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„Mostan emlékezem az elmúlt idõkrõl…”

Ilosvai Selymes Péter szavai több módon is kapcso-

lódnak a Berhidán megrendezett Magyar Kultúra Napi

rendezvényhez. 1823. január 22.: Kölcsey Ferenc ek-

kor fejezte be Himnuszunk megírását, és 1989 óta ezen

a napon minden évben visszaemlékezünk erre, és közö-

sen ünnepeljük. A másik kapcsolódási pont, hogy Ilos-

vai ezzel a mondattal kezdi Toldi Miklós históriája cí-

mû mûvét. A Petõfi Mûvelõdési Házban, e jeles nap al-

kalmából szervezett mûsor témája Arany János Toldija

volt. 

A produkció színpadra állításában több helyi mûvésze-

ti csoport, diák és tanár fogott össze. Toldi Miklós legen-

dás alakját táncosok, énekesek, versmondók és színjátszók

idézték fel. A mûsor szervezõje, Fésüs Éva egy színdarab-

hoz hasonlatos bemutatót álmodott a színpadra. Az elkép-

zelés úgy gondolom sikeresen meg is valósult. Az alkotás

részleteit különbözõ mûvészeti ágak elõadásában tekinthet-

tük meg. Molnár Brigitta és a Berhidai II. Rákóczi Ferenc

Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola ének-

kara az énekes szekciót alkották, a Berhida Táncegyüttes,

a Rokolya Néptánccsoport és a Pearl Dance táncosai a tán-

cot használták a történet megjelenítésére, Kovácsné Feke-

te Veronika, Márffy Ádám és Molnár Brigitta elszavalt

egy-egy éneket, a PERSZE színjátszó kör tagjai által pe-

dig életre keltek a mû különbözõ képei.

Rendezvényeink nagy része csak közös összefogással

és összehangolt munka eredményeként jöhet létre. Ezen

elõadás során jól látható volt a különbözõ csoportok

együttmûködése. Ennél az alkalomnál a korábbi és más

események programjaihoz hasonlóan, a fellépõk ismerõsek

voltak számunkra, azonban most egy kerek egészet láthat-

tunk. Ez a forma megkönnyítette Arany János költemé-

nyének megértését és izgalmassá is tette azt. Ugyanakkor

lehetõséget adott a különbözõ csoportok számára, hogy

megmutathassák egyéni tudásukat és kifejezésmódjukat

is.

Reméljük, a késõbbiek folyamán is sok hasonló összeál-

lítást láthatunk még.

Máthé Szabina
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RENDKÍVÜLI KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSÉN TÖRTÉNT
A Képviselõ-testület rendkívüli ülést tartott 2018. január 18-án.
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§

(8) bekezdése alapján a köznevelési feladatokat ellátó járási hi-
vatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét.
A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelé-
si intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet (a továbbiakban EMMI rendelet) 24.§ (1a) be-
kezdése szerint a megyeszékhely szerinti járási hivatal tájékoz-
tatta önkormányzatunkat a kijelölt körzetek tervezetérõl. A
Képviselõ-testület a rendkívüli ülésén megtárgyalta és egyhan-
gúan azt a döntést hozta, hogy a körzethatárok kijelölésének
tervezetével egyetért. 

A Süni Napközi-otthonos Óvoda intézményvezetõje
Kovácsné Tobak Márta nyugdíjba vonulása okán kérte közal-
kalmazotti jogviszonyának felmentéssel történõ megszünte-
tését. Az óvodavezetõ asszony 2018. január 19. napjától a fel-
mentési idejét tölti. Tekintettel az elõzõekben foglaltakra ön-
kormányzatunk pályázatot írt ki óvodavezetõi állás betöltésé-
re. A pályázat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán,
az önkormányzatunk honlapján és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium hivatalos lapján (Oktatási Közlönyben) megte-

kinthetõ. A pályázat kiírását a Képviselõ-testület egyhangúan
támogatta.

A Képviselõ-testület tekintettel arra, hogy a 7 fõs Humán
Ügyek Bizottsága lemondás okán 6 fõre csökkent, ezért a rend-
kívüli ülésén bizottsági tagot is választott. A Képviselõ-testü-
let a Humán Ügyek Bizottságába Bakács Juliannát 8 igen sza-
vazattal 1 tartózkodás mellett megválasztotta. 

