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A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy ta-
vasz legyen. Évezredek óta várjuk a meleg napsugarakat, az új-
jászületést. S a tavasz – amióta a világ a világ- eljön. Örök kör-
forgás ez. Mindig magával hozza nekünk a megújulást, a fényt,
a reményt. Néha csendesen jön, lassan belopja magát életünk-
be. De vannak különös, eget rengetõ márciusok is. 

A forradalom óta eltelt 166 év. És 1848 még mindig üzen
nekünk. Mi az üzenet? Ahány történelmi kor, annyiféle tartalom-
mal ruháztuk fel múltunk egyik legfontosabb napját. De talán
a két kulcsfogalom, amit politikai rendszertõl, pártállástól, vi-
lágnézettõl függetlenül értenünk kell, felismernünk kell ’48
üzenetébõl, az a SZABADSÁG és az EGYÜTTMÛKÖDÉS
szavak jelentése.

Akkor, a 19. század közepén õseink tudták, hogy a cél csak
együttes erõvel, összetartással érhetõ el. 

S ez a cél: SZABADNAK LENNI! Olyan erõs volt ez a vágy,
hogy egy oszthatatlan egységgé tudta forrasztani a nemzetet. S
tudták azt is, hogy teljes szabadság nem létezik, vannak korlá-
tok, isteni és emberi törvények, amiket be kell tartani. Az em-
bernek meg kell fogalmaznia: kitõl, mitõl és nem utolsósorban,
hogy mire legyen szabad? Õk tudták ezt! Tettek érte, hogy
megvalósuljon. S mert másképp lehetetlen, ezért összefogtak,
együtt jóban-rosszban! Nekünk ajándékozták a szabadságot!
Azt hiszem, mi nem becsüljük meg mindig ezt a kincset: át-
hágjuk szabályait, visszaélünk vele; csak a tõle kapott jogokat
akarjuk élvezni és nem vesszük tudomásul, hogy kötelessége-
ink is vannak. Mivel készen kaptuk, úgy tûnik, megszûnt az
egyetlen cél, amiért ez a nemzet képes összefogni.

Pedig feladat most is akad bõven. S összefogás ezek megol-
dásához is kell!

Meg kell õrizni a szabadságot; a jogot, hogy szabadon gon-
dolkodjunk, szabadon beszéljünk és írjunk; szabadon, ésszerû
törvények között éljünk, s ne kelljen félni. Félni a holnapoktól,

a bizonytalannak tûnõ jövõtõl…
De mindenekelõtt meg kell õriznünk a nemzetet, akinek szük-

sége lehet erre a szabadságra! Együtt!
„Az eltiport nemzet újjászületik, de öngyilkos nemzetnek

nincs feltámadás.” – mondta Kossuth Lajos. A kormányzó sza-
vait sokan, sokféle szövegkörnyezetben használták már. 

Az elmúlt hetekben, különbözõ internetes tartalmakat, kö-
zösségi oldalakat böngészve és tanítványaimmal beszélgetve
magam is döbbenten tapasztaltam, hogy valóban megfigyelhe-
tõ társadalmunkban egyfajta önpusztító folyamat. Nemzeti iden-
titásunk haldoklik!

Azt már óvodában tudja majdnem mindenki, hogy fiú-e
vagy lány. A jól mûködõ mikroközösségekben azt is viszony-
lag könnyen megtanulják gyermekeink, hol a helyük, mi a sze-
repük; a felnõttkorra szakmai és vallási én-azonosságunk is ki-
alakul. De a nemzeti identitást mostohagyerekként kezeljük.
Gyermekeink nincsenek tisztában a magyar hagyományokkal,
kulturális értékeinkkel, történelmünkkel. Lassan hírbõl sem is-
merik a piros-fehér-zöld és más nemzeti jelképünk jelentését.
S ami számomra szinte hihetetlen, a Himnusz és a Szózat sora-
it sokan sem felidézni, sem felismerni nem képesek!

S bármennyire is szomorú, többségük érdeklõdést sem mu-
tat az említett nemzeti értékek iránt. A magyarság számukra in-
kább valami teher, valami elviselendõ rossz, mint sem identi-
tás. S ha azt kérdezzük tõlük, hol képzelik el a jövõjüket, a vá-
lasz így szól: Nem itt!

Valóban idáig jutottunk? A felnõtt magyar társadalom nagy
része ilyen mélyre süllyedt volna, hogy nem akarjuk itthon tar-
tani gyermekeinket? Azt sulykoljuk beléjük, hogy itt nem lehet
boldogulni, bezzeg odakünn kolbászból van a kerítés is? Hát
szabad ezt? S akik ezt teszik, megmondják-e, mit kell csoma-
golni a bõröndbe, amit magukkal visznek majd?

(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás a címlapról)
Elképzeltem, hogy újra felnõtt életem kezdetén állok és cso-

magolok. Elõveszek egy hatalmas koffert, hiszen aki messze
megy - talán örökre - annak sok dolog kell. És pakolom, hajto-
gatom rendületlenül a sok holmit, már alig lehet becsukni, de én
csak gyömöszölöm bele, ami belefér. Ez így nem jó!- gondolom.
Kezdem újra és újra, de nem vagyok elégedett. Valami hiány-
zik! És akkor eszembe jut egy gyerekkori kép: Gyakran játszot-
tuk barátaimmal a Fertõ-tóban. Gondoltuk, jó móka lesz, feleme-
lünk egy maroknyi iszapot a tó mélyérõl, aztán azzal majd jól
képen töröljük a másikat. Igen, lenyúlok a mélybe, érzem, ke-
zemben egy halom iszap… De mire a kezem a felszínre ér, csak
pár apró kavicsot markolok, s így megy másodszor, harmad-
szor… az értékes iszap mind visszahull oda, ahonnan elemel-
tem. Odatartozik. 

S most már tudom, a világ legnagyobb bõröndjét is megpa-
kolhatom, amikor elindulok, nem lesz abban semmi más, csak
pár vacak, értéktelen kavics: személyes iratok, tárca, ruhák, ci-
põk, slusszkulcs, meg egyéb kacatok. 

Mert az értékes iszap az ITTHON marad, s itthon marad - hi-
szen az iszap az nem ereszti - a gyerekkorunk, a sarokba dobott,
rég feledett mackó, a néhány jó barát, akiknek megígértük,
hogy együtt - mindörökké…S ha akarjuk még néha érezni a
nagyszülõk kicsi házának falából áradó rétes illatot; ha ott aka-
runk állni - mert néha ott kell állni - a csendben, a gyertyafény-
ben, akkor bizony nincs választásunk: maradni kell. Mert a ház,
a macskakövek, a sírhant az nem jön velünk, mert kõ, „és a kõ
marad”… Ezt is el kell mondani azoknak, akik csomagolnak!

Úgy emlékszem, nekünk még elmondták ezt! Vagy egysze-
rûen úgy neveltek minket, hogy tudtuk… Ezért maradtunk so-
kan! És azért, mert úgy hiszem - sõt határozottan állítom - min-
ket nem küldtek! Nem, nem a politikusra gondolok!  Azokra,
akiknek a szava számít. Õk, akik annyi bajt - háborút, forradal-
mat, diktatúrát- megéltek; de minden kín, nehézség ellenére
mégis magyarok maradtak, s legtöbben itt maradtak, s éltek em-
berként, magyar emberként!  S miközben népmeséket olvastak

fel nekünk, vagy titokban tanították a „hiszekegyet”, kokárdát
tûztek a mellkasunkra, népdalokat énekeltek vagy bús, komoly
hangon megannyi magyar költõ magyar versét szavalták; lassan
ívódott bele a vérünkbe, a szívünkbe a magyarság; nem teher volt,
hanem érték. A részünkké vált, és fájt volna, ha kitépik, kisza-
kítják belõlünk. 

1848 üzenete tehát ma így szól: 
„Ne felejtsétek megõrizni, egyben tartani a nemzetet! Te-

remtsetek olyan hazát, ahonnan a jövõ nemzedéke nem akar
megszökni! Mutassátok meg nekik, hogy lehet itt élni, nem-
csak tengõdve, nyomorogva, megalázva, hanem boldogan, bol-
dogabban élni. Nemcsak lehet, érdemes! De csak emberként, ma-
gyar emberként! S tudjatok válaszolni arra a kérdésre is, miért
vagyok magyar?”

