-világbajnokság.

A távlatok? „Rióba nehéz kvalifikációs tortúrán át lehet el-
jutni, de ott leszek, és az elsõ ötbe akarok kerülni. Az én igazi
olimpiám azonban a 2020-as lesz.”

De elõbb a hétköznapok jönnek, rengeteg munkával.
Nem sajnálja rá az idõt, az energiát. Tudja: azt, hogy újra és
újra átélhessen ihletett pillanatokat, nem adják ingyen.

Szekeres István újságíró

VÁROSUNK HÍRES SZÜLÖTTEI, 
JELES SZEMÉLYEI

Új rovatot indítunk, melyben olyan személyt szeretnénk
bemutatni, akire büszkék lehetünk.

Várjuk írásaikat, javaslataikat, mely személyekrõl
olvasnának szívesen a helyi újságban. 

Elérhetõség: Kultúrház és Könyvtár (8181 Berhida,
Kossuth u. 18.), kulturhaz@berhida.hu

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár (8182 Berhida,
Orgona u. 2.), petofi@berhida.hu

Ebben a lapszámunkban a berhidai Németh Zsanett
birkózó kadett-világbajnokot mutatjuk be Szekeres Ist-
ván újságíró írása alapján.

Berhidai nevelõedzõjével, Nesó Sándorral

20%    20%    20% ….
Jelen kupon 2014. febr. 28-ig történõ felhasználásával az alábbi kezelések valamelyikéhez 

20% kedvezményt vehet igénybe a Globe Dental Fogászati Centrumban:
- félõsöknek: szedálás (kvázi altatás)

- foghúzások
- porcelán koronák

FIGYELEM: A kedvezmények egymással nem összevonhatók és kizárólag a kupon felmutatásával érvényesek!
Lépjen most, kérjen idõpontot a 06 88 574 865 telefonszámon!

""

Globe Dental Fogászati Centrum
Balatonkenese, Táncsics M. u. 6.

www.globedental.hu
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A BERHIDAI NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBÕL…
„Ha elfáradtál, mert múlnak az évek, ne csüggedj, keress a ko-
rodnak megfelelõ szépet. Nevess, nevess, a bajt soha ne keresd. Légy
vidám, mert teljesen mindegy, az élet úgysem áll meg, és így sok-
kal könnyebb.”

Ezek a gondolatok nagyon illenek a Klub életére, hiszen ha
összejövünk, jól érezzük magunkat és sokat nevetünk. Ilyenkor
kicsit elfelejtjük a gondokat is. Így volt ez 2013-ban is, amikor
nemcsak elõadásokat hallgattunk és híres költõk verseit olvas-
tuk fel egymásnak, hanem szórakoztunk és kirándultunk is.

Létszámunk december 31-én 90 fõ volt. Év közben 3 fõ-
vel gyarapodtunk. Összejövetelünkön 70-75%-os volt a
megjelenés, ez jónak mondható. Dicséret illeti néptáncosa-
inkat, akik szépen szerepeltek az elmúlt évben. Pl: Német
Nemzetiségi Nap, jótékonysági nap, néptánc találkozó Ba-
latonfüreden, enyingi szereplés, augusztus 20-i szereplés,
Berhidai Napokon való részvétel, idõsek napján való szerep-
lés Nemesvámoson és Veszprémben.

A néptánc és mazsorett csoportunk elismerõ oklevelet ka-
pott. Köszönet Molnár Sándornak és Szabóné Matika Jutká-
nak a munkájukért.

Több alkalommal pihentük ki magunkat melegfürdõn. A
kirándulások és fellépések többségét csak úgy tudtuk meg-
valósítani, hogy támogatást kaptunk az önkormányzattól és
Punk József képviselõ úrtól, valamint Horváth Istvánné bizottsá-
gi tagtól. Köszönjük az egész nyugdíjas klub nevében az
anyagi támogatást.

Jól sikerültek kirándulásaink is: Oroszlány-Tatabánya- Ta-
mási fürdõ. Jól éreztük magunkat a 3 napos kiránduláson is:
Nagycenk-Hegykõ- Fertõdi tó és Sopron.