A Képviselõ-testület tájékoztatást kapott a polgármester asz-
szonytól arról, hogy a Várpalota Város Önkormányzata és a
Veszprém Megyei Kormányhivatal konzorciuma által megva-
lósításra kerülõ „Foglalkoztatási együttmûködések a Várpalo-
tai Járásban” elnevezésû, TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00003 kód-
számú projekthez Városunk – 7 önkormányzat, 3 közoktatási in-
tézmény, 2 szövetkezet és a Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara mellett – csatlakozott. Az együttmûködés értelmé-
ben a felek elkötelezettek a Várpalotai Járás gazdasági fejlõdé-
se és a helyi lakosság életszínvonalának emelése iránt – a ha-
zai és az Európai Unió forrásaira támaszkodva – a foglalkozta-
tás helyzetének javítása, a humánerõforrás fejlesztése, valamint
a munkavállalók elhelyezkedésének segítése érdekében tevé-
kenységüket összehangolják, és közös erõfeszítéseket tesznek. 

dr. Guti László jegyzõ

FELHÍVÁS ÉRTÉKESÍTENDÕ
TELKEKRÕL

Új építési telkek vásárolhatók Peremartongyártelep város-

részen piaci áron, valamint kedvezményes áron. Jelenleg 24 db

építési telek vásárlására nyílik lehetõség. A kedvezményes áron

történõ telekvásárlásnak a feltételeit az Önkormányzati tulaj-

donban lévõ építési telkek kedvezményes vásárlási feltételeirõl

szóló 22/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet határozza

meg.

További információk az eladó telkekkel kapcsolatban:

honlapon: www.berhida.hu (fõoldal, telkek értékesítése fülre

kattintva látható a rendelet, helyszínrajz, telkek árai és a

kedvezményes telekvásárláshoz szükséges kérelem)

személyesen: a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal Ha-

tósági Irodáján a 4. számú helyiségében

telefonon: 88/596-583

Lakótelkek közmûellátottsága
A lakótelkek sarokpontjainak ismételt kitûzését az önkor-

mányzat vállalkozás bevonásával végzi el. A sarokpontok faka-

róval kerülnek megjelölésre, amit az ingatlan tulajdonosának a

szomszéd telkek tulajdonosaival egyeztetve érdemes véglege-

síteni betoncölöppel, vagy kerítésoszloppal. A telkek kitûzését

követõen mérési jegyzet és a koordinátajegyzék rendelkezésre

áll.

(Folytatás a 3. oldalon)

sorsz. hrsz. telek mérete

tul.lap szerint

(m2)

utcanév házsz.* telek kedvez-

ményes 

bruttó ár

(1090 ft/m2 +

ÁFA)

telek piaci

bruttó ár

(1550ft/m2

+ ÁFA)

Igény 

bejelentés

1 1816 960 Árvácska 10 1 328 928 1 889 760

2 1817 960 Árvácska 8 1 328 928 1 889 760

3 1818 952 Árvácska 6 1 317 854 1 874 012

4 1819 944 Árvácska 4 1 306 779 1 858 264

5 1820 975 Árvácska 2 1 349 693 1 919 288

6 1823 1066 Árvácska 1 1 475 664 2 098 421

7 1824 864 Árvácska 3 1 196 035 1 700 784

8 1825 864 Árvácska 5 1 196 035 1 700 784

9 1826 851 Árvácska 7 1 178 039 1 675 194

10 1841 785 Viola 10 1 086 676 1 545 273

11 1842 799 Viola 8 1 106 056 1 572 832 Kérelem
beadva

12 1843 804 Viola 6 1 112 977 1 582 674 Kérelem
beadva

13 1844 809 Viola 4 1 119 899 1 592 517

14 1845 835 Viola 2 1 155 891 1 643 698

15 1857 1057 Viola 15 1 463 205 2 080 705 Kérelem
beadva

16 1858 911 Viola 13 1 261 097 1 793 304 Kérelem
beadva

17 1859 932 Viola 11 1 290 168 1 834 642 Kérelem
beadva

18 1860 974 Viola 9 1 348 308 1 917 319

19 1861 946 Viola 7 1 309 548 1 862 201

20 1862 943 Viola 5 1 305 395 1 856 296

21 1863 1107 Viola 3 1 532 420 2 179 130

22 1864 1204 Viola 1 1 666 697 2 370 074

23 1865 982 Orgona 3 1 359 383 1 933 067

24 1866 989 Orgona 1 1 369 073 1 946 847

* A házszámok tájékoztató jellegûek!



