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A városi önkormányzat lapja

Német Nemzetiségi Nap
Szokatlan időpontban tartottuk idén nemzetiségi napunkat, melyen színvonalas műsort láthattak a jelenlévők. A Berhidai
Nyugdíjas Klub táncosai, a „Berhida Német
Nemzetiségi Kultúrájáért” Egyesület tánccsoportja, a Süni Óvoda Vackor csoportja,
a település két iskolájának nemzetiségi
nyelvet tanuló diákjainak műsorát a nagyszámú közönség fergeteges tapssal jutalmazta.
A műsort megelőzően, a törvényi előírásoknak
megfelelően beszámoltunk a múlt évi munkánkról.
Hogyan összegezzük a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évét?

Természetesen az elmúlt évben sem tétlenkedtünk. Magam is meglepődtem, mikor öszszegyűjtöttem az éves tevékenységet, hogy mi
mindent végeztünk el. Önkormányzatunk 12
ülésen 60 határozatot hozott, az ülések mindegyikén határozatképesek voltunk.
Januári ülésünkön a törvényi előírásoknak
megfelelően felülvizsgáltuk a települési önkormányzattal kötött megállapodást. Megállapítottuk, hogy a nemzetiségi önkormányzat
működési feltételei biztosítottak, azért a megállapodást nem kívánjuk módosítani. Ugyancsak januárban – közmeghallgatás és nemzetiségi nap keretében – számoltunk be a 2012.
évben elvégzett munkáról.
Februárban megalkottuk 2013. évi költségve-

tésünket, amit azután negyedévenként újra és
újra áttekintettünk, szükség esetén módosítottunk. Itt szeretnék köszönetet mondani
Berhida Város Önkormányzatának, azért, hogy
oktatási,- kulturális programjainkra, a Nemzetiségi nap költségeinek, illetve a működés
költségeinek kiegészítésére ebben a gazdasági
évben is 300 e forintot biztosított. A tavalyi év
gazdálkodásának lezárásakor ismét megállapíthattuk, hogy jól és takarékosan bántunk
anyagi forrásainkkal.
Említésre méltó, hogy a központi költségvetés
a 2012. évben végzett munkánkat 946 ezer Ft
feladat alapú támogatással ismerte el. Sőt ma
már az is tudható, hogy a 2014. évi feladat
alapú támogatásunk 1.486.346,- Ft.
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Itt szeretnék beszámolni arról, hogy tavasszal
az Állami Számvevőszék ellenőrizte nemzetiségi önkormányzatunk pénzügyi szabályosságát, törvényességét. A vizsgálat lezárását követő jegyzőkönyv mindent kiválóra minősített,
lényegi kifogást nem fogalmazott meg, amiért
köszönettel tartozunk Peresztegi Lászlóné aljegyző asszonynak, Horváthné Zakor Tündének, a települési önkormányzat pénzügyi irodája vezetőjének valamint munkatársainak.
Több alkalommal is véleményezési jogunkkal
élhettünk az év folyamán. Véleményünket
kérte a Veszprém Megyei Kormányhivatal a
nemzetiségi nevelés-oktatási feladatot ellátó
iskolák felvételi körzetének kialakítása tekintetében, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Várpalotai Tankerülete a település
két iskolájának átszervezését (a pedagógiai
szakszolgálatok, azaz a logopédiai és gyógytestnevelés-ellátás kiszervezését), és a két iskola nevének megváltoztatását illetően. Megjegyzem, hogy ezeket a véleményeket sajnos
két esetben nem vették figyelembe, pedig minden kialakított véleményt részletesen meg is
indokoltunk. Elmondhattuk véleményünket
a Megyei feladatellátási-, intézményhálózatműködtetési és köznevelés-fejlesztési tervről.
Megismerhettük és véleményt mondhattunk
a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Böl-
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csőde vezetői, és a Berhidai II. Rákóczi Ferenc
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola igazgatói álláshelyére érkezett pályázatokról.
Elsődleges feladatunknak a hagyományápolást, az identitás tudat erősítését, a nemzetiségi nevelés-oktatás elősegítését, ezen felül a
település kulturális életének színesítését tekintjük. Igyekeztünk minden olyan települési
rendezvényen tevékenyen részt venni, ahol az
előbb említett célokat megvalósíthattuk.
Közreműködtünk a Berhidai Napok keretében
tartandó Játéksziget gyermekprogram szervezésében, a „Berhida Német Nemzetiségi Kultúrájáért” Egyesület elnökének kérésére 100 e
Ft-ot biztosítottunk a német nemzetiségi nevelésben, oktatásban résztvevő gyermekek táboroztatásához. Német nyelvű kiadványokat,
audiovizuális eszközöket, hang- és adathordozókat vásároltunk, amiket használatra átadtunk
a település három intézményének, amelyekben
nemzetiségi nevelés illetve oktatás folyik.
November 29-én „Mesék a bőröndből” címmel
tartott előadást a Szekszárdi Német Színház a
település 2 iskolájában és a Süni Óvodában,
december 13-án került sor a Petőfi Művelődési
Házzal közösen szervezett, gyermekeknek
szóló adventi koncertre, együttműködtünk az
Összefogás Berhidáért Egyesülettel a karácso-

nyi koncert, valamint a „Mindenki karácsonya”
megszervezésében. Munkánkhoz sok segítséget kaptunk a település lakosainak köréből is.
A 2011. évi népszámlálás során a település lakosságából 137 fő vallotta magát a német nemzetiséghez tartozónak. Ez a létszám teszi lehetővé, hogy nemzetiségi önkormányzatunk
továbbra is jogosult maradt a 100%-os állami
támogatásra.
Természetesen most sem lenne teljes a beszámoló anélkül, hogy megköszönnénk mindazok
segítő támogatását, akikre a 2013. évben is bizton számíthattunk.
Végezetül szeretném felhívni a tisztelt jelenlévők figyelmét az őszi önkormányzati választásokra, amikor nemzetiségi önkormányzat
megválasztására is lehetőség nyílik.
Kérem, éljenek választási jogukkal, hiszen kár
lenne veszni hagyni a települési nemzetiségi önkormányzat 16 éves munkáját, a közösen létrehozott értékeket és nem utolsó sorban az iskolai
nemzetiségi nyelvoktatást.
Kívánok az ősszel felálló nemzetiségi önkormányzatnak eredményes munkát, de annak
munkájában képviselőként már nem fogok
részt venni, ezért megragadom az alkalmat,
hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik
képviselői munkámat 16 éven át segítették.
CSIBRA FERENCNÉ, BNNÖ elnök