Szeptemberben köszöntöttük Ötvös Magdi nénit, 80. szü-
letésnapján. Októberben biztonságunk érdekében egy kis be-

szélgetés volt a helyi rendõrség két tagjával és Vámos Tamás-
sal a polgárõrség külsõ szakértõjével. Jól sikerült a szüreti
batyus bál. Október 23-án részt vettünk a városi ünnepségen
– koszorúzáson. Novemberben Zámolyon voltunk a Pedró
Csárdában 50 fõvel. Decemberben részt vettünk az Idõsek
karácsonyán, a Betlehem csillaga kiállításon, Mindenki kará-
csonyán. December 16-án mûsorral köszöntöttük a kará-
csonyt meghívott vendégekkel, 31-én jó kedvvel búszúztat-
tuk az óévet és köszöntöttük az új évet.

A 2014-es évünk is tartalmas és mozgalmas lesz, mely-
hez kívánok minden klubtagnak erõt és egészséget.

„Az igazságot keresni, a szépséget és egymást szeretni, jót
akarni és a legjobbat tenni – ez az, amibe hivatott az ember.”

Kapcsos Józsefné 
klubtag

HOVA LETT 40 ÉV?
Meglepõdve vettem át a SÜNI Óvoda megalapításának 50.
évfordulójára rendezett ünnepségére szóló meghívót.

Az ünnepségre nem mentem el, azon oknál fogva, hogy
az óvoda nem 50, hanem 90 éves lesz 2014-ben. Amikor hí-
rét vettem az évfordulóra való készülõdésnek, átadtam az
óvodának Lajosfalvi Ágnes 1998-ban készült fõiskolai záró-
dolgozatát (a készítõ hozzájárulásával), ami pontosan az
óvoda történetét dolgozza fel (kitûnõ eredménnyel), levél-
tári adatok, dokumentumok alapján. A dolgozat tartalmaz-
za a korabeli alapító okiratának másolatát, Lakath János vég-
rendeletét, különbözõ alaprajzokat, melyek tükrözik az épü-
let különbözõ változásait. Meg merem kockáztatni, hogy a
dolgozatot nem is lapozták át! 

Én 1965-ben kerültem ebbe az óvodába és akkor már
nem volt „új” az óvoda. Az általános iskola igen. 

A másik dolog, ami miatt üres felhajtásnak érzem az egé-
szet: elfelejtették azokat az embereket, akik már 1963 elõtt
– és sokáig utána is – itt dolgoztak, néha meglehetõsen mos-
toha körülmények között. 107 férõhelyen a három csoport-
ban idõnként 120 gyerek is volt, a konyha nem volt gépesít-
ve, mindent szénnel fûtöttek, amit a pincébõl kellett felhor-
dani – a konyhába is!

Az óvoda vezetõje az 50-es években Albrecht Edit volt,
majd Oláh Mária, aki késõbb a peremartoni gyermekintéz-

mény vezetõje lett. Itt dolgozott 1955-tõl „néhai” Dévényi
Imréné (Turcsányi Istvánné édesanyja, õ pedig ide járt óvo-
dába), 1959-tõl Szlabey Mária, Gyutai Attiláné, Párma Mar-
git, Mészöly Jánosné, Kaufmann Margit, Papp Ilona,
Lehoczky Miklósné. Õk, mint 1963-64 elõtti alkalmazású
óvónõk voltak. Mészáros Lajosné élelmezésvezetõ, Mészáros
Gáborné (Teri néni), aki hóban-fagyban kis kézikocsin vitte
a napközibe az óvoda konyhájáról az ételt.

Technikai dolgozók: Virág Vendelné (Mama), Török Józsefné,
Szabó Henrikné (akkor Schmidt Ilona), Epinger Julianna –aki
naponta járt Gyulafirátótról-, Köcski Jánosné, Szabó Lenke, Né-
meth Istvánné stb. Elnézést kérek, ha valaki kimaradt, nem szán-
dékosan. Sajnos többen már nincsenek köztünk, de emléküket
õrzöm. Óvodai felügyelõ volt Horváth Ottóné, megyei felügye-
lõ: Teremi Jánosné. Az óvoda munkáltatója az általános iskola
igazgatója volt, így: Módli János, majd Hadnagy Sándor.