Bertók László így felel erre:
Miért vagyok magyar? Ez egy kérdés. Most. Üljünk le! Elõ-

ször azért, mert az anyám, az apám, a nagyszüleim, minden
õsöm és rokonom, ameddig az emlékezet elér, magyar anya-
nyelvû, magyar nemzetiségû, magyar állampolgár volt. Másod-
szor azért, mert Magyarországon, magyar családban, magyar
állampolgárnak születtem. Harmadszor azért, mert a szüleim, a
rokonaim, a tanítóim, tanáraim, az evangélikus papok, magyar
falvakban, városokban, magyar nyelven, a magyar föld, a ma-
gyar történelem, a magyar kultúra ismeretére, szeretetére, õrzé-
sére, mûvelésére neveltek, amely része, szerves része az euró-
pai kultúrának, az emberiség kultúrájának és történetének. Ne-
gyedszer azért, mert amikor már én magam is megértettem, ak-
kor elfogadtam, megvallottam, vállaltam, részemmé, készsé-
gemmé, öntudatom meghatározó bizonyságává tettem, hogy
magyar vagyok. - Úgy vagyok magyar, ahogy a fû zöld, az ég
kék, a nap keleten kél és nyugaton nyugszik, ahogy közhely a
közhely. Ez a tény nincs, nem lehet senki ellen, senkivel szem-
ben. Állapot. Megvallani is csak akkor kell, ha kényszerítenek
rá. 

Kálmán Andrásné
történelemtanár

Kellemes húsvéti ünnepeket
kíván

Berhida Város
Önkormányzata nevében

Pergõ Margit polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

Dr. Áder János Köztársasági Elnök Úr 2014. április 6.
napjára tûzte ki az országgyûlési képviselõk választását. 

A választópolgár szavazáson való részvételének elen-
gedhetetlen feltétele, hogy érvényes okmánnyal igazolja
személyazonosságát és lakcímét.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Választópolgá-
rokat, hogy személyazonosság igazolására alkalmas okmá-
nyaik (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetõi en-
gedély) érvényességi idejét szíveskedjenek ellenõrizni.

A Várpalota Járási Hivatal Okmányirodai Osztályán
és a Berhidai Kirendeltségen – a választás napjáig, mun-
kanapokon a hivatal teljes munkaidejében – ügyfélfogadá-
si idõtõl függetlenül – lehetõséget biztosítok az érvényes-
ségi idõ lejárta miatti személyazonosító igazolvány
és/vagy lakcímváltozás miatt érvénytelenné váló lakcímet
és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány cseré-
jének ügyintézésére.

dr. Ferencz Kornél
Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Várpalota Járási Hivatal vezetõje
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A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSÉN TÖRTÉNT
Legutóbbi lapszámunk megjelenése óta a képviselõ-testület egy

munkaterv szerinti ülést tartott, 2014. február 27-én. Ezen kívül rend-
kívüli ülésre került sor 2013. december 9-én, december 20-án, 2014.
január 13-án, február 5-én és március 14-én. 

A december 9-i rendkívüli ülésen a 2013. évi költségvetés felújítá-
si, felhalmozási feladatával kapcsolatos egyes átcsoportosításokról
döntött a képviselõ-testület, illetve jóváhagyta a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központtal kötött vagyonhasználati megállapodást az
iskolák mûködtetésével kapcsolatban.

A december 20-i rendkívüli ülésen szintén felújítással kapcsolatos
átcsoportosításokról született döntés. Emellett arról is hozott a testü-
let határozatot, hogy a peremartoni sportöltözõ felújítására a Peremar-
toni Sport Egyesület által nyert támogatáshoz biztosítja a szükséges
önrészt, mintegy hárommillió forint összegben.

A 2014. január 13-i rendkívüli ülésen módosította a temetõkrõl szóló ren-
deletet és a településképi bejelentési eljárásról szóló rendeletet. A módo-
sítás lényegében arra irányult, hogy meghatározza a temetõben elhelyez-
hetõ síremlékekkel kapcsolatos építési, településképi követelményeket.

Az Állami Számvevõszék 2013. tavaszán helyszíni ellenõrzés kere-
tében vizsgálta a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodását. A Szám-
vevõszék által tett javaslatok alapján intézkedési tervet fogadott el mind
a roma, mind a német nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában. Az
egyik intézkedést azonnal meg is tette, módosította a képviselõ-testü-
let és a nemzetiségi önkormányzatok között kötött megállapodásokat. 

Támogatási elõleget biztosított a polgárõrség részére 200.000.-Ft ösz-
szegben.

A február 5-i rendkívüli ülésen döntött arról a képviselõ-testület, hogy
a Hétszínvirág Óvoda felújítására 30 millió forint összegben pályázatot
nyújt be, egyúttal költségvetésében biztosította a 6,5 millió forint önerõt.

Megtárgyalta Várpalota Város Önkormányzata Képviselõ-testü-
letének a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulásból való kilépési szándékát. A törvényi feltételek betartása
mellett történõ kilépést tudomásul vette.

Mivel a Gazdasági Bizottság egyik – külsõ tagja – Koltai Tibor Lajos
sajnálatosan elhunyt, a helyére a Gazdasági Bizottság külsõ tagjának meg-
választotta Molnár Róbert, 8182. Berhida, Jázmin u. 1/1. sz. alatti lakost.

A február 27-i munkaterv szerinti ülésen elfogadta a közmûvelõ-
dési intézmény éves munkatervét, hozzájárult, hogy a Kultúrház köz-
mûvelõdési érdekeltségi pályázatot nyújtson be, a pályázat megvaló-
sításához szükséges 254.000-Ft-ot biztosította.

Módosításra került a 2013. évi költségvetési rendelet, a harmadik ne-
gyedév pénzügyi mûveleteinek megfelelõen.

Elfogadta a testület a 2014. évi költségvetési rendeletet. Továbbra
is csak a kötelezõ feladatok jelenlegi színvonalon történõ ellátást biz-
tosítják a források, ennek ellenére néhány beruházás megvalósítását
is célul tûzte ki a költségvetés. (pl. járdák felújítása, temetõ rendezé-
se, pályázati önrészre biztosított forrás, stb.)

A törvényi elírásoknak megfelelõen a képviselõk megválasztották a
választásokon mûködõ szavazatszámláló bizottságok tagjait, póttagjait. 

Elfogadta a többcélú társulás mûködésére vonatkozó társulási meg-
állapodás módosítását. Kinyilvánította, hogy továbbra is tagja kíván
maradni a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesületnek
(LEADER akciócsoport).

Módosult a szociális ellátásokról szóló rendelet. Néhány pontosí-
tás mellett meghatározásra kerültek az áprilistól alkalmazandó intéz-
ményi térítési díjak, amelyek némileg magasabbak a korábbinál.

Lehetõség nyílt arra, hogy pályázatot nyújtsunk be az I. világhábo-
rús emlékmû restaurálására, amelyen legfeljebb 5 millió forint támo-
gatási összeg nyerhetõ el. A képviselõ-testület a pályázat benyújtását
támogatta, 15%-os önrészt is vállalt. Megbízta a MÛ-VELÜNK Bt-t a
restaurációs dokumentáció elkészítésével. 

Az el nem adósodott önkormányzatok kompenzálására megjelent
jogszabály alapján Berhida városnak lehetõsége nyílik 181 millió forint
fejlesztési támogatásra, amelynek felhasználási céljait határozta meg a
képviselõ-testület. A döntés alapján 150 millió forintot a peremartoni
mûvelõdési ház energetikai megtakarítást eredményezõ felújítására, 28
millió forintot járdaépítésre/felújításra, 3 millió forintot a Cinca pa-
taknál hídfelújításra szeretne fordítani a városvezetés. Az jelenleg nem
ismert, hogy ehhez a forráshoz milyen mértékben és mikor juthat hoz-
zá a város, de a támogatási igényt be kellett nyújtani. Nagy remények-
kel várunk a támogató szerv döntésére. Ahhoz, hogy a mûvelõdési ház

felújítása érdemi energia-megtakarítást eredményezzen, szükséges egy
tanulmányterv elkészítése. Erre tervpályázati felhívást adtunk ki,
amelyre három pályázat érkezett. A képviselõ-testület a legkedvezõbb
ajánlatot adó MULTIFORM KFT-t bízta meg a tanulmányterv elkészí-
tésével, mintegy 2.5 millió forint tervezési díj ellenében.