A képviselő-testület ülésén történt
Legutóbbi lapszámunk megjelenése óta a
képviselő-testület egy munkaterv szerinti
ülést tartott, április 24-én. Emellett rendkívüli ülésre került sor április 16-án és május 6-án. Május 5-én Berhidán, május 6-án
Peremarton-gyártelepen közmeghallgatást
tartott a képviselő-testület.
Az április 16-i rendkívüli ülésen döntés született arról, hogy Berhida Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 28/ 2014. (IV. 1.)
BM rendelet alapján, térfigyelő kamera rendszer bővítésére. Amennyiben a pályázat sikeres
lesz, a város területén további 7-8 térfigyelő
kamera kerül elhelyezésre.
Az április 24-i munkaterv szerinti ülésen elfogadást nyert a 2013. évi zárszámadásról készült beszámoló, könyvvizsgálói vélemény,
belső ellenőrzési tevékenység és a munkafolyamatba épített ellenőrzés 2013. évi tapasztalatairól készült beszámoló, továbbá a zárszámadási rendelet. Az elmúlt évi gazdálkodásunk egész évben kiegyensúlyozottnak tekinthető. Pénzellátási problémák nem merültek fel. Általánosságban elmondható, hogy az
önkormányzati feladatellátást zökkenőmentesen biztosítani tudtuk. Év közben átcsoportosításokra volt szükség. Összefoglalva meg-

állapítható, hogy az alapfeladatok finanszírozására, az alapellátás fenntartására az elmúlt
évben is kellő figyelmet fordítottunk, végrehajtásukat előtérben tartva.
A Képviselő-testület elbírálta és eredményesnek értékelte a Kistó melletti park építésének
második ütemére kiírt közbeszerzési pályázatot. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárást
nettó 34.997.061,- Ft ajánlati árral az SD-BAU
Mérnöki Iroda Kft. (8200 Veszprém, Kossuth
utca 7. I/1.) nyerte meg. Az arra járók már láthatják, hogy megkezdődtek a munkálatok, a
tervezett kiszolgáló épület földmunkái, alapozása zajlik éppen.
Elfogadta a testület a 2013. évi gyermekvédelmi
és az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolókat.
Értékelte a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal előző évi tevékenységét és megállapította,
hogy mind Berhida város, mind Vilonya község
elégedett a hivatali feladatok ellátásával.
Meghatározta a Süni Óvodába történő beiratkozás időpontját, amelyre május 12-én és 13-án
került sor.
Úgy döntöttek a képviselők, hogy ebben az évben is beadja az önkormányzat a nyári gyermekétkeztetésre a pályázatot, amelynek kedvező elbírálása esetén 44 napon keresztül min-
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tegy 100 rászorult gyermek részére sikerül a
legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítani.
(Reméljük, nem kell újra szembesülnünk a tavalyi helyzettel, amikor csak körülbelül 40
gyermek élvezhette ezt a lehetőséget.)
Döntést hozott a Képviselő-testület a péti úti
temető egyházi tulajdonban álló részének térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről.
A Peremarton-gyártelep kármentesítése érdekében épített kihordóút közúti csatlakozási
pontjánál lévő néhány kisebb méretű önkormányzati ingatlant – a törvény rendelkezéseinek megfelelően – térítésmentesen állami tulajdonba adott az önkormányzat.
Az Állami Számvevőszék kifogásolta a nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzésével kapcsolatban elfogadott intézkedési tervek egy pontjának megfogalmazását, ezért az intézkedési
tervet az észrevételnek megfelelően módosította a Képviselő-testület.
Az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
átszervezésére vonatkozó – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által tett – javaslatot véleményezték a képviselők, és támogatták a tervezett átszervezést. Ennek lényege,
hogy a művészeti iskola tagintézmény helyett
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intézményegységként működik tovább, illetve
hogy az iskola az enyhén fogyatékos gyermekeket is oktathatja a továbbiakban. Ez az átszervezés sem a gyermekek, sem a pedagógusok munkáját érdemben nem befolyásolja.
Újból szükségessé vált a többcélú önkormányzati
társulás társulási megállapodásának módosítása, amelyet a képviselő-testület elfogadott.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a településképi bejelentési
eljárásról szóló önkormányzati rendelet egyes
rendelkezései ellen. A képviselő-testület a felhívásban foglaltakat elfogadta és ennek megfelelően módosította a nevezett rendeletét.
Végül módosította az első félévi munkatervet.
Eszerint május hónapban nem kerül sor testületi ülésre, a tervezett napirendi pontokat a
június havi ülésre átcsoportosította a Képviselő-testület.