Úgy gondolom, a fentiekben felsorolt emberek éppen ele-
get tettek az intézményért, a gyermekekért, a településért,
hogy holmi üres, alaptalan csinnadratta miatt megfeledkez-
zünk róluk. Márpedig ez történt.

Félreértés ne essék: szeretek ünnepelni, tudok örülni
más sikerének, de csak akkor, ha van mit. Most pedig nem
ezt történt. 

(Folytatás a 11. oldalon)
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(Folytatás a 10. oldalról)
Említésre sem méltatták azokat, akik sok munkában

töltött idõ után az utóbbi idõben mentek nyugdíjba.
Ami még kellemetlen: A város több lakója már az 50-es

években járt óvodába! Úgy gondolom, ez a tény, ez a mond-
vacsinált ünnep meglehetõsen hitelrontó!

Sajnos az 1985-ös földrengés következtében elvesztek a ré-
gi dokumentumok, régi – több évre visszamenõleges – tab-
lók bizonyítandó, hogy nem 50 éves az óvoda.

29 évig voltam az intézmény vezetõje, talán nem ok nélkül
választottak meg több alkalommal is. Biztosan követtem el
hibákat én is, de állt mögöttem egy olyan alkalmazotti gárda
(óvónõk, technikaiak együtt), akik ha kellett, egy emberként
álltak ki az óvodai nevelés ügye mellett – ide sorolva a szülõ-
ket is. Õk mind részesei a nívódíjamnak is. Köszönet érte.

Nem kérek bocsánatot, hogy papírra vetettem gondolata-
imat, mert az igaztalan dolgok, az igazságtalanság mindig
is irritált és igyekeztem azt cáfolni, bebizonyítani a valót.
Ezt igyekeztem tenni most is, hiszen a sok eltöltött óvodai
év, a volt kedves munkatársak az emlékeimben vannak, s
lesznek.

Abban is biztos vagyok, hogy készülõdvén erre az „ün-
nepre”, többen szóvá tették, hogy az 50. évforduló nem
most van, de úgy látszik minden más fontosabb, mint a va-
lóság. Ekkora tévedést semmi okkal nem engedhetünk meg
magunknak!

Még 10 évet kell dolgozni és itt a centenárium.

Antal Ferencné
nyugdíjas óvodavezetõ

MIÉRT GONDOLJUK, HOGY A HÁZI KERTI 
ZÖLDSÉGTERMESZTÉS ÚJRA DIVATOS LESZ?

Bár napjainkban csökken a kertek gazdasági szerepe, de nem
csökken a kertek iránti igény, csak rendeltetésük és jellegük
változik. Az elmúlt években szinte mindenütt érezhetõ ten-
dencia a haszonkertek díszkertté, pihenõkertté való alakulá-
sa, de mi úgy gondoljuk, hogy továbbra is helye van a dísz-
gyepek és a virágágyások között a hagyományos VETEMÉ-
NYESKERTNEK.

Melyek azok a tényezõk, amelyek alapján ilyen optimistán lát-
juk a házi kerti zöldségtermesztés jövõjét:

- Az egészséges táplálkozás, önellátás, valamint a vegyszer-
mentes környezetkímélõ termesztés lehetõsége. Az utóbbi
idõben elõtérbe került az élelmiszerekben, zöldségekben je-
len lévõ vegyszermaradványok egészségkárosító hatása. Szá-
mos élelmiszeripari botrány is felborzolta a kedélyeket. A
növények génkezelésével kapcsolatos aggodalmak is beke-
rültek a köztudatba. Mindezek elkerülhetõek, ha saját magunk
termeljük meg a zöldségféléket.

- A kertészkedés kedvezõ lélektani hatásai. „Bú nélküli fej a
kertben nõ“ tartja a török közmondás. A kertészkedés lehe-
tõvé teszi, hogy a hétköznapi dolgainkról és gondjainkról
megfeledkezzünk. A természetközelség, a kötetlenség és a
kertészek közösségi élete mind pozitív lelki hatást kiváltó kö-
rülmények.