(Folytatás a 2. oldalról)
A lakótelkek elektromos és közvilá-

gítási gerinchálózata kiépítésre került. A

mérõszekrények telepítését az önkor-

mányzat végzi el. Az önkormányzat az

ingatlan tulajdonosának bejelentése

alapján az EON Zrt. felé – vállalkozás

közremûködésével - történõ igénybeje-

lentés adminisztrációját elvégzi. Az igé-

nyelt árammennyiség 1x32 A-ig ingye-

nes. A mérõhelyek kiépítésére az Önkor-

mányzatnak szerzõdést kell kötnie, és ki-

vitelezõ által adott árajánlat alapján el-

végezteti.

A víz és szennyvízhálózat kiépítésre

került. A leágazó vezetékek a lakótelke-

ken megtalálhatók mérõhely, illetve tisz-

títóidom nélkül. Az ingatlantulajdonosnak

csatlakozási igényét a Bakonykarszt Zrt.

Várpalotai Üzemmérnökségén kell beje-

lenteni.

A gázhálózat nem került kiépítésre,

az a telek vásárlójának a feladata. 

A lakótelkek a kiépítendõ murvás

úton lesznek megközelíthetõk. A murvás

út kiépítésénél figyelembe kell venni az

út- és járdaépítés terveit. 

Pergõ Margit polgármester
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KERÉKPÁRRAL A
MUNKÁBA? IGEN.

Ki kényszerbõl, ki sportból, ki kénye-
lembõl vagy anyagi megfontolásból, de
egyre többen járnak Berhidán „biciklivel”.

Ebbõl adódott az ötlet, hogyha lehetõség
nyílik akkor mi is csatlakozzunk valamilyen
a városunkon átmenõ – általában a Balaton
felé tartó – kerékpárút építési projekthez.
Sajnos ilyen az elmúlt években nem indult
be, ezért önálló utat választottunk.

Elõször 2016-ban adódott a lehetõség,
hogy EU-s forrásból adódóan pályázatot
nyújtsunk be városon belüli kerékpárút
kialakítására. Ezen még nem nyertünk.

A múlt év augusztusában ismételten
kiírtak egy kerékpárút építésére EU-s for-
rásból lehetõséget biztosító pályázatot.
Ide mi ismét „bejelentkeztünk” és most
már pozitív elbírálásban részesült pályá-
zatunk, melynek pontos címe „Munkába
járás kerékpárral Berhidán……”

A pozitív elbírálás azt jelenti, hogy pár
forint híján 260 millió forintot nyertünk
kerékpárút építésére, kialakítására. A
érintett utcák a következõek: Dankó,
Liszt Ferenc majd át a Veszprémi úton,
Széchenyi úton végig, itt találkozás a
Csokonai útról jövõ biciklisekkel majd az
Orgona úton befelé a gyárba.

A kiviteli tervek készítése a napokban
kezdõdik. A tervezés során az érintett ut-
cák lakóival – ugyanúgy mint az új jár-
dák építése során – tervegyeztetést fo-
gunk tartani. Ennek idõpontjáról és he-
lyérõl az utcák lakóit írásban értesítjük
(várhatóan még elsõ félévben). Augusztus
végéig tervezzük az építéshez szükséges
engedélyek beszerzését, ezt követõen a
közbeszerzési pályázat lebonyolítását.

Amennyiben minden jól halad a jövõ év
elején elkezdõdhetnek a kivitelezés mun-
kálatai. Ahol az úttest elég széles ott csak
a jeleket festik fel, ahol nem, ott szélesítik,
aszfaltoznak, majd azt követõen látják el a
szükséges jelekkel. A részletek a kiviteli
terv készítését követõen válnak véglegessé.

A megvalósulást követõen biztonságo-
sabbá válik az érintett útszakaszokon törté-
nõ kerékpározás és remélem többen kapnak
kedvet a városon belüli „bicajozásra” is.

A támogatási szerzõdést már aláírtuk és
minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy
megfelelõ mûszaki tartalommal és idõben
elkészüljön ez a várt „bicikliút hálózat”.

Több pályázatunk van beadva melyek
még elbírálásra várnak. Mi örülünk min-
den egyes pályázaton elnyert forintnak
amivel gyarapíthatjuk az önkormányzati
vagyont és kellemesebbé tehetjük az itt
élõk életét. Ezzel is így vagyunk.