A május 5-i – a berhidai kultúrházban tartott –
közmeghallgatáson a Polgármester Asszony
tájékoztatta a megjelent mintegy 15 választópolgárt az önkormányzat 2013. évi gazdálkodási eredményeiről, a 2014. évi költségvetés
fő sarokszámairól és a tervezett beruházásokról. Emellett szólt a település környezeti állapotáról is. A közmeghallgatáson felmerült kérdések, észrevételek az alábbiakban összegezhetők: kitüntetések feltételei, a Malom-csatornánál a mederbe fákat ültettek, Bem utcában
befogadott albérlők, berhidai Nagytemplom felújítása, árkok kitakarítása, randalírozó fiatalok
a belvárosban, utak, járdák állapota.
A május 6-i – a peremarton-gyártelepi művelődésházban tartott – közmeghallgatáson a
polgármesteri tájékoztató tartalma, témakörei
megegyeztek a berhidai közmeghallgatáson
elhangzottakkal.

A közmeghallgatáson felmerült kérdések, észrevételek az alábbiakban összegezhetők: Tulipán utca végén, ahol a TESZ komposztál, patkányok, bogarak futkosnak. A helyi újság néhány társasházba nem, vagy csak egy-két példányban jut el, igény kutyasétáltató hely kijelölésére, közterület-felügyelet létrehozásának
igénye, Terasz büfénél talajvíz kiszivattyúzása,
a temetőben gondosabb fűnyírásra lenne szükség, útkátyúzás iránti igény, óvoda előtti járdaszakasz rendbetétele, posta és az iskola közötti
bekötőút állapota, elsőbbségadás tábla kitétele
az iskolánál, közvilágítási lámpák több helyen
nem égnek, iskola körül zöldhulladék, Ibolya
úti gyalogjárdák állapota, Orgona utcai ingatlanokban a szennyvíz helyenként visszabugyog,
Orgona utcában kamionok közlekednek, Orgona utcai járda régóta szükséges lenne.
DR. CSEH TAMÁS, jegyző

Felhívás
Évek óta tapasztalható jelenség – és a hosszú
távú meteorológiai prognózisok is erre utalnak
– a rendkívüli időjárási helyzetek kialakulása.
Alkalmanként jelentős mennyiségű csapadék
zúdul le hirtelen zivatarok, felhőszakadások
formájában. A csapadékvíz-elvezető árkok kapacitását annak idején nem ilyen extrém
igénybevételre tervezték. Egyre fontosabb
ezért, hogy a csapadékvíz-elvezető árkok lefolyását ne akadályozza szennyeződés, tömedék,
hulladék, hogy áteresztő képességüket teljes
mértékben ki tudják fejteni.
A TESZ a rendelkezésére álló szűk erőforrások korlátai között igyekszik az árkokat kitisztítani, de a korlátozott lehetőségek nem teszik
lehetővé, hogy mindenhol egyszerre el tudják
végezni ezt a hatalmas munkát.

A hulladék-gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet szerint az ingatlan tulajdonosa köteles:
• az ingatlan előtti gyalogutat, járdát
tisztán tartani,
• a szilárd burkolattal ellátott vízelvezetőt a hordaléktól megtisztítani.
• Az üzletek tulajdonosa, bérlője köteles az üzlet előtti közterületet folyamatosan tisztán tartani.
Annak érdekében, hogy a hirtelen lezúduló
csapadék ne öntse el az ingatlanokat, az ingatlantulajdonosoknak – különösen a mélyeb-

FIGYELEM!

ben fekvő területeken – saját érdekük, hogy figyeljenek az ingatlanuk előtt húzódó árkok akadálymentes lefolyására, és ha akadályt észlelnek, akár saját maguk végezzék el a tisztítást!
Kérjük továbbá Önöket, hogy a településkép
esztétikusabbá tétele érdekében az ingatlanuk
előtti közterületen a lehetőségükhöz képest gondoskodjanak a fű lenyírásáról is. Az átlagnál
nagyobb mennyiségű csapadék következtében
ugyanis a gyomok, a fű, pázsit nagyon gyorsan
nő, a TESZ – megfelelő kapacitás hiányában
– nem képes egyszerre mindenütt megfelelő
mértékben gondoskodni a fű nyírásáról.
Az ingatlanok előtti közterületek gondozásával kapcsolatos egyes kötelezettségekre is szeretném felhívni a figyelmet.
DR. CSEH TAMÁS, jegyző

KONCZ

Tüzelőanyag kereskedés nyílt
Berhidán az Ősi úton!

AUTÓSISKOLA
JOGOSÍTVÁNY

MINŐSÉGI TÖLGY, CSER ÉS BÜKK TÜZIFA
Kugliban: 2200 Ft/q
Konyhakészen: 2300 Ft/q
(Áraink az áfát is tartalmazzák.)
Ingyenes kiszállítás Berhidán!
Tel.: 06-30-281-0074

Intenzív tanfolyam
FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSSEL!
Kultúrház és Könyvtár, Berhida
2014. június 23-án, 16 órakor
INFORMÁCIÓ: Koncz István:
06-30/3128-875
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Ebtartással kapcsolatos
legfontosabb jogszabályi előírások
Az ebet úgy kell tartani, hogy az állat tartása
lehetővé tegye annak természetes viselkedését,
ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult
élet-és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül
ne zavarja.
Az eb tartási helyének olyan méretűnek kell
lennie, hogy az állat fajtájára jellemző mozgásigényét ki tudja elégíteni.
Tilos ebet tartósan 10 m2-nél – csoportos tartásuk esetén egyedenként 6 m2-nél- kisebb területen, vagy 4 m-nél rövidebb eszközzel kikötve
tartani.
Az ebek kikötéséhez, illetve vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére
kizárólag nyakörv vagy hám használható oly
módon, hogy az az állat egészségét ne veszélyeztesse.
Az ebet úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethesse más állatok, illetve az ember biztonságát.
Belterület közterületén ebet csak pórázon lehet
vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy
vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és
féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem
más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
Aki az állattartásra vonatkozó kötelezettségeit
megszegi, állatvédelmi bírsággal sújtható,
amelynek kiszabása a jegyző hatáskörébe tartozik.
DR. CSEH TAMÁS, jegyző