- Hasznos tevékenység, családi kikapcsolódás lehetõsége, mely
sokkal könnyebben elérhetõ, mint egyéb szabadidõs progra-
mok. 

- A saját föld megélésének lehetõsége. Különösen a városok
lakóinak számára a kert jelentheti a hiányzó szabad élette-
ret. A kert a kreativitás lehetõségét is biztosítja, mely a mo-
dern, agyonszabályozott életbõl annyira hiányzik.

- A kertészkedés a feladattól függõen rendkívül változatos
testmozgás, így a kertész számára a kert egyfajta konditerem-
ként és szoláriumként is felfogható. A szabadidõben kertész-
kedõ különösen a zöldséges kertben érezheti magát elemé-
ben. Itt sok egészséges mozgást is végzünk: legyen az ásás,

gyomok kihúzása, vetés, ültetés, palántázás, betakarítás. 
Ha sikerült felkelteni érdeklõdését, hogy vásároljon néhány ta-

sak vetõmagot, és megtapasztalja a kertészkedés örömét: a saját
zöldség betakarítását, a vágott virág szedését az otthon asztalá-
ra, akkor érezzük, hogy munkánk nem volt hiábavaló.

Ha eljön hozzánk február 21-22-én a berhidai Kultúr-
házba, mi is megajándékozzuk saját magunk által gyûjtöge-
tett vetõmagokkal, kertészkedéssel kapcsolatos jó tanácsokkal!

Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Kellerné Szász Anikó
Kertbarát Kör vezetõ

MOBIL HASZNÁLT
GYEREKRUHA

Szeretettel várok mindenkit 
Berhidán a Kultúrházba

MÁRCIUS 14-ÉN (péntek) 
10.00 – 18.00 óráig a 

MOBIL gyerek használt ruha vásárba.
Ha jó minõségû, de olcsó és szép ruhát 

szeretne gyermekének, nálam megtalálja!
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MEGHÍVÓ
Berhida Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és Kedves családját

2014. március 15-én, szombaton
10 órára

az ünnepi megemlékezésére
a Polgármesteri Hivatal földszinti 

tanácskozótermébe.

Ünnepi beszédet mond:
Kálmán Andrásné
történelemtanár

Közremûködnek:
Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola tanulói

PROGRAMOK:

FEBRUÁR 28. (PÉNTEK)
„Játszótársam, mondd, akarsz-e lenni?”
Interaktív foglalkozás felnõttek és gyerekek részére 

a PERSZE Színjátszó Csoporttal 
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház

Idõpont: 14 órától

Farsangi játszóház és kézmûves foglalkozás
Helyszín: Kultúrház és Könyvtár

Idõpont: 15 órától 

MÁRCIUS 1. (SZOMBAT)
Farsangi forgatag
bolhapiac, könyv-börze

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház
Idõpont: 8 órától

Mondókás Móka!
Kerekítõ foglalkozás Kutenicsné Izer Viktóriával

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház
Idõpont: 10 órától

„A hagyomány tükrében”
Népzene, néptánc, népi kézmûvesség egésznap

Helyszín: Kultúrház és Könyvtár
Idõpont: 14 órától

MEGHÍVÓ
A BERHIDAI KERTBARÁT KÖR VETÕMAGOKAT

AJÁNDÉKOZ A VÁROS LAKÓINAK!

Kedves Érdeklõdõ!

2014. FEBRUÁR 21-ÉN 10-18 ÓRÁIG 
ÉS 22-ÉN 10-16 ÓRÁIG

a Berhidai Kultúrházban a Kertbarát Kör tagjai vetõ-
magokat és egyéb növényszaporító anyagokat ajándékoz-

nak az odalátogatóknak.
A rendezvényen segítséget kaphatnak a kertészkedéssel

kapcsolatos kérdésekben.
A látogatóknak alkalmuk lesz közelebbrõl megismerkedni

a GYÖKÉRITATÓVAL, ami kiváló segítség a száraz,
nyári idõszakban és a tápanyag szegény talajnál.

Átültetésre váró növényeikhez választhatnak megfelelõ
nagyságú mûanyag cserepeket.

Minden kedves látogatót megajándékozunk 
1 csomag bolti vetõmaggal!