Jogszabályi változások miatt több intézmény alapító okiratának
módosítására is szükség volt, amelyet a testület jóváhagyott.

Újból tárgyalt a testület arról, hogy helyi értéktárat kíván-e létrehozni.
Továbbra sem hoz létre erre bizottságot, de fontosnak tartja a helyi értékek
feltárását, ennek érdekében megbízta az Összefogással Berhidáért Egye-
sületet a helyi értékek felkutatásával, a tevékenység koordinálásával.

A március 14-i rendkívüli ülésen a testület tájékoztatást hallgatott
meg a következõ években várható szennyvíztisztítási, - kezelési, - fej-
lesztési célú pályázati lehetõségekrõl. A jelenlegi ismeretek szerint a
teljes elõkészítõ tevékenységet 100%-os állami támogatás mellett egy
erre a kormány által kijelölt szervezet végezné, a megvalósítás leg-
alább 85%-os támogatást élvezne. Azonban a 15%-os önrész is 100
milliós nagyságrendû. A Képviselõ-testület úgy döntött, további in-
formációkra és garanciákra van szükség, ezért a soron következõ tes-
tületi ülésen újra tárgyalni kíván a kérdésrõl.

Pályázati lehetõség kínálkozik köztéri szobrok elhelyezésére, leg-
feljebb ötmillió forint támogatás mellett, önerõ nélkül. A képviselõ-tes-
tület úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani az 1985-ös földren-
gésnek emléket állító szobor elkészítésére, melyet a földrengés 30. év-
fordulója alkalmából a jövõ évben kíván felállítani a városháza elõtt.
A szobortervet elkészítette Szilágyi Bernadett mûvésznõ, a mû makett-
jének zsûrizése megtörtént, a pályázatot benyújtottuk.

Dr. Cseh Tamás,  jegyzõ

TRÉNING A HIVATALBAN
A közelmúltban – március 10-12. között – a közös önkormányza-

ti hivatal dolgozói háromnapos képzésen vettek részt, amelyre a hely-
színt a hivatal biztosította. A tréning egy nemzetközi program része-
ként – kísérleti jelleggel – került lebonyolításra, a Települési Önkor-
mányzatok Szövetsége, a Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazot-
tak Szakszervezete, a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok
Szövetsége és a Norvég Közszolgálati Szakszervezet közremûködésé-
vel. A program célja a köztisztviselõk védelme az ügyfél oldali erõszak
különféle megnyilvánulásaival szemben. A képzésen bemutatásra ke-
rült a norvég gyakorlat, és célja elsõsorban az volt, hogy megvitassák
a résztvevõk, milyen módon alkalmazhatók a külföldi tapasztalatok a
berhidai közös önkormányzati hivatal tevékenységében.

A képzést követõen a hivatalban kialakításra kerülnek a rendszer be-
vezetéséhez szükséges feltételek. A cél a köztisztviselõk biztonságos,
külsõ befolyástól mentes munkakörülményeinek megteremtése. En-
nek érdekében ki kell alakítani egy olyan rendszert, amely a belsõ sza-
bályozásra, az ügyfélfogadás rendjének kialakítására, az ügyféli ol-
dalról nem kívánatos magatartások meghatározására, ezek megelõzé-
sére, a bekövetkezett esetek regisztrálására, a hivatal vezetésének az
ilyen esetekben tanúsított magatartására, az inzultust elszenvedõ köz-
tisztviselõ támogatására irányul. Legfõbb feladat azoknak az ügyféli
magatartásoknak a megfogalmazása, amelyek a hivatal hatékony mun-
kavégzését akadályozzák, így hátrányos helyzetbe hozva a többi ügy-
felet. Ilyen magatartások lehetnek – többek között – ha az ügyfél az ügy-
intézõt megérinti, bökdösi, rángatja, megüti, meglöki, túl nagy hang-
erõ, fenyegetõ hangsúly, sértõ, megalázó szóhasználat, fenyegetõ moz-
dulatok, gesztikuláció, „bemutatás”, korrupciós befolyásolás, folya-
matos zaklatás telefonon, vagy személyesen, állandó sürgetés, fenye-
getés -.

A nem kívánatos ügyféli magatartásokat a hivatal kollektívája pár-
beszéd formájában közösen határozza meg. Ezt követõen fontos, hogy
ezek kommunikációja megfelelõen megtörténjen az ügyfelek felé,
minden elérhetõ fórumon. Ebben nagy szerepe lehet a képviselõknek,
civil szervezeteknek. A rendszer kialakítását követõen a lap hasábja-
in is tájékoztatni kívánjuk ügyfeleinket arról, milyen együttmûködést
vár a hivatal az ügyfelek részérõl annak érdekében, hogy valóban ügy-
félközpontúan, szolgáltató jelleggel tudjuk az ügyfelek ügyeit intézni.

Dr. Cseh Tamás jegyzõ
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Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy PEREMARTON-
GYÁRTELEP településen a HULLADÉKOK BEGYÛJTÉ-
SE ÉS SZÁLLÍTÁSA 2014. április 1-tõl csütörtöki napo-
kon történik.

Társaságunk szolgáltatási területe jelentõsen meg-
növekedett, ami logisztikai szempontok és az alvállalkozói tel-
jesítések miatt az eddigi szállítás átszervezését igényelték.

Kérjük a Peremartongyártelepi lakosokat, hogy a megszo-
kott rend szerint, 2014. április 1-tõl csütörtöki napon helyez-
zék ki hulladékaikat, legkésõbb reggel 6.00 óráig. A települési
vegyesen gyûjtött hulladék március 31-ét követõ szállításának
elsõ napja április 10-én lesz és azt követõen minden héten,

csütörtöki napon.
A szelektív hulladékgyûjtés és a zöldhulladék zsákos begyûj-

tése idõpontjai nem változnak a kiküldött naptárban megjelölt
napokon áll az Önök rendelkezésére, kérjük továbbra is vegyék
igénybe ezeket és gyûjtsék szelektíven a keletkezõ hulladéka-
ikat. A hulladékok begyûjtésével és szállításával kapcsolatos
bejelentés, információkérés: 

VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 
Telefon: 22/576-070, 22/366-029; fax. 22/576-071
e-mail: penzugy@vertikalrt.hu; 
honlap: www.vertikalzrt.hu 

VERTIKÁL NONPROFIT ZRT.

Település Hulladék típus március április május június július augusztus szeptember október november
Berhida, zöld 31 21 5, 26 8, 29 20 10
Peremarton pet, papír 24 14 12 2, 23 14 4, 25 15 6 17

Tisztelt Peremartoni Lakosság!

Óvodánk Szülõi Közös-
sége február 15-én Valen-
tin-napi jótékonysági bált
szervezett, ami nagyon jól

sikerült. A meglepetés mûsorban vendég
fellépõk voltak: Berhida Táncegyüttes,
Lendvai Lacika, Lendvai Elizabet és
Oláh Míra. Köszönet a fellépõknek és
Pintér Ferencné tanárnõnek, aki az isko-
lások mûsorát betanította. A zenét Szõke
Csaba szolgáltatta.  Köszönetet mon-
dunk a szülõknek, akik megálmodták és önzetlenül, heteken
keresztül fáradságot nem kímélve szervezték, és sikeresen le-
bonyolították a bált. A szülõk a bál bevételét az óvodának
ajánlották fel, hogy majd az adó 1%-nak felajánlásával együtt,
kültéri játékot tudjunk vásárolni és telepíteni az óvoda udva-
rára. 