Szabálysértést követ el, és jelentős összegű pénzbírsággal büntetendő, aki a felügyelete
alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni
hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és
a triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve
mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - vakvezető,
illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - beenged, illetőleg bevisz,
e) veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a
veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát
A szabálysértéssel kapcsolatos hatáskört a Veszprém Megyei Kormányhivatal Várpalotai Járási Hivatala gyakorolja.
Aki
a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak
maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza,
b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi, vétség miatt két
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A színvonalas rendezvényen összesen 81 szavaló (óvodás korcsoporttól egészen a felnőtt
kategóriáig) tartalmas előadását hallhattuk.
A jelenlévő közönség mindvégig élvezhette a
kimunkált előadásokat, igazi művészi élményben részesülhetett.
A részt vevő tanulóink nem csupán élményekkel gyarapodtak, hanem az irodalom, a kultúra
és az előadóművészet sokoldalú és rendkívül

Önkormányzati Híradó

Szakmai nap a Bartosban

Föld Napja vetélkedő

Kollégáimmal és pedagógustársaimmal április 16-án részt vehettünk
a Bartos Sándor Általános Iskolában megtartott továbbképzésen, ahol
egy olyan témával kapcsolatban kaphattunk információkat, tanácsokat,
mely a pedagógiai munkánk során állandóan jelen van.
A bevezetés és a gyermekek által előadott művészi produkciókat követően a figyelemzavar problémáiról Reményi Tamás egyetemi oktató, terapeuta tartott tartalmas előadást, mely úgy gondolom a jelenlévők
számára mindenképpen hasznos információkat nyújtott. Az előadást
követően a szervezőknek köszönhetően vendéglátásban is részesülhettünk, illetve lehetőségünk nyílt szakmai anyagok kedvezményes
megvásárlására. Köszönet az iskolának a meghívásért és a színvonalas
szakmai napért!
CSÁSZÁR ZSUZSANNA, pedagógus

Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük játékos vetélkedőnket
a Föld napja alkalmából április-24-én.
Hat vegyes évfolyamból kisorsolt négyfős csapat mérte össze erejét a
versenyben.
Előzetes feladatként plakátot készítettek a csapatok, csatakiáltást írtak
maguknak, amit lelkesen adtak elő a bemutatkozáskor.
Természetről szóló teszt, bemutató megfigyelése, éneklés, cserépdíszítés,
virágültetés, becslés, élőlény-felismerés, rendszerezés és ügyességi feladat
is szerepelt a programban.

Úsztunk
A tanév második félévében úszásoktatáson vett részt az 5. osztályunk
Balatonfűzfőn. Vegyes érzelmekkel, bátortalanul indultunk neki annak
a 10 alkalomnak, amit eltölthettünk a Balaton Uszodában. Az idei tanévtől a köznevelési törvény kötelezővé tette az úszásoktatás bevezetését,
ennek köszönhetően a gyerekek ingyen, jól képzett szakemberek segítségével szerezhették meg az alapokat, és szerethették meg az úszást. Azt
hiszem ez tökéletesen sikerült, hiszen az osztály többsége megtanult
úszni, magabiztosan viselkedni a vízben, és nem utolsó sorban rengeteg
élményt, sikerélményt szereztek a gyerekek. Öröm volt látni, ahogy min-

A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzás
a) az állatnak különös szenvedést okoz, vagy
b) több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza.

Ady és Ami hírei – Költészet Napja Papkeszin
Az a megtiszteltetés ért minket, hogy április
12-én újabb megmérettetésen vehettünk
részt Papkeszin a Költészet Napja alkalmából megrendezett szavalóversenyen. A helyszínre érkezve döbbenten tapasztaltuk a hatalmas nyüzsgést, élénk érdeklődést. Jó érzés volt látni a sok egybegyűlt embert, akik
fáradságot nem kímélve eljöttek erre az alkalomra, hogy megtiszteljék az ünnepet.

2014. május

szerteágazó területeinek ismeretével, tapasztalatával is gazdagodtak.
A versenyzők nagy száma miatt a rendezvény
igen hosszúra nyúlt, így a türelem és az önuralom gyakorlására is lehetőségünk nyílt. A
nap vége felé már szűkebb körben, szinte családias környezetben adhatta elő iskolánk 4 tanulója az általuk elsajátított irodalmi műveket.
A nagy izgalom ellenére szinte kivétel nélkül
mindenki a képességeinek megfelelően szerepelt. A kemény munka, a gondos felkészülés
meghozta a várt eredményeket, gyermekeink
sikert aratva térhettek haza:
Lakatos Georgina I. helyezés, Borzas Viktória
III. helyezés, Sijer Bianka Különdíj.
Nagy örömünkre szolgált, hogy megismerhettük a zsűri tagjait, illetve elnökét Baranyai Mátét, aki kortárs irodalmár, költő és a gondolatait közvetítő műveinek egy részéből is hall-
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hattunk részleteket. Továbbá, hogy az esemény szervezőjét, Savanyú Beátát is ismerősként köszönthetjük ezután, aki azzal vívta ki
csodálatunkat, hogy a teljes rendezvény lebonyolítását egymaga vállalta és kitartásban is
példát mutatott.
Az esemény legemlékezetesebb pillanatai számomra azok a percek voltak, amikor tanítványaim bátran és büszkén léptek a színpadra.
Minden szempár rájuk szegeződött és a teremben olyan csend lett, hogy a légy zümmögését is meg lehetett volna hallani…Akkor
éreztem, hogy lenyűgöző előadásukkal a háromfős zsűrit és a közönséget is egyaránt sikerült elbűvölniük. Bizonyos, hogy mindenki
számára értékes és sikerekben gazdag volt ez
a nap, ami nagy lendületet adhat diákjainknak
a továbbiakban.
CSÁSZÁR ZSUZSANNA, pedagógus