Pergõ Margit polgármester
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Siker az Ady Iskolában 
az ének orientációs osztályok indítása

Iskolánkban az elsõ ének orientációs osztályt 2015 szep-

temberében indítottuk nagy sikerrel. Igyekszünk hatékony

módszerekkel megismertetni az ének, a tánc élményét, a moz-

gás, ének szeretetét, minden dalolni, táncolni vágyó gyermek-

kel.

Ez az ének-zenei nevelés szervesen illeszkedik az általá-

nos tantervvel mûködõ iskolák számára megfogalmazott tan-

tervhez, annak fejlesztési követelményrendszerét magasabb

szintre emeli, s a képzési célokban máshová helyezi a hang-

súlyokat. Az emelt óraszám lehetõvé teszi a tanítási anyag el-

mélyítését, az ismeretek és készségek sokoldalú gyakorlását

és bõvítését.

Feladataink közé tartozott az ünnepélyekre való felkészü-

lés és szereplés, mellyel színesítettük, élmény telivé varázsol-

tuk a közös iskolai, városi programokat, kulturális rendezvé-

nyeket.

A tanév során minden alkalmat megragadtunk a hagyomá-

nyok, ünnepek ápolására, ezzel is fokozva a közösséghez tarto-

zás élményét.

Az énekkarosokkal együtt szerepelt a 2. osztályos orientáci-

ós csoport az iskolai adventi ünnepségeken, a városi Mindenki

karácsonya címû rendezvényen is, amelyen a Bûvös éj, a Ka-

rácsonyi álom és a Szent ünnep alkalmi dalokat énekeltük nagy

tetszést aratva.

A zene az emberi létezés öröme. A korai gyermekkorban

megismert mûvészi alkotások, értékek emberformáló élmé-

nyekhez juttatják az aktív cselekvési folyamatban részt vevõ

gyermeket.

Az emelt szintû ének-zeneoktatás kiemelt célja az örömszer-

zés, a gazdag érzelmi hatások kibontása, az aktív közösségi mu-

zsikálás, amelyet sikerült megvalósítanunk.

Pintér Ferencné 
tanár, kórusvezetõ

Néphagyományok õrzése az Adyban

Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a hagyományok ápolásá-
ra. Amellett, hogy a tanórákba igyekszünk beépíteni a népszoká-
sokat, a különbözõ rendezvényeket is hagyományõrzõ progra-
mokkal színesítjük. A gyerekek egyik kedvence a busójárás és a
kiszebáb égetése. A maszkokat és a bábot elõzõleg elkészítjük,
a szükséges eszközöket, kellékeket a diákok a pedagógusokkal kö-
zösen összegyûjtik. Az iskolán végigvonuló busókat nagy izga-
lommal várják kicsik és nagyok. Egy kis ízelítõt a város is kap eb-
bõl, hiszen a beöltözött maskarások az utcákra is kivonulnak ke-
replõkkel, kolompokkal. Ez után a farsangot a gyerekek által ké-
szített kiszebáb égetése nyitja meg. Az udvaron mondókákat kán-
tálva körbeállják a bábot, és elûzzük a telet. A farsangra lelkesen
készülnek diákjaink, akik szívesen állítanak össze erre a rendez-
vényre különbözõ táncokat, vicces jeleneteket.

Hagyományõrzõ programjainkat évrõl évre próbáljuk bõví-
teni. Ezek közé tartozik a májusfa állítása, kitáncolása is.
Örömmel vesszük tudomásul, hogy a gyermekek szeretik és
igénylik a néphagyományokhoz kapcsolódó programok rende-
zését, azokra a felkészülést.

„A hagyományõrzés nem a hamu imádata, hanem a láng to-
vábbadása.”

Slemmer Edina

Karácsony az ADY suliban

Iskolánk 3. osztályos tanulói készítették és mutatták be a ka-
rácsonyi mûsorukat több ízben is.

A gyerekek meghívást kaptak a berhidai Nyugdíjas Klub
december 16-án megrendezett karácsonyi összejövetelére is.
December 21-én pedig az iskola tanulói és dolgozói elõtt mu-
tathatták be az elõadást.

A diákok nagy izgalommal több héten keresztül készültek a
Mióta van csillag a karácsonyfák tetején címû zenés-táncos
darab elõadására. Rendkívül izgatottak és lelkesek voltak.