Még egyszer köszönetünket szeretnénk kifejezni a gyerme-
kek nevében a Szülõi Közösség aktív tagjainak: Kovács Ta-
másnak, Kovácsné Riga Tímeának, Vargáné Szabó Évának, Ba-
nai Bernadettnek, Hardi Noéminek, Taszári Renátának és
Erdélyiné Szokó Margitnak. Megköszönjük a támogatók tom-
bola felajánlását, segítségét, mellyel támogatták a jótékonysá-
gi bált: Pergõ Margitnak, Gerõfi Rolandnak, Gerõfiné Mészá-
ros Anitának, Szabó Ágnesnek, Goda Dénesnek, a Berhidai
Polgárõrségnek, Lengyelné Horváth Andreának, Varga
Károlynénak, Jancsek Máriának, Madár Lászlónénak, Tóthné
Éberfi Évának, Zugor Andrásnénak, Karácsony Józsefnek, a
Stílus Szigetnek, Hegedûsné Katinak, a Mezõgazdasági Bolt-
nak, Tóth Mariannának a Közért-Vill Kft. vezetõjének, Gerõfiné
Piroskának, Nyírõ Istvánnénak, Juhász Katalinnak a COOP
Bezerédi ABC vezetõjének, a Nefelejcskerti BT-nek, az Ica Vi-
rágboltnak, Kéri Editnek, Tóth Károlynénak-Groupama Bizto-

sító, Erdélyiné Arany Ágotának, Balogh
Lászlónénak, Bukicsné Schlemmer Edit-
nek, Lencsésné Teklának a Pearl Dance
vezetõjének, Molnárné Zsuzsának, boltos
Bettinek, Laci Bolt dolgozóinak, Szõke Ist-
vánnak, Kovács Péternek, Varga Henri-
ettnek és óvodánk dolgozóinak.

Kovácsné Tobak Márta
intézményvezetõ

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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FIGYELEM 
Ön szereti a természetet?
Gondolkodjon ökologikusan! 
Töltse meg a konténert!

Kérjük, dobja be a kihelyezett
gyûjtõkonténerekbe, tiszta és
becsomagolt állapotban a textí-
liát, ruhanemût, lábbelit és já-
tékokat ezzel: 
védi a természetes környezetet,
megtakarítja a szemétszállítási díjat,
segít a rászorulóknak.

Eco Textil Fogyatékos Gyerekeknek 
Tõlünk Nektek Alapítvány

A SÜNI – GÁLA MARGÓJÁRA
Érdeklõdve olvastam a februári Önkormányzati Híradóban

Antal Ferencné, nyugdíjas óvodavezetõ írását, amire szülõként
szeretnék reagálni, de egy másik szemszögbõl.

Az óvoda történetét én ugyan nem ismerem olyan részlete-
sen, mint ahogy Õ önmagáról állítja, de helybeli, berhidai öre-
gektõl sokat hallottam már mesélni a régi apácák által üzemel-
tetett árvaházról, csecsemõotthonról, nevelõotthonról, és arról
is, hogy mintegy ötven évvel ezelõtt ebbõl az intézménybõl ke-
rült mintegy „leválasztásra”, az akkor még tanácsi, majd im-
már önkormányzati fenntartású óvoda.

A Berhida Nagyközségi Tanács által kiadott alapító okirat
szerint, a mai Süni Óvoda, akkori nevén: Napköziotthonos
Óvoda 1963 óta mûködik önálló oktatási intézményként.
Mivel az alapító okirat a földrengéskor nem veszett el, ezért
úgy gondolom, annak létezésével, tartalmával nem érdemes
nekem sem szembehelyezkednem. Örülök neki, hogy a lakos-
ság a régi dolgozók emlékét megõrizte, de meggyõzõdésem,
hogy egy ilyen eseménynek, mint a Süni – Gála, nem a meg-
hívott vendégek, vagy a régi dolgozók színpadra állításával,
vagy dicséretérõl kell szólnia. De, aki vette a fáradtságot és
elment az eseményre, az láthatta, hogy nem csak élõszóban,
de korabeli fényképek felidézésével is megemlékeztek ró-
luk. Szóljon egy ilyen esemény arról, amit az intézmény el-
ért, és persze a legfontosabbnak ez esetben is a gyerekek-
nek kell lenniük, akik nagyközönség elõtt megmutathatták
végre, hogy a „Süni” egy olyan intézmény, ahol nemcsak
gyermekmegõrzéssel foglalkoznak, hanem a lehetõ legtöb-
bet teszik azért, hogy gyermekeink tudásban, kultúrában
gyarapodjanak.

Ezért, ezúton is szeretném megköszönni az óvoda dolgozó-
inak, a szervezõknek, hogy a Süni – Gála nem a meghívott, ki-
sebb vagy nagyobb fontosságú vendégekrõl szólt, hanem a mû-
sorban a lehetõ legnagyobb teret az óvodás gyermekeink szín-
vonalas és szívhez szóló bemutatkozásai kaphatták.

Kovács Tamás

HOVA LETT 40 ÉV? 
Vélemény egy másik szemszögbõl

A Süni Óvoda a szeptemberi Önkormányzati Híradóban felhí-
vást tett közzé, melyben régi fényképeket kért a jubileumi ünnep-
ség szervezéséhez. Ezt követõen mindenkinek lehetõsége lett
volna személyesen megbeszélni a jelenlegi intézményvezetõvel
a cikkben vitatott 40 évet. Az intézményvezetõ az említett szak-
dolgozat elolvasása után felkeresett, - mint a fenntartó képvise-
lõjét - hogy megbeszéljük, hány éves is pontosan az óvoda. 

Az említett záródolgozat pontos évszámot nem ír az óvoda
alapításáról. Talán azért, mert az 1985-ös földrengéskor az élet-
veszélyesnek nyilvánított óvodában maradtak a régi dokumen-
tumok, amik elvesztek, mert az épületbe a földrengést követõ-
en senki nem léphetett be. Arra a megállapodásra jutottunk az
intézményvezetõvel, hogy az árvaház és a gyermekotthon nem
oktatási intézmény, ez abból is kitûnik, hogy felsõbb szerve a
Népjóléti Minisztérium volt. Lakath János végrendeletében
1921-ben nem óvodát alapított, hanem leány árvaházat. Idõvel
az apácák a falubeli gyermekeket is fogadták. A gyermeklét-
szám növekedése miatt, a Kossuth utcai épület átalakításával,
1941-ben több férõhelyet alakítottak ki. 1946-ban római kato-
likus Napköziotthonos Kisdedóvó néven mûködött tovább. A
Népjóléti Minisztérium 1949-ben megszüntette, majd államo-
sította az árvaházat és a kisdedóvót. Tehát az árvaház és a gyer-
mekotthon nem jogelõdje az óvodának.

Minden oktatási intézménynek – a Süni Óvodának is - van ala-
pító okirata, melyet a fenntartó önkormányzat készít el, ami hiva-
talos, kötelezõ alapdokumentuma az intézménynek. Ebben az ala-
pítás éve 1963. Az intézményvezetõ – az alapító okirat dátumát fi-
gyelembe véve járt el az 50 éves évforduló megünneplésével. 

A cikk írója sajnálhatja, hogy nem jött el az ünnepségre, aho-
va szeretettel hívták és várták, mert személyesen is megbizonyo-
sodhatott volna arról, hogy méltóképpen megemlékeztek min-
den volt kollégáról, nyugdíjasról és az elhunytakról. Jó volt
érezni és látni, hogy az óvoda összes dolgozója egy emberként
fogott össze a jubileumi hét rendezvényei- és a gála sikeres le-
bonyolításáért. Minden a gyermekek érdekében történt és a
gyermekekrõl szólt az ünneplés is, amit a helyszínen lévõk
nagy számban és nagy tapssal üdvözöltek. Nem kellett volna
más rosszindulatú beszámolójára hagyatkozva alaptalan, üres
„csinnadrattának” leminõsíteni az óvodások nívós szereplését
és a pedagógusok felkészítõ munkáját. 

Az elmúlt években sokat változott a világ. Változtak az óvodá-
ba járó gyerekek és az õ szüleik is. Az óvodáink ma már szolgál-
tatást nyújtanak a szülõknek azzal, hogy napközben gondoskodnak
a gyerekekrõl. Ehhez igazodni kell az intézmények dolgozóinak is,
mert ha nem, akkor elviszik más óvodába a gyereket. Amennyiben
nincs gyerek, akkor nem kell annyi óvodai csoport, ha pedig csök-
ken a csoportok száma, akkor annyi dolgozó sem kell az óvodába.
Ma ilyen egyszerû és kegyetlen világot élünk. 