A csapatok mellett a közönséget is bevontuk a játékba: találós kérdéseket
kaptak, amelyekre lelkesen válaszoltak, és helyes válasz esetén apró
ajándékokat nyertek. A csapatok a játék végén emléklapot, oklevelet és
ajándékcsomagot kaptak a helyezésüknek megfelelően.
A délután minden résztvevő számára hasznosan és vidáman telt.
BORAINÉ ROZNER KINGA
denki mosolyog, és élvezi az uszodában töltött időt. A gyerekek alig várták, hogy végre kedd legyen ismét, és mehessünk úszni. Tanulóink munkáját és fegyelmezettségét az oktatók is sok dicsérettel jutalmazták.
Összegezve: nagyon pozitív tapasztalatokat szereztünk, és örülünk,
hogy ezt a lehetőséget megkaptuk. A következő tanévben ez a program
tovább működik, így egyre több tanulónknak lehet része hasonló élményekben.
HORVÁTH BALÁZS, osztályfőnök

Német Nemzetiségi Nap
Évek óta nagy lelkesedéssel készülnek az iskolánk nemzetiségi német
nyelvet tanuló diákjai a német nemzetiségi napra.
Az idén 32 tanuló kapcsolódott be a színpadi bemutatkozásba, szereplésbe a Petőfi Művelődési házban, a szép számú közönség előtt. Délelőtt
játszóházi foglalkozáson többen kézműveskedtek, ügyeskedtek a kolléganőink segítő kezei alatt.
Köszönjük a foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában részt
vevő kollégák - Fornai Marietta, Fehér Marietta, Fejes Erzsébet, Palotai
Andrea, Tóthné Éberfi Éva – munkáját.
Az alsó tagozatos kisdiákjaink gyerekdalokra készült koreográfiára táncoltak, a felsősök népdalt, gyerekdalt énekeltek, szavaltak az évszakokról és egy modern táncot adtak elő. Nagy sikert arattak. Felkészítő
tanáraik: Gráczerné Szabó Erzsébet, Somogyiné Lukács Emőke voltak.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat minden szereplőnek ajándékkal
kedveskedett, ügyességi játékot, filctollkészletet kaptak.
Köszönjük a szereplési lehetőséget és a tartalmas napot!
GRÁCZERNÉ SZABÓ ERZSÉBET

FELHÍVÁS!
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem
változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. • Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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ÓVODAI HÍREK
50 éves lett az intézményünk!
Intézményünk idén ünnepelte 50. születésnapját, amire már nagyon
régóta készültünk. Mindenképpen a célunk az volt, hogy méltó módon
ünnepeljünk a gyermekekkel, szülőkkel, kollégákkal, nyugdíjas kollégákkal, fenntartónkkal, intézményvezetőkkel.
A készületek már hónapokkal előtte megkezdődtek, a Művelődési Házzal, a város óvodáival. Rajzpályázatot hirdettünk a három óvodában,
„Az én anyukám” címmel, fénykép - és régi játékkiállítást rendeztünk,
melynek még ma is nagy sikere van. Többen jönnek a településről megnézni a kiállításokat, miközben nosztalgiáznak, emlékeznek.
Óvodánk jubileumi ünnepére készülődve, a múltat idéztük. Kutattuk
az ismeretlent, kerestük a gyökereket, nosztalgiáztunk a régebbi és a
közelmúlt eseményein.
Ez az évforduló különleges, hisz a fél évszázad hosszú idő. Az ünnep kapcsán szerettünk volna emlékképet formálni az eltelt tartalmas évekről.
„A gyökerek nem látszanak, de azok tartják a fát”- tartja egy görög közmondás. A kitartó, szorgalmas munka eredményeképpen az 50 évvel ezelőtt ültetett fa jó táptalajt kapott és mára terebélyes, bő termést hozó
lombkoronája nőtt. A gyümölcsét ízlelgeti és szereti településünk apraja-

nagyja. A Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde része városunk életének. Az óvoda kapcsolata a fenntartóval, a közintézményekkel,
a civil szervezetekkel a kölcsönös odafigyelésen, egymás segítésén alapul.
Részesei vagyunk egymás életének. Bízzunk benne, hogy ebből a jó kapcsolatból az elkövetkezendő években is tudunk erőt és hitet meríteni!
A három napig tartó ünnepsorozat alatt a gyermekekkel színes programokon vettünk részt: színházi előadást néztünk, kézműves foglakozásokat szerveztünk és a szüleikkel egy interaktív gyermek műsoron
szórakozhattak együtt.
A gálaműsoron Pergő Margit polgármester a köszöntője után a nyugdíjas és jelenlegi kollégáknak emléklapokat adott át, majd a nyertes
rajzokat hirdettük ki. A gyermekek zenés műsorokkal készültek erre a
napra. Ezután szüleikkel közösen lufit engedtek a levegőbe, ezzel köszöntve az intézményt. A gyermekek fagyival a kezükben, jó kedvűen,
boldogan mentek haza szüleikkel.
Úgy gondolom, a célunkat elértük és maradandó élményeket nyújtottunk
a gyermekeknek. Bízom benne, hogy mindenki jól érezte magát, a rendezvénysorozat alatt.
MOZGAY DÓRA, intézményvezető