Az elõadás egy mese köré épült, mely a szeretet, az elfoga-
dás és az együttélés kérdéseire hívta fel a figyelmet.

A felkészítésben Tarjányi Mónika és Bakács Julianna Erika
kolléganõimmel vettünk rész. Számunkra is fontos értékeket
próbáltunk közvetíteni és átadni.

Szeretnénk külön köszönetet mondani a szülõknek a támo-
gatásért és a segítségért.

Palotai Andrea

ADY ÉS AMI HÍREK
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Felolvasóverseny

„Kitûnõvé egy szerencsés perc által is válhatunk, hasznos em-
berré a fáradságos évek tesznek.” /Kemény Zsigmond/

2018. 01. 22-én A Magyar Kultúra Napja alkalmából megren-

dezett Szépkiejtési versenyre invitált minket az Õsi Oktatási

Központ. A felhívás szerint 5-6. és 7-8. osztályos korosztály vett

részt a nemes megmérettetésen. A verseny elsõ felében a korosz-

tályoknak külön-külön egy idegen szöveg felolvasásával kellett

megbirkózniuk, majd rövid szünet után a saját szöveg felolva-

sásával léptek porondra a versengõk, amelyet saját maguk választ-

hattak és kellõképpen gyakorolhattak a felkészülés idején.

Iskolánkat 3 fõ diák képviselte: Oláh Míra 6. osztályos tanu-

ló Pintér Ferencné, valamint Pfeifer Viktória Alíz és Vass Vi-

vien 8. osztályos tanulók Császár Zsuzsanna tanárnõ felkészí-

tésében. A 3 tagú zsûri nehéz döntés elõtt állt, ez beszédükben

is elhangzott. Senki nem távozott üres kézzel, minden résztve-

võ részesült Emléklapban.

Egyrészt munkánkat dicséri, másrészt a tehetséget, a tehetség

idõben való felismerését, a vele való foglalkozást, az évek óta

tartó kitartó, közös munka, felkészítés eredményét, hogy Vass

Vivien 8. osztályos tanuló a II. helyen végzett a szoros küzdelem-

ben, minden nehézségét, hiányzásait, egyéb hátráltató körülmé-

nyeket is egybevetve. A tehetség nem ismer akadályokat, a tehet-

ség egy adomány Istentõl, és segíti a tanulót a szárnyalásban. 

A tehetséggondozó pedagógus egy pillanat alatt felismerhe-

ti a tehetséget, s nagyrészt rajta múlik, hogy mit hoz ki a gyer-

mekbõl. Természetesen mindegyik félnek hozzá kell tenni a ma-

ga részét a sikerhez – amely mögött minden kétséget kizáróan

kemény munka rejlik – de az elsõ lépés, hogy felismerjük a te-

hetséget és meghozzuk azt a döntést, hogy kezdünk vele vala-

mit. Nem kell tudnunk elõször, hogy mit – mint mindenben –,

csak az elsõ lépcsõfokra kell lépnünk, csak az elsõ lépést kell meg-

tennünk, aztán majd jön a többi sorjában. Van, akinek több idõ

kell a sikerhez, van, akinek több szorgalom, de a munka gyümöl-

cse elõbb-utóbb beérik. Ezt a folyamatot láthatjuk Viviennél is. 

Az olyan versenyekre, vetélkedõkre, melyek a tehetséget

nem nélkülözhetik elsõsorban jellemzõ, hogy a felkészítendõ

gyermek a pontos szövegtudáson, „színpadképes, alkalomhoz

illõ megjelenésen”, izgalmakat legyûrve, ellazultan (amire szin-

tén tanulunk technikákat), lelkét is felkészítve jelenjen meg,

mert az „igazi” alkalom, a zsûri és közönség elõtt adódik a

megmérettetésre. Mindegy, hogy elõtte hányszor ment jól, hi-

bátlanul, hányszor gyakoroltuk, vagy beszéltük át… A lényeg,

hogy mikor fellép a színpadra, a személyiségének egészével áll

ott, s a körülményeket kizárva kell megfeleljen ott, abban a pil-

lanatban…, ami az övé.., ami a számára rendelkezésre áll, hogy

elbûvölje a hallgatóságát. Éppen ezért igaz a mondás: „Kitû-

nõvé egy szerencsés perc által is válhatunk, hasznos emberré a

fáradságos évek tesznek.”