Másfél éve új vezetõ áll az óvoda élén, aki nagyon aktív,
idõt és energiát nem kímélve, szívvel-lélekkel a gyermekek és
a dolgozók érdekeit képviseli. Az óvoda valamennyi dolgozó-
jának ma pedig az a feladata, hogy a tõle elvárható legjobb tu-
dása szerint végezze munkáját, hogy az óvoda olyan szolgálta-
tást nyújtson, ami elfogadható az itt élõ kisgyermekes szülõk szá-
mára, és ebbe a gyakori, nyilvános, megfelelõ színvonalú sze-
replés is beletartozik. Ezt az évfordulóhoz kötött napot is bát-
ran ezek közé sorolhatjuk.

Pergõ Margit polgármester
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A nevével ellentétben nem Berhidán született, de itt élt, és az
egyetlen nemes ember volt a környéken, aki a vagyonát nemes
célra adományozta.

Édesapja Lakath Mihály Somlóvásárhelyen született 1829-
ben, meghalt Berhidán 1900. augusztus 14-én. Édesanyja 
Stefkó Mária. A szülõk 1853. május 10-én kötöttek házassá-
got. 1894. december 30-án szerzett nemesi címet Lakath Mihá-
ly, s ekkor vette fel a berhidai elõnevet is. Gyermeke János,
születési idejét tudjuk (1859), de nem tudjuk a helyét. Erre vo-
natkozóan adat még a Megyei Levéltárban sincs.

1859-ben – egy aránylag gazdag házban – sírt fel az újszü-
lött, akit apja kívánsága szerint Jánosnak neveztek el. A névadás-
nál ellenvetés nem lehetett, a jómódú Lakath Mihály már meg-
szokta: az õ szava parancs. Gyengélkedõ feleségének sem volt
ellenvetése. Az anyja iránt érzett mélységes szeretet végigkísér-
te élete során. A gyermek gyenge egészsége ellenére, jól érez-
te magát. Mindenkitõl elszigetelten játszott, és élte boldog éle-
tét a szülõi ház kertjében, anyja legnagyobb boldogságára. Az
iskolaérettség idején ütközött ki elõször az elzárt élet jelentet-
te ellentét a visszahúzódó kisgyermek lelkivilága és az új világ
megismerése között. A jól nevelt, illedelmes gyermek életében
nehéz idõszak következett, míg el nem ért az elemi iskola 4.
évfolyamáig. Mint a jómódú földbirtokos gyermekét, beíratták
a veszprémi egyházi iskola felsõ tagozatába. 

A cseperedõ kisfiú a nyári szünidõt boldogan töltötte anyjá-
val. Apja nem kedvelte túlságosan a kis Jánost, mivel a fiú na-
gyon vallásos volt. János 13 éves korában a veszprémi kollégi-
umban ismerkedett meg egy értelmes, jólelkû baráttal. Vele
osztotta meg gondjait. Idõnként a városban sétálva, meglepõd-
ve tapasztalta azt a furcsa világot, amit az õ különösen zárkó-
zott lelkivilága nem volt képes befogadni. Sokszor megütkö-
zött az úri hölgyek könnyed viselkedése láttán. A megtapasz-

talt élmények élete végéig elkísérték. Az iskolát 16 évesen fe-
jezte be, majd hazaköltözött, ahol aztán az apja keményen be-
fogta a gazdasági munkákba. 

Az évek múlásával, kezdte mind jobban érteni a gazdaság
intézésével járó feladatokat. 41 éves volt, amikor apja hirtelen
meghalt. A haláleset megviselte, holott nem igazán kedvelte az
apját. Apja halálával a gazdaság minden problémája a nyaká-
ba szakadt. Az idõ múlásával egyre jobban irányított, vagyona
egyre nõtt. Ennek eredményeképp a fiatal hölgyek szülei mind-
inkább keresték János barátságát. Az ismert hölgyek társasá-
gában eltöltött évek alatt hiányolta a lelkiviláguk gazdagságát.
Mivel a silányságot elfogadni nem tudta, ezért kerülte a höl-
gyek társaságát 

Miután meggazdagodott, arra a következtetésre jutott, hogy
a jótékonyság irányába kell fordulnia. Miután édesanyja 1916-
ban meghalt, végképp elmagányosodott. Egészsége megrom-
lott, s érezte, hogy nincs sok ideje, emiatt egyre inkább a jóté-
konyságon gondolkodott. 

1921-ben döntött és végrendelkezett, mellyel lefektette a
„Lakath Mihályné Szeretetháza” alapjait. Alapítványt hozott
létre, amihez nagy vagyonával járult hozzá. A lelkében levõ
problémákra is gyógyírt keresett a gondoskodással. Az alapít-
vány meghatározásánál elõtérbe helyezte a hadigondozottak és
a lelkileg sérült árva lányok megsegítését. 1924-ben halt meg,
vagyonát a Szeretetház felépítésére fordították végakarat szerint.
14 év alatt épült meg a „Gyermekotthon”, amely 1985. augusz-
tus 15-ig mûködött. Lakath János 1924. évi halála nem rendí-
tette meg Berhida elõjáróit, temetése puritán volt.  Egykori sír-
helye a Veszprémi úti temetõben volt megtalálható 1960-ig.
Akkor a falu vezetése úgy döntött, hogy a temetõt megszünte-
tik, felparcellázzák. Lakath János hamvait egy ismeretlen sze-
mély jóvoltából áthelyezték a jelenlegi katolikus temetõbe. 

Sírhelyét nagyon kevesen ismerik, s kevesen gyújtanak gyer-
tyát érte. Az idõ múlásával a feledés homályába vész egy jóté-
konykodó ember neve. Sírjára a következõt írták: „Berhidai
Lakath János nemes emberbarát hamvait fedi e sír. Ki nagy va-
gyonát a magasztos nõnevelés céljára hagyományozta. ”

Polcsik László

Kedves Olvasók!
VÁROSUNK HÍRES SZÜLÖTTEI címmel új rovatot indítottunk. Továbbra is várjuk írásaikat, javaslataikat, mely szemé-

lyekrõl olvasnának szívesen a helyi újságban.
Ebben a lapszámunkban a berhidai Lakath János életét mutatjuk be Polcsik László írása alapján.

BERHIDAI LAKATH JÁNOS ÉLETE ÉS HAGYATÉKA

FELHÍVÁS!
A BERHIDAI NAPOK

szeptember 12-13-14-én kerül megrendezésre. 
Tegyük együtt tartalmassá ezt a három napot!

Írja meg nekünk, hogy az idei évben kit vagy kiket
szeretne színpadunkon látni!

Programajánlataikat, ötleteiket juttassák el 
intézményeinkbe április 18-ig. 

Színpadképes produkciójukkal is várjuk jelentkezésüket.
Kérjük, aki kedvet érez ahhoz, hogy színpadon is meg-
mutassa tehetségét, alkalmasnak tartja a nagyközönség

számára, jelentkezzen április 30-ig.
Elérhetõségeink:

Kultúrház és Könyvtár - 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 
Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár - 

8182 Berhida, Orgona u. 2. 
E-mail: kulturhaz@berhida.hu
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SZERETETT TESTVÉREK, KEDVES OLVASÓ!
A legnagyobb és legáldottabb keresztény ünnephez érkez-

tünk el idén is, HÚSVÉTHOZ! Ebben a szent ünnepben talál-
juk meg hitünk szerint életünk értelmét, célját. Minden ünnep hús-
véttól kapja fényét. Krisztus feltámadásával reánk köszöntött
Isten végtelen kegyelme, minden szenvedésünk értelmet nyert,
s nem veszítjük el reményünket, hogy van értelme küzdeni, sze-
retni, élni! 

A legelsõ húsvéti jel az üres sír látványa. A legnagyobb ese-
mény, a legnagyobb csendben ment végbe, hiszen Jézus feltá-
madását senki sem látta. A húsvéti evangélium azzal kezdõdik,
hogy Jézust senki sem találja! Keresik Õt: Mária Magdolna,
majd az apostolok. Amikor hallják, hogy a sír üres, keresésére
sietnek. Üres sírt találnak, s látják az elhengerített követ a sír be-
járatától. A halotti lepleken kívül nincs más! De majd megkap-
ják a kegyelmet: találkoznak a feltámadottal, Mária Magdolna,
az apostolok. Ez a találkozás a legboldogabb és a legnagyobb
ajándék volt számukra. 