Süni Óvoda hírei
sem maradt el, mind a hat csoport beülhetett a mentőautóba és szirénázva tettek egy-egy kört az óvoda előtti parkolóban.
Április 24-én a Föld napja alkalmából virágokat ültettünk az óvoda udvarán.
Anyák napján minden csoportban a gyerekek verssel, énekkel és az általuk készített ajándékkal kedveskedtek az édesanyjuknak.
Május 28-án szállítja el a Vertikál Kft. az összegyűjtött PET palackot
és papírt az óvodából. Kérjük, hozzák be az eddig összegyűjtött papírt
és PET palackokat az óvodába.
Május 30-án környezetvédelmi ÖKO játszóházat szervezünk a szelektív
szemétgyűjtésről.
Óvodai kirándulások:
Április 24.: Fáncsi csoport – Várpalota, Pétfürdő
Április 25.: Tüskeböki csoport - Veszprém, Állatkert
Május 7.: Teknősbéka csoport – Székesfehérvár
Május 9.: Misi mókus csoport - Székesfehérvár
Május 12.: Mazsola csoport – Balatonfüred
Május 30.: Vackor csoport - Nádasdladány, Kastély

Április 11-én a Mazsola csoport az Öregek Napközi Otthonában, a Polgármesteri Hivatal előtt és az óvodában zöldág járással ünnepelte a tavasz érkezését.
Április 12-én Papkeszin a Kultúrházban a költészet napja alkalmából
versmondó versenyen vett részt a Fáncsi csoportból Lakatos Manuela,
a Teknősbéka csoportból Laczó Martin, aki I. helyezett lett és Lendvai
Jázmin, aki különdíjat kapott.
Április 16-án óvodánkban járt az AMS Speciális Mentési Csoport. Látványos bemutatót tartottak, melyet nem csak a gyerekek, de a felnőttek
is nagyon élveztek. Megmutatták, hogyan használják a defibrillátort,
ha szükség van rá, hogyan kell újraéleszteni, lélegeztetni a beteget.
Megtanulták azt is, mi a teendő, ha utcán látunk fekvő embert, vagy
hogyan tudnak segíteni, ha környezetükben baj van, hogyan kell hívni
a mentőt. A tanulságos és játékos oktatás után a gyerekek is gyakorolhatták az újraélesztést az Ambu babán és kötözhettek. A mentőbemutató

Óvodánk életét nyomon követhetik a facebook oldalán (Süni Óvoda, Berhida).
KOVÁCSNÉ TOBAK MÁRTA, intézményvezető
ÓVODAI ÉVZÁRÓK:
Május 29., 15.00: Vackor csoport
Május 30., 15.30: Tüskeböki csoport
Június 3., 15.30: Misi mókus csoport
Június 4., 15.30: Fáncsi csoport
Június 5., 15.30: Mazsola csoport
Június 6., 15.30: Teknősbéka csoport
Az ünnepségek az aulában kerülnek megrendezésre, melyre
mindenkit szeretettel várunk!
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A Költészet Napját ünnepeltük

Színjátszó fesztiválon jártunk

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik. Az idén nagyon szép irodalmi műsorral készültek erre az alkalomra a II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola pedagógusai, akik segítettek abban,
hogy jobban megismerjük a költőt. Mi, akik ott voltunk és részesei lehettünk ennek az élménynek, sokáig a hatása alatt voltunk.
Talán bele sem gondoltunk, mennyi mindent kaptunk azon a délutánon- közösséggé kovácsolt bennünket a sok szép vers, a zene.
A költészet titka, hogy megfogalmazza azokat az örök emberi érzéseket,
gondolatokat, amelyek évezredek óta az emberiség sajátjai, de csak kevesen tudják verses formába önteni. Azáltal, hogy helyettünk megteszi,
olvasás közben ismét átéljük azokat, és erősíti bennünk az összetartozás
érzését. Ezt a folytonosságot, a múlttal való kapcsolatot fogalmazta
meg József Attila, A Dunánál című versében: „Én úgy vagyok, hogy már
száz ezer éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat s kész az idő
egésze, mit száz ezer ős szemlélget velem.”
A költők ezen szándékai ellenére, mindegyikük másképpen, egyéni
hangon szól. Dsida Jenő úgy vall erről: „Ne zengj hát, vers, csak gyönyörű
beszéddel, csobogj, mint árnyas, tisztavizű kút!” De bárhogy is vélekednek, mindenképpen a gyönyörű, szemléletes és szívünknek kedves
magyar nyelven alkotnak. Azon is érdemes elgondolkodni, mennyire beszéljük anyanyelvünket? Sokszor idegen ajkú emberek jobban értékelik.
Nekünk természetes, hogy ilyen kincs birtokában vagyunk. Az irodalom
a nyelvünk ápolását is szolgálja, ez olyan eszköz, amit életünk végéig
használunk. Minél jobban ismerjük, annál sikeresebbek lehetünk. Sok

Településrészünk két iskolás színjátszó csoportjával, a Pereszkével és
a Perszével áprilisban Pápán jártunk, ahol az Országos Weöres Sándor
Gyermekszínjátszó Fesztivál megyei fordulóját rendezték.
A Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola alsó tagozatos kisdiákjaiból alakult Pereszke csoport 2009
szeptemberében jött létre azzal a nem titkolt szándékkal, hogy utánpótlása legyen a „felsős” PERSZE csoportnak. A heti két tanórás foglalkozások mindig rengeteg közös játékkal telnek. Ebben az évben sokat
változott a csoport összetétele, hiszen a „nagyok” a felsős csapatba kerültek, és megérkezett az „utánpótlás” az alsóbb osztályokból. Éppen
ezért ez a tanév az ismerkedés, csapatépítés jegyében zajlott. Természetesen már év elején gyakran felmerül a kérdés: „No és mit fogunk év
végén előadni?” A Pereszke csoport erre egyöntetűen adta a választ:
„Mindegy, csak indiános legyen!” Ez sok ötletet adott a foglalkozásokhoz,
illetve a színpadi játékhoz is, melynek címe, ezáltal egyszerűen csak:
„Indiános” lett.
A 2008 – ban alakult Persze csoportunkat 11 -14 éves helyi fiatalok alkotják, akik előtt már nem ismeretlen a színjáték világa, hiszen többen