Hisz lehet gyors sikert elérni a tehetséggel, kevés munkával

a hátunk mögött, de a gyors siker csak akkor szól hosszú táv-

ra, ha felvállaljuk a munkát, és teszünk érte.

A versenyen való sikeres szereplésünk mindezen gondolatok

összetevõinek köszönhetõek, egy olyan esszencia, melyet gyak-

ran kell alkalmaznunk, ha felfedezünk tehetségeket.

Császár Zsuzsanna 
pedagógus

Gyakornok voltam az Ady Iskolában

Az elmúlt pár hetet az Ady Endre Általános Iskolában töltöt-

tem gyakornokként. A gyõri Széchenyi István Egyetemre já-

rok tanító szakra, idén fogok diplomázni. Az elmúlt években a

rövidebb gyakorlataimon is a berhidai általános iskolában vol-

tam, így nem volt kérdés számomra, hogy az utolsó alkalommal

is ide fogok jönni. 

A harmadik osztályban töltöttem a legtöbb idõt. Az osztály-

tanítókkal egyeztetve nagyon sok új dolgot taníthattam, és a

gyakorlásra is jutott idõ. Matekból méréseket végeztünk és új

mértékegységeket tanultunk, magyar órákon sok szép történe-

tet olvastunk, nyelvtanból fõleg a fõnévvel foglalkoztunk, kör-

nyezetbõl átbeszéltük a víz körforgását, rajz órákon festettünk,

testnevelés órákon pedig sorversenyeket játszottunk. Az osztály

nagyon kedvesen fogadott, minden órán ügyesen és fegyelme-

zetten dolgoztak. Nagyon a szívemhez nõttek!

Mivel több héten át voltam az iskolában, így lehetõségem

volt más osztályok munkájába is bekapcsolódnom. Elsõtõl ne-

gyedik osztályig mindenhol tudtam tanítani is és megfigyel-

ni is. Elsõ osztályban láthattam, hogy fél év alatt is mennyi min-

dent tanultak már meg a gyerekek. Második osztályban együtt

olvashattam velük, matekból pedig megfigyeltem, ahogyan a

bennfoglaló táblát gyakorolják. Negyedik osztályban több

testnevelés órán is taníthattam, más óráikon pedig láthattam,

hogy mennyire ügyesen dolgoznak. A két SNI-s osztályban

is jártam, ahol fejlesztõ és délutáni foglalkozásokat figyelhet-

tem meg. 

Testnevelés mûveltség területen fogok diplomázni, így fel-

sõbb osztályokban is kellett gyakorlatot szereznem. A hatodik

osztállyal dolgoztam közösen többet. Nagyon kedvesen fogad-

tak, és mindenki megmutatta, hogy mennyire ügyes. Több esz-

közzel is végeztünk gyakorlatokat az órákon, pl. karikák, lab-

dák, bordásfal, és padok, de azért a játékra is jutott idõ, csi-

peszfogó, kidobók, fogók, és persze foci volt a jutalom az órák

végén.

Rengeteget tanultam és fejlõdtem az elmúlt hetekben. Min-

den pedagógus segítette és támogatta a munkámat, nagyon sok

hasznos tanácsot kaptam tõlük. A berhidai tanítók egytõl-egyig

remek tanárok, mindenki igyekszik a legjobbat kihozni a tanít-

ványaiból. Gyermekszeretetük példamutató volt számomra. 

Hálás vagyok mind a pedagógusoknak, mind a gyerekeknek

az elmúlt hetekért, nem fogom elfelejteni az itt töltött idõt!

Kovács Klaudia
gyakornok

Kérjük, támogassa adója 1%-ával az 

„Öregdiákok az Ady Iskola Jövõjéért Alapítvány”-t!

Adószáma: 18745249-1-19
Köszönettel:

Ady Endre NNNY Általános Iskola 
és AMI tanulói és dolgozói
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A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
A várakozás ideje

Decembert a magyar népi kalendárium Karácsony havának

nevezi. Ekkorra a paraszti munkák már mind véget értek, eljött

a pihenés, a családi együttlét ideje, az egész évben végzett mun-

ka gyümölcsének megérdemelt jutalma. Ebben a békés hangu-

latban jutott idõ az ünnepi készülõdésre, a számos decemberi je-

les nap megünneplésére is, ahogy az iskolánkban tanuló diá-

kok, szüleik és a pedagógusok is tették. 