Szent Pál apostol írja: „Ha Krisztus nem támadt föl, hiába-
való a mi igehirdetésünk, s hiábavaló a ti hitetek… Ha Krisz-
tus nem támadt föl, semmit sem ér a hitetek…”. 

Krisztus Urunk feltámadása Isten hatalmának, jóságának a leg-
fõbb és örökké felülmúlhatatlan tette! Jézus feltámadása történel-
mi, valóban megtörtént, s dokumentált esemény, amelyrõl szem-
tanúk tettek bizonyosságot! A feltámadás, azaz esemény, amely-
re a mi egész hitünk alapul! Hitünk lényege s legfõbb oka! A szent-
írás nem írja le Jézus feltámadását, hanem azok tanúságtételét köz-
li, akik személyesen találkoztak Vele feltámadása után. A mi hi-
tünk ennek a jó hírnek az állandó és hûséges továbbadásán alapul!
Vigyük el mi is a jó hírt: Jézus él! Feltámadt!

Húsvét öröme az igazi öröm! Túlmutat ez az öröm a földi
örvendezésen! Az örök örvendezés boldog valóságát hirdeti
meg! Ezen gondolatokkal kívánok kegyelemteljes, áldott szent
húsvétot mindenkinek: Beke Zsolt 

h. esperes – plébános

BETEKINTÉS AZ ÕSZI NAPFÉNY NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBE
Az idei tél nem volt ugyan nagyon zord, de a rövid és folyama-
tosan borongós nappalok és a hosszú esték, nemcsak nekünk, ha-
nem még a fiatalabbaknak is próbára tette a hangulatát. Ezen az
állapoton próbáltunk és reméljük sikerült is valamit javítanunk
azzal, hogy a havi összejöveteleinket megreformáltuk.

A havi gyûléseinket színesebbé tesszük különbözõ programok-
kal, amikhez a kéthetente tartott alternatív foglalkozásokon
szervezünk hozzá egy – egy mûsort. A klubterem alkalman-
kénti hangulatos díszeinek az elkészítése, olyan kreativitást kí-
ván, amin még néha mi is elcsodálkozunk. Sokszor szinte hihe-
tetlen, hogy ezek a megfáradt kezek megfelelõ irányítással,
még ma is mire képesek. A mûsorok összeállítása, azok beta-
nulása remélhetõleg hozzájárul a vidám, családias hangulathoz.
Mindenkinek van ötlete, mindenki talál valami rejtett kincset ott-
hon, amit fel tudunk használni.  

A farsangi „mulatságunk” nagyon jól sikerült. Maga a terem
dekorációja is izgalmas volt, hát még a nagy titokban elkészí-
tett maskarák! Nagy derültséget váltott ki a falu rossza, voltak
mindentudó traccsmenyecskék, volt Zorró, akivel bizony meg-
gyûlt a hölgyek baja. Peremarton /reméljük egyetlen/ betörõje
hoppon maradt, pedig ugyancsak settenkedett.  A virágok tava-
szi pompájával, a gyümölcsfák termésével az idén remélhetõ-
leg nem lesz gond, errõl igyekezett gondoskodni a fáradhatat-
lan méhecske. Az Óz a csodák csodája címû filmbõl eljött hoz-
zánk Dorothy és elénekelte a film legszebb dalát. Nosztalgiáz-
tunk egy úttörõ segítségével, majd sikerült rájönnünk egy ti-
tokra, nevezetesen arra, hogy az ismeretlen maskara kit takar:
egy utcasarki rosszlányt, vagy valaki mást? Akik a valaki más-
ra tippeltek, azoknak volt igazuk, hiszen egy jól álcázott úszó-
nõt rejtett a jelmez. Végül jött a négy sztárjelöltünk, akik még
most is fejtörést okoznak. „Gyönyörû” hangon elénekelt dala-
ikkal, még nem tudjuk, hogy az X faktorba, a Megasztárba,
vagy esetleg  „A dal” címû vetélkedõbe nevezzük-e õket. Az est
során klubunk történetében most volt elõször tombolasorsolás.
A tombolatárgyak jelentõs részét mi készítettük, de voltak
egyéni felajánlások is. Várakozáson felül, jól fogadta a tagság,

minden jegy elkelt.  Nem a tárgyak értéke, hanem maga a sor-
solás okozott nagy izgalmat:- vajon az én számomat húzzák-e
ki végre, vagy valaki másét, aki már lehet, hogy a sokadik aján-
déktárgyat gyûjtötte be? A Nõnapot március 10-én tartottuk.
Kevés fiú van tagjaink között, de kitettek magukért. Ünnepi kö-
szöntõvel, zenével, verssel, humoros jelenettel és természetesen
egy-egy szál virággal kedveskedtek minden hölgynek. Tangó-
harmonikás kísérettel énekeltek népdalokat, magyar nótákat,
amihez aztán mindenki csatlakozott. Köszönjük nekik a szép

délutánt. Ígérjük, a férfinapon nagyon fogunk igyekezni, legalább
ilyen hangulatot fogunk teremteni. A már említett alternatív
mûhelyünk gyûjti az ötleteket, igyekszünk minden foglalko-
zásra valami újjal elõállni. Legújabb elképzelésünk mûbõrbõl
készítendõ ajándék és használati tárgyak készítése. Három ta-
gunk részt vett egy papír kosárfonást bemutató elõadáson. El-
sõ hallásra bizarrnak tûnt, de nagyon szép, tetszetõs és nem
utolsósorban, hasznos tárgyakat lehet készíteni újrahasznosí-
tott újságpapírból.

Foglalkozásainkra szívesen hívunk és várunk minden ked-
ves érdeklõdõt. Megéri eljönni!

Székely Lajosné
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KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
BERHIDÁN

A Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat évekkel ezelõtt
a Magyar Népmûvelõk kezdeményezésére indult. A program
célja mûvelõdési házak és terek, valamint az abban folyó közös-
ségi mûvelõdés népszerûsítése. Az egész országot érintõ akci-
óval szeretnék ráirányítani a figyelmet a közmûvelõdési terek
nyitottságára, az intézmények és szervezetek sokszínûségére,
a helyi társadalomban betöltött közösségépítõ szerepére.

Idén mûvelõdési intézményeink is csatlakoztak az országos
programsorozathoz. Február 28-március 1-jéig változatos prog-
ramok várták a látogatókat, melyeken kicsik és nagyok egy-
aránt megtalálták a kedvükre valót. Az országos program kere-
tében a kisebbek a PERSZE Színjátszó Egylet próbájába kap-
csolódhattak be, farsangi játszóházon, Mondókás móka! Kere-
kítõ foglalkozáson vehettek részt. A tavasz elsõ napja a népi
hagyományok tükrében zajlott. A városban mûködõ amatõr
mûvészeti csoportok, egyéni alkotók közös programján a népi
vonulat kapott fõszerepet.  A program egyediségét a Berhida
Táncegyüttes és a Búzavirág Népdalkör közös szereplése te-
remtette meg, melyen a népzene és néptánchagyományok meg-
õrzésén és ápolásán volt a hangsúly. A kreatívabbak kézmûves
foglalkozáson bontakozhattak ki, melyen a nemezelés, és agya-
gozás különbözõ technikáit sajátíthatták el Szabóné Matika Ju-
lianna és Svolik Klára segítségével. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az amatõr mûvé-
szeti csoportoknak, segítõinknek, hogy általuk egyedi és vál-
tozatos programokat kínálhattunk a látogatóknak.

Kovács Szilvia
mûvelõdésszervezõ

KEDVES OLVASÓK!
Szeretettel köszöntjük régi és leendõ olvasóinkat. Reméljük,

hogy továbbra is megtisztelnek bennünket a bizalmukkal, hogy a
visszajelzésük által közösen fejleszthessük szolgáltatásainkat és
könyvtárunk állományát. A múlt évben korszerû számítógépekkel
gazdagodott intézményünk, az internethasználók legnagyobb örö-
mére, mivel a szolgáltatásaink közül az internethasználat örvend a
legnagyobb népszerûségnek. Az internethasználók mellett a be-
iratkozott olvasók tábora is napról-napra nõ, elsõsorban az általá-
nos iskolások jelentik a potenciális könyvtártagokat. Idén kiemelt
hangsúlyt fektetünk az olvasás népszerûsítésére, mivel drasztiku-
san háttérbe szorult az olvasás az Internet hatására a fiatalok köré-
ben. Könyvtárunkban olyan programokat próbálunk szervezni a
fiatalok számára, melyben az olvasás és internetezés élménye ele-
gyül pl.: mûveltségi vetélkedõ, online vetélkedõ. Programjaink
mellett állományunk gyarapításánál figyelmet fordítunk az olvasói
igényekre, illetve bestseller könyvek beszerzésével is propagáljuk
az olvasást a lakosok körében. 