más művész mellett, József Attila is leírta gondolatait nyelvünkről a
Nyelvünk ízei című tanulmányában: „A magyar szóból finom műszer
lett, zajtalan sebességű gép, mellyel a mérnöki elme könnyedén alakíthatja
fogalmait.”
Érdemes közölni az előbbiekben kapcsolatban Ilja Ehrenburg a Népszabadságban megjelent Gyönyörűen zeng című írásából egy részletet:
„Nehéz volna ilyen országot nem szeretni! Milyen nagyszerűek, vidámak
az önök gyermekei! És mint költő, hadd tegyem hozzá: milyen gyönyörűen
zeng az önök nyelve! Nem értem, de érzem tisztaságát, nemességét, színét
és erejét. Amint a magyarok adtak a világnak kulturális téren, az nemcsak
a magyaroknak ad gyönyörűséget és erőt, hanem igenis a világ minden
népének.”
Botorság volna persze azt gondolni, hogy bárki írhat verseket. Ez különleges, isteni adomány. Azonban élnünk kell a ránk hagyott értékes
irodalmi alkotásokkal, amelyek gyönyörködtetnek, gazdagabbá tesznek.
A költészet napján elhangzott versek, a pedagógusok által átélt előadás,
remélhetőleg arra indít sokunkat, hogy gyakrabban vegyünk a kezünkbe
könyvet.
BRAND FERENCNÉ

évek óta „drámáznak” velünk. Több éve részt veszünk a Gyermekszínjátszó Fesztiválon is. A foglalkozások a Petőfi Művelődési Házban zajlanak. Az idei tanév „alapozását” már tavaly nyár elején megkezdtük,
amikor „színjátszós hetet” szerveztünk magunknak, ahol Weöres Sándor műveinek világával ismerkedtünk. Egy versekből lazán összeszőtt
színpadi játékot egy nagyobb, egész estés műsor részeként már előadtunk ebben az évben a magyar kultúra napján. Ennek a verses összeállításnak a továbbgondolásaként született meg színjátékunk. A Weöres
– versekből összeállított színdarabunk címe: Galagonya.
A pápai versenyen mindkét csapatunk derekasan helyt állt annak ellenére, hogy a program szervezettsége, színvonala messze elmaradt az
eddigi években tapasztaltaktól. Két bronz minősítéssel és sok – sok élménnyel tértünk haza, hiszen a tíz színjátszó csoport által bemutatott
remek előadások kárpótoltak minket a szervezési hiányosságokért. Kis
csapataink nem vehettek volna részt ezen a megmérettetésen Berhida
Város Önkormányzatának támogatása nélkül, amit ezúton is nagyon
köszönünk! Ígérjük, hogy lelkesen folytatjuk a közös munkát, és a jövőben is szívesen mutatkozunk meg településünk kulturális rendezvényein.
FÉSÜS ÉVA
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Harmadszor is siker!
A Pearl Dance Rekreációs Sportegyesület szervezésében április 12-én került megrendezésre
a III. Berhida Pearl Dance Országos Amatőr
Táncverseny. A 9 órakor kezdődő versenyt
Pergő Margit, Berhida város polgármestere nyitotta meg, aki köszöntötte a résztvevőket. A jelentkezők számának tekintetében idén még nagyobb volt az érdeklődés. A versenyre 24 csapat
küldte el jelentkezését, akik 139 koreográfiával

mutatkoztak be a zsűri előtt. Az egész napos
rendezvényen több mint 500 táncos lépett
színpadra 8 kategóriában. Ezek közül a legkedveltebbek a színpadi tánc és a művészi látványtánc volt, melyet a mazsorett, a hip-hop és a
versenytánc követett. A versenyzők az ország
számos pontjáról, többek között Budapestről,
Kecskemétről, Pécsről, Szombathelyről, Bajáról,
Pilisvörösvárról és Veszprémből érkeztek.

A zsűri tagjai Szita Bernadett zsűri elnök, modern-kortárs tánc pedagógus, Pálmai Krisztina
a Hang-Szín-Tér Művészeti Szakközépiskola
tánctagozatának tanára, Winkler Vanda hiphop oktató, és Nagy Richárd társastáncoktató
voltak. A négytagú zsűri gyakran került nehéz
helyzetbe, hisz a versenyzők színvonalas produkciókkal kápráztatták el a közönséget.
A Pearl Dance RSE 30 táncosa 14 ízben lépett
színpadra színpadi tánc kategóriában. A táncosok óvodás korosztálytól egészen a felnőtt
korosztályig mérették meg magukat. A csoportokat Lencsésné Tekla készítette fel.
A nap folyamán többször került sor eredményhirdetésre. A díjazottak oklevelet, agyagból készült mázas tányérokat és érmeket kaptak. A versenyt a Pearl Dance RSE elnökének
szavai zárták, aki megköszönte a felkészítő
tanárok munkáját, gratulált minden versenyzőnek, valamint a IV. Berhida Pearl Dance
Táncversenyen való találkozás reményében
búcsúzott el.
A táncverseny megvalósításában a sportegyesületben táncoló gyermekek szülein kívül önkéntesek is részt vettek, és az aprólékos részletekkel megtervezett forgatókönyv alapján
gördülékenyen, mindenki megelégedését szolgálva bonyolították le a III. Berhida Pearl
Dance Országos Amatőr Táncversenyt.
MÁRFFY ÁDÁM
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A Berhidai Nyugdíjas Klub életéből

Ismerd meg a városod
– megismered városod?