Intézményünk minden évben adventi koszorút készíttet, hogy

aztán a pénteki nagyszüneteket együtt töltve, dalokkal, versek-

kel köszöntsük a jövendõ ünnepet. Koszorúnkon három lila és

egy rózsaszín gyertya található, melyek a hitet, a reményt, a sze-

retetet és az örömet jelképezik. Az elsõ gyertyagyújtást a 2. a osz-

tály tanulóinak mûsora, a másodikat a harmadikas diákok da-

los, verses összeállítása, a harmadikat a kicsi elsõsök szereplé-

se tette ünnepivé. A negyediket természetesen a karácsonyi ün-

nepségünkön gyújtottuk meg, ahol a harmadikosok, az énekka-

rosok és a mûvészeti iskola növendékei szerepeltek.

Vásár

A gyerekek, a pedagógusok és a szülõk is lázasan készülõd-

tek a karácsonyi vásárra.  Az osztályok két napon keresztül áru-

síthatták a sajátkészítésû portékáikat, aminek bevételét a kö-

zösség majd kirándulásra, vagy más hasznos dologra költi. Az

asztalok tele voltak karácsonyfa-, ajtó-, és ablakdíszekkel, ék-

szerekkel, dísztárgyakkal, finomságokkal, és még ki tudja mit

nem rejtettek a díszes csomagba burkolt ajándéknak valók.

Köszönet ezért a példaértékû összefogásért! 

Turcsányi Istvánné

Nálunk is járt a Mikulás

December 6-ának délelõttjén nagy volt az izgalom iskolánk-

ban. Természetesen, mint sok más kisgyerek ezen a napon, mi

is a Nagyszakállút vártuk.

A testvérosztályok kis mûsorral lepték meg egymást. De

nem csupán ez volt a meglepetés, hanem az, hogy a termekbe

valóban megérkezett a Mikulás! Neki is kedveskedtünk néhány

verssel, dallal, bábjátékkal. A Télapó megköszönte a kedves

fogadtatást, és minden gyerkõcöt csomaggal ajándékozott meg.

A Mikulás zsákja hamar kiürült, de a csomagok tartalma is

gyorsan eltûnt a gyerekpocakokban. Reméljük, jövõre is ellá-

togat majd Hozzánk!

Luca-napi boszibuli
Iskolánkban sok év óta hagyomány, hogy december 13-án mi

is játékos módon emlékezünk meg a „boszorkányok napjáról”.

Így történt ez idén is, néhány nappal Luca-nap után „boszibu-

lit” tartottunk.

Délután 2 órától érkeztek a zsibongóba a rémisztõ jelmezek-

be öltözött diákok, ahol az elõzõleg kívánságlistára írt dalok

dübörögtek a hangszóróból, s szabad volt a tánc! A napközis te-

remben selfie-szoba várta a fotózkodni vágyókat, a tornaterem-

ben pedig vicces ügyességi játékokat próbálhattak ki a vállal-

kozó kedvûek, s jól megtömhették zsebeiket jutalomcukorkák-

kal. Az ebédlõben boszorkánykonyhát találtak az éhes bulizók,

rémséges sütikkel és karácsonyi punccsal. A délután folyamán

a legborzasztóbb jelmezeseket díjazta is a boszitanács.

A mulatozás ezen a napon este 6 óráig tartott, de biztosak

vagyunk benne, hogy jövõre is nagy kedvvel gyûlnek majd ös-

sze egy hasonló vidám délutánra iskolánk rémséges szörnyei! 

Fésüs Éva
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A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsõde gyermekeinek életét a té-
li hónapokban is szeretnénk tevékenységeinkkel és programja-
inkkal érdekessé tenni. Rendszeresen részt veszünk települé-
sünk életében, igyekszünk a gyerekekkel a különbözõ programo-
kon részt venni, az intézményünknek szóló felkéréseknek eleget
tenni, szorosabbá fûzni kapcsolatainkat más intézményekkel.

2017. november 17-én a nagycsoportosok nyílt nap keretében
fogadták csoportjukba az érdeklõdõ szülõket, majd ezen a napon,
délután az Ady Endre Általános Iskola gálamûsorán szerepeltek
egy kis bemutató mûsorral. November 24-én intézményünk óvó-
nõi a II. Rákóczi Ferenc Általános iskola pedagógusaival közösen
egy szakmai napon vettek részt, ahol a Veszprém Megyei Peda-
gógiai Szakszolgálat Várpalotai Tagintézményének vezetõje tar-
tott elõadást az iskolaérettség követelményrendszerérõl.