ÚJ KÖNYVEK ÉRKEZTEK: Dan Brown: Inferno, Jorge Bu-
cay: Életmesék, Paulo Coelho: Accrai kézirat, Dr. Csernus Imre: A
kiút, Fejõs Éva: Most kezdõdik, Frei Tamás: 2015, Kerstin Gier:
Rubinvörös, Havas Henrik: Könyörtelenek, E L James: Szabadság
ötven árnyalata, Leitner Laura: Bábel, Yann Martel: Pí élete, Jamie
McGuire: Gyönyörû sorscsapás, Jamie McGuire: Veszedelmes sors-
csapás, Müller Péter: Férfiélet, nõi sors, Karen Thompson Walker:
Csodák kora, Vujity Tvrtko: A pokol tanúja

Ha esetleg állományunkban nem találja meg a keresett könyvet,
könyvtárközi kölcsönzéssel beszerezzük más intézménybõl, csupán
a postaköltség ellenében.

Szeretnénk felhívni a figyelmet folyóirat állományunkra is,
melyben közel 70 féle folyóirat található. 

Egy kis ízelítõ a kínálatból: Alföld, Élet és Tudomány, Földgömb,
História, Kalligram, Kortárs, Moldvai Magyarság, Nõk lapja, Rubi-
con, Story,  Székelyföld, Színház, Természetbúvár, Vigilia .

Az újságok olvasására helyben használatot biztosítunk és köl-
csönzésre is lehetõség van. A kölcsönzési idõ a könyvektõl eltérõ-
en egy hét, kivéve a legfrissebb számok nem kölcsönözhetõek. 

Felhívjuk olvasóink figyelmét a kölcsönzési idõ betartására
(könyvek esetében 1 hónap, folyóiratoknál 1 hét), mivel pénz-
büntetés jár minden példány után, melyet nem juttatnak vissza
idõben intézményünkbe. 

Kérünk minden olvasót, hogy a lejárt kölcsönzési idejû
könyveket mielõbb hozzák vissza, vagy hosszabbítsák meg!

Szolgáltatásaink: 
Beiratkozás - INGYENES
Wifi-használat-ingyenes a könyvtártagoknak
Nyomtatás(A/4): 30 Ft/oldal
Fénymásolás: 20 Ft/oldal
Internetezés: 150 Ft/félóra
Könyvtárközi kölcsönzés-postaköltség

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket a könyvtári nyitvatartási
idõben: 

Hétfõ - Péntek: 12-17 óra  Kedd: ZÁRVA
Továbbra is várjuk észrevételeiket, javaslataikat a könyvtár-

ral és szolgáltatásaival kapcsolatban a konyvtar@ berhida.hu
e-mail címre, a 88/455-400 telefonszámra, illetve ha szeretné,
hogy e-mailben értesítsük rendezvényeinkrõl kérjük, jelezze e-
mail-ben intézményünk felé.

Kovács Szilvia
könyvtáros

KONCZ
AUTÓSISKOLA
JOGOSÍTVÁNY

Intenzív tanfolyam FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSSEL!
Kultúrház és Könyvtár, Berhida
2014. május 19-én, 16 órakor

INFORMÁCIÓ:
Koncz István: 06-30/3128-875
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V. Kistérségi Ifjúsági Amatõr
Mûvészeti Találkozó

KI MIT TUD? 2014. május 10. 14 óra
Tehetséget érzel magadban valamilyen elõadói mûfajban?

Zenélsz, énekelsz, táncolsz, vagy esetleg szavalsz?

Itt a lehetõség, törj ki az ismeretlenségbõl!

Jelentkezhetnek a Várpalota kistérségben élõ, 13-29 év kö-
zötti fiatalok, indulhatnak szólisták, duók, triók, csoportok,

együttesek. 

FÕ KATEGÓRIÁK:

VOKÁLIS ZENE (ÉNEK)

HANGSZERES ZENE

VERS ÉS PRÓZA

NÉPTÁNC

SZÍNPADI TÁNC

EGYÉB

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2014. április 25. 
Jelentkezési lap: Letölthetõ a www.berhidakultura.hu ol-

dalról vagy személyesen átvehetõ közmûvelõdési intézmé-

nyeinkben: Kultúrház, 8181 Berhida, Kossuth u. 18.
Petõfi Mûvelõdési Ház, 8182 Berhida, Orgona u. 2.

Bõvebb információ: www.berhidakultura.hu, 88/455-400

ÁPRILISI PROGRAMOK
Április1.: Meseszínház Kabóca Bábszínház elõadása. Hely-
szín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Április 11.: Költészet napja – II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola Nevelõ-testületének mûsora. Helyszín: Petõfi Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár. Idõpont: 17 óra

Április 12.: III. Berhida Pearl Dance Országos Amatõr
Táncverseny - Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Április 15.: Húsvéti játszóház
Helyszín: Kultúrház és Könyvtár. Idõpont: 15 óra

Április 18.: Húsvéti játszóház - Helyszín: Petõfi Mûvelõdési
Ház és Könyvtár. Idõpont: 16 óra
Filmvetítés - Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár.
Idõpont: 17 óra

Április 24.: Játékdélután a könyvtárban
Helyszín: Kultúrház és Könyvtár. Idõpont: 13-16 óráig

Április 26.: Német Nemzetiségi Nap
Játszóház: Helyszín: Kultúrház és Könyvtár. Idõpont: 9 óra
Kulturális bemutató: Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és
Könyvtár. Idõpont: 16 óra

Április 29.: Generációk tánca – táncbemutató a Tánc Világnap-
ja alkalmából. Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár.
Idõpont: 17 óra

A BERHIDAI NYUGDÍJAS
KLUB ÉLETÉBÕL…

Elkezdtük életünket a
2014-es évben is, ami
januártól márciusig elég
mozgalmas volt. Janu-
árban Doni megemléke-
zésen vettünk részt, ahol
koszorút helyeztünk el
az emlékmûnél, a Ma-
gyar Kultúra Napján is
képviseltettük magun-

kat. Februárban 50 fõvel kirándultunk Tamásiba. Farsangi mulat-
ságunk 24-én volt, helyben sütött fánkkal, zenével, tánccal. Azok,
akik beöltöztek jelmezbe, kitettek magukért. Volt köztük flamen-
co táncos, magyar népviseletbe öltözött lányok és legények, itt volt
a mesebeli Piroska, volt bohóc, kutya, kertészlegény, virágáruslány,
cigánylány, de a legötletesebb a pávának öltözött klubtagunk volt.
Elnézést azoktól, akiket kihagytam a felsorolásból. Ez volt az iga-
zi mulatság! Köszönjük Szabóné Matika Jutkának az összeállítást.
A zámolyi Pedro csárdában március 7-én voltunk 60 fõvel (Nõna-
pi elõzetes). Jó hangulatban telt el ez a nap is. Március 10-én tartot-
tuk a Nõnapot, itt Molnár Sándor köszöntötte a nõket és Punk Mis-
ka bácsi mondott egy szép verset. Köszönjük! Köszönet Szabó Ká-
rolynak, aki a farsangi és a nõnapi összejövetelen biztosította szá-
munkra a jó hangulatot. Ezen a napon virágot helyeztünk el Punkné
Éva néni és Vági mama sírjára, így emlékezve rájuk. A március 15-
i Nemzeti Ünnepen is részt vettünk. A legértékesebb, amit életében
tehet az ember: tegyen jót és legyen mindig vidám!