Áprilisban is bőven akadt tennivalónk a Klub életében. A Petőfi Művelődési Házban április 11-én tartották a Költészet Napját, ahol többen
is részt vettünk. Bakonybélben voltunk 12-én a medvehagyma napokon,
ahol kóstolót kaptunk a medvehagyma pogácsából, medvehagymás zsíros kenyérből és krémlevesből, s lehetett vásárolni a különféle medvehagymás ételeket. Élményt jelentett a Pannon Csillagda megtekintése
és a kisvonatozás a faluban. Hazafelé szedhettünk medvehagymát Hárskúton, engedélyezett helyen.
Megköszöntük Szászné Irénkének a sok éves aktív munkáját a Mazsorett
csoportban. Néptáncosaink Molnár Sándor irányításával minden meghívásnak boldogan tesznek eleget: bizonyítja a Keszthelyen megrendezett Ki Mit Tud? is, ahol 145 pontot kaptak. A rendezvényre elkísérte
a csoportot Pergő Margit polgármester is.
Táncosaink Balatonfüreden elismerő oklevelet kaptak az „Életet az
Éveknek” rendezésében tartott amatőr fesztiválon és a Német Nemzetiségi Napon is táncoltak. Gratulálunk a kis csapatnak!
Április 28-án a polgármesterasszony ellátogatott a Klubunkba, ahol
filmvetítéssel egybekötve tájékoztatást adott városunk fejlődéséről. Látványos műsort néztünk meg 29-én a Generációk táncán Peremartonban,
ahol táncosaink is részt vettek szép sikerrel. Köszönet érte!
Májusfát állítottunk 30-án a Klub udvarán, ami minden évben hagyomány nálunk. A lelkes kis csapat vidáman díszítette fel a fát. Sajnos
másnap az időjárás megtépázta, de nekünk ugyanolyan szép maradt.
KAPCSOS JÓZSEFNÉ

Online helytörténeti, helyismereti vetélkedő
általános iskolások részére
Kedves Csapatok!
A Kultúrház és Könyvtár háromfordulós helytörténeti,
helyismereti vetélkedésre hív Benneteket, hogy megismerjétek
a város múltját, intézményeit, műemlékeit, értékeit.
A VETÉLKEDŐRE 3-4 FŐS CSAPATOK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK.
A feladatlapok letölthetők: http://www.berhidakultura.hu
A feladatlapokat a konyvtar@berhida.hu e-mail címre várjuk
A feladatlapon Berhidával kapcsolatos kérdéseket találtok.
A feladatok kitöltéséhez szükséges információkat városunk weboldalairól: www.berhida.hu, www.berhidakultura. hu, illetve
Lichtneckert András: Berhida, Kiskovácsi, Peremarton története
és néprajza című könyvből, valamint városunk könyvtárainak
helytörténeti gyűjteményéből kaphatsz.
Barangoljátok be Berhida múltját és magát a várost is!
Beküldési határidő: június 10.
Eredményhirdetés: június 27.

Városunk híres szülöttei…
Háromszoros paralimpiai bajnok úszó
Dukai Géza 1956. május 29-én Berhidán született. Gyermekkorában, mint minden berhidai gyerek a Sédben, illetve a Kisfürdőben
(Kistó) tanult meg úszni. Feltűnt, hogy tehetsége van az úszáshoz, gyors, mozgékony, hajlékony testfelépítésű volt.
Mint a berhidai fiúk nagy része – a focin kívül –
megpróbálkozott a birkózó sporttal is. A Rács
Bálint által irányított szakosztályban versenyzett a 60-as évek elején. Ebben a sportban is
tehetségesnek bizonyult. 1970-ben Vépre kerül szakmunkástanulónak, a birkózó sportot
ott is folytatta, serdülő és ifjúsági területi bajnoki címet ért el. A szakmunkásvizsga után
visszatért Berhidára 1973-ban, s a Peremartoni Vegyipari Vállalatnál helyezkedett el.
1975. október 5-én – hajnali órákban – súlyos
balesetet szenvedett, motorkerékpárjával vonattal ütközött, a baleset következtében mindkét
lábát combban elveszítette. Kórházi ápolását
követően 1976-ban Budapest XIV. ker. Május 1.
utcai rehebilitációs központban gyógykezelték.

Néhány év elteltével, az 1980-as évek elején
mozgáskorlátozottan az úszósporttal kezdett
foglalkozni. E sportágban mozgáskorlátozottan is kiemelkedő eredményeket ért el:
• az 1984-ben, New Yorkban megrendezett játékokon 100 méteren mellúszásban és pillangón, míg 200 méteres vegyesen nyert világcsúccsal aranyérmet, 100 méteres gyorsúszásban pedig bronzérmet szerzett;
• négy évvel később, Szöulban két számban,
100 méteres gyorsúszásban és 100 méteres
mellúszásban a harmadik helyen végzett.
Dukai Géza a mozgáskorlátozottak közül elsőként úszta át a Balatont, 1985-ben az év mozgáskorlátozott sportolójának választották meg.
A sportember 2006. február 9-én 50 éves korában elhunyt, akit a Magyar Paralimpiai Bizottság saját halottjának tekintett.
Legyünk büszkék e tehetséges, szülő faluja által
elfelejtett háromszoros paralimpiai bajnok úszó
eredményeire!
NESÓ SÁNDOR

8

9

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Szerkesztőség: Kultúrház és Könyvtár – Berhida, Kossuth u. 18. • Tel.: 88 455 400 • Felelős kiadó: LENGYELNÉ HORVÁTH ANDREA közművelődési igazgató
Felelős szerkesztő: KOVÁCS SZILVIA • Nyomdai előkészítés, nyomás: TRADEORG NYOMDA KFT., Balatonfűzfő • Felelős vezető: TÓTH ZOLTÁN
Megjelenik havonta egy alkalommal, 2000 példányban • ISSN 2061-067X