Kapcsos Józsefné Tisztelt berhidai polgárok!
Mindannyiunk számára fontos, hogy
Magyarországon a mainál sokkal na-
gyobb becsülete legyen a tisztessé-
ges embereknek és a tisztességes
munkának. Ma azt tapasztaljuk, hogy
aki a társadalmi terhekbõl a legna-
gyobb részt vállalja, a kormány azt
becsüli legkevesebbre. Ennek véget
kell vetni! Számunkra Önök, a hazát
építõ emberek a legfontosabbak. A

Jobbik jól fizetõ, tisztességes munkahelyeket fog létre-
hozni Berhida térségében is a várpalotai bányászat újrain-
dításával, a peremartoni ipari park és a környékbeli barna
mezõs egykori ipari területek feltámasztásával. Rendet te-
remtünk a csendõrség felállításával és a halálbüntetés
visszaállításával. Elszámoltatjuk a politikusbûnözõket is,
megszüntetjük a mentelmi jogot. A szociális segélyezés
rendszerének átalakításával azokat segítjük minden esz-
közzel, akik valóban tenni hajlandóak helyzetük jobbra
fordításáért. A Jobbik kormányra kerülése esetén minden
tisztességes embernek jobb élete lesz, de minden tisztes-
ségtelennek rosszabb. Ezt ígérhetjük Berhida minden la-
kosának is. 

Kérem, támogassanak minket április hatodikán szavaza-
tukkal, hogy a fentieket megvalósíthassuk.

Kepli Lajos
Jobbik képviselõjelöltje
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TISZTELT LAKOSSÁG!
Az Összefogással Berhidáért Egyesület az idén is

meghirdeti a „VIRÁGOS BERHIDA” elnevezésû kör-
nyezetszépítõ versenyét. 

A következõ kategóriákban várjuk a nevezéseket: 
Családi házak, udvarok virágosítása 
Csoportos lakások elõkertje, környezetének virágosítása 
Erkélyek, verandák virágosítása 
Virágos kerítés
Virágos közintézmény
Virágos vállalkozás 
Ingatlan elõtti közterület virágosítása

A pályázaton részt vehet valamennyi a város köz-
igazgatási területén lévõ ingatlan tulajdonosa, haszná-
lója. Egy személy több kategóriában is nevezhet. 

Nevezni augusztus 1-ig lehet írásban a jelentkezési lap
kitöltésével, ami átvehetõ a berhidai Könyvtárban, és
a Petõfi Mûvelõdési Ház Könyvtárában, valamint le-
tölthetõ a város honlapjáról (www.berhida.hu).
A kitöltött jelentkezési lapok elektronikusan is eljuttat-
hatók az osszefogassal@citromail.hu e-mail címre, vagy
postai úton Turcsányi Istvánné, Berhida, Jázmin u. 20.
szám alá.

A zsûri az elbírálás során fotókat készít, amibõl az
õsz folyamán kiállítás készül. 

A pályázatok elbírálása augusztusban várható. Az el-
bírálást végzõ szakmai zsûri különös figyelmet fordít
majd a környezet gondozottságára, esztétikai látványá-
ra, összképére, különös tekintettel az ingatlan elõtti köz-
területre. 

Az ünnepélyes eredményhirdetés és a kategóriánkén-
ti gyõztesek díjainak átadása a XXII. BERHIDAI NA-
POK keretén belül történik meg. Errõl a gyõztesek levél-
ben kapnak értesítést,
ezért a jelentkezési lapo-
kon pontosan kell megad-
ni a személyes adataikat
és elérhetõségeiket.

Kérjük a T. Lakosságot,
hogy tegyünk környeze-
tünk és városunk szebbé,
otthonosabbá tétele érde-
kében és minél többen ve-
gyenek részt a pályázaton!

Várjuk minél több pá-
lyázó részvételét!

Összefogással Berhidáért Egyesület

Kedves Lakók!
Díszítsük fel 

a városunkba 

bevezetõ fõ utakat a

XXII. Berhidai Napok 

alkalmából!

Az Összefogással Berhidáért Egyesület hagyo-

mányt kíván teremteni.  Fogjunk össze és tegyük hangu-

latosabbá, érdekesebbé, emlékezetesebbé e három na-

pot, hogy a városunkba látogatókat jó érzés töltse el! Az

elmúlt két évben nagyon pozitív visszajelzéseket kap-

tunk az idelátogatóktól. Szeretnénk, ha ez az idén is így

lenne!

Kérjük Önöket, hogyha van lehetõségük és szívesen

részt vennének településünk szépítésében, díszítsék fel

a házuk elejét, vagy a kerítést, kapuoszlopot, esetleg a fá-

kat! Felhasználható anyagok pl. cserepes növények,

szalma bálák, leanderek, tökök, szalma bábuk, talics-

kák, kordék, lovas kocsik, kukoricacsuhé, vesszõ, kerti kis-

gépek dekorálása, vagy ezek együttes kompozíciói, akár

humoros formában is.

Az összeállításnak péntektõl vasárnapig kell kint len-

ni. Az alkotásokat független zsûri fogja értékelni. Min-

den utcát végigjárnak a három nap egyikén. A tíz legszebb

jutalomban részesül, de lesznek különdíjak is a legötle-

tesebb kategóriában. Az esetleges éjszakai rongálások

miatt este berakható a kompozíció, de a reggeli órákban

vissza kell helyezni õket. Nagyon fontos, hogy a ház-

szám, s természetesen az alkotás is jól látható legyen!

Akinek nincs házszáma, kérjük, hogy egy kis táblára ír-

ja a dekoráció mellé. 

Az eredményhirdetés vasárnap este lesz a Berhidai

Napok zárásakor. 

Akinek további kérdése van, hívja a 06-30-989-1152
telefonszámot.

Felkért utcák: Veszprémi út, Péti út, Õsi út,
Kossuth u., Kiskovácsi út, Bem u., Bezerédi tér
környéke.

Összefogással Berhidáért Egyesület
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RÉGÓTA VÁGYIK MÁR TÖKÉLETES MOSOLYRA?
Amennyiben legalább kettõ teljes porcelán (zircon) koronát készíttet el a Globe Dentalnál, 

most otthoni fogfehérítõ szettet adunk Önnek ajándékba!

Figyelem! Az akció 2014. április 18-ig ÉS csak a készlet ill. a szabad idõpontok erejéig tart! 

Az akció igénybevételének további feltétele, jelen kupon leadása a fogászati kezelésekor.

Foglaljon idõpontot a 06 88 574 865 telefonszámon!

""

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

www.globedental.hu

FELHÍVÁS!
Ezúton értesítjük 

a Tisztelt Lakosságot, hogy a

Berhida Városi 
Polgárõrség Egyesület

minden héten, 

KEDDEN 17 - 18 ÓRÁIG 
fogadóórát tart Peremartongyártelepen, az Orgona út 1-3.

szám alatti polgárõrirodában. 
Kovács Attila, a polgárõrség elnöke várja 

az érdeklõdõket személyesen, vagy telefonon 
a 06/30-621-5802-es telefonszámon!

ITT  A  HÚSVÉT!

Kedves Gyerekek, gyertek el ti is 
a Húsvéti programjainkra!

ÁPRILIS 15.
KULTÚRHÁZ
JÁTSZÓHÁZ:

15 óra

ÁPRILIS 18.
PETÕFI MÛVELÕDÉSI HÁZ

JÁTSZÓHÁZ:
16 óra

FILMVETÍTÉS:
17 óra

GENERÁCIÓK TÁNCA
A Tánc Világnapja

tiszteletére

a Petõfi Mûvelõdési Házban
2014. április 29-én, kedden 

17.00 órakor
látványos  mûsort rendezünk.

MEGNYITJA: 

Turcsányi Istvánné
Településrészi Önkormányzó Testület Elnöke 

Mindenkit sok szeretettel várunk!
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MEGHÍVÓ

A Petõfi Mûvelõdési Ház 
szeretettel hív és vár  minden érdeklõdõt

ÁPRILIS 11-ÉN, 
PÉNTEKEN 17 ÓRÁRA

a 

KÖLTÉSZET NAPJA
alkalmából rendezett  

a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola

Nevelõ-testületének
„Akit szívedbe rejtesz…”

címû mûsorára.
Mindenkit szeretettel várunk!

BUSZ INDUL:
16:40-kor a Polgármesteri Hivatal elõl, 

vissza a rendezvényt követõen.