A december ünnepi hangulatban telt, készülõdéssel és vára-
kozással. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is sok programban
vehettek részt a gyerekek. Az adventi idõszakban, minden pén-
teken ellátogatottak a nagycsoportosok a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola gyertyagyújtó mûsorára. December 7-én a Palin-
tatársulat zenés elõadásával egybekötött ünnepségén látogatta
meg intézményünk gyermekeit a Mikulás. December 11-én a böl-
csõdések és az óvodások közösen vettek részt a Petõfi Mûve-
lõdési Ház elõtti karácsonyfa feldíszítésében, majd december
13-án délelõtt egy Meseszínházi elõadást nézhettek meg a kö-
zépsõsök és a nagyok, szintén a Petõfi Mûvelõdési Házban. De-
cember 13-án délután a nagycsoportosok a „Peremartonért”
Egyesület által szervezett Ünnepi Díszben címû programon
mutatták be karácsonyi mûsorukat. December 18-án délelõtt a
középsõ és nagycsoportok részt vettek a Petõfi Mûvelõdési Ház
által szervezett játszóházas kreatív délelõttön. Intézményünkben
a karácsonyi ünnepséget december 20-án tartottuk.

Január végétõl már a 2018-as esztendõ eseményeinek meg-
szervezésére készülünk intézményünkben. Január 29-én szülõi
értekezletet tartottunk, melyen a nagycsoportos szülõk számára
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola elsõs tanító nénije mondott
ismertetõt az iskolakezdés fontos tudnivalóiról. Hamarosan a
farsangi hangulat jellemzi majd intézményünket, február 16-án
fogjuk hagyományos jelmezbálunkat tartani. Továbbra is foly-
tatódnak az õsszel megkezdõdött szakkör jellegû fejlesztõ tevé-
kenységeink: a játékos fejlesztõ kutyás foglalkozások, a német
foglalkozások a nagycsoportban, valamint a mozgásfejlesztõ és
tehetségfejlesztõ tornafoglalkozások. Intézményünkben több
éve folyik mozgásfejlesztõ program, melynek a mindinkább ro-
hanó és mozgásszegény világunkban még nagyobb szükségét
érezzük. A gyermekek mozgáskíváncsiságára épül a program, ami
figyelembe veszi a gyermekek egyéni, valamint életkori sajá-
tosságait, szükségleteit. A 2017/2018-as nevelési évtõl kezdõdõ-
en a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetünk ezen a té-
ren. A gyermekeket a legelsõ kezdeményezésen felmérjük, és
tehetségük szerint óvodai csoportonként két csoportra osztjuk.
Így minden korcsoportnak lesz egy kicsit lassabban haladó
csoportja, és egy csoport, akik társaiknál gyorsabb ütemben
képesek fejlõdni, õk lesznek a tehetségcsírák. A foglalkozások
jó hangulatban, vidáman telnek minden alkalommal!

A sok érdekes tevékenységhez és programhoz már eddig is
rengeteg segítséget kaptunk településünk lakóitól, ezúton is
szeretnénk minden támogatónknak, segítõnknek köszönetet
mondani!  Külön köszönjük Keresztes Ferencnek, hogy a Süni

csoport számára elkészítette a törölközõtartó polcokat. Va-
lamint szeretnénk köszönetet mondani Tóbiás Eriknek, hogy
munkájával és a Continental Automotive Hungary Kft.
„Fogjunk össze! Közösen Teremtsünk Értéket!”címû pályá-
zatának segítségével intézményünk Micimackó csoportja
250 000 Ft értékben új óvodai bútorokhoz és játszókonyhá-
hoz jutott.

2018. március 24-én immáron hatodik éve kerül megrende-
zésre a Hétszínvirág Jótékonysági Bál, a Szülõi Munkaközös-
ség, az intézmény dolgozói és a sok segítõ (volt és jelenlegi
szülõk) megszervezésével. A bálra minden évben jellemzõ a jó
hangulat, a barátságos légkör, a hajnalig tartó mulatság. Kö-
szönjük szépen az eddigi felajánlásokat, tombolatárgyakat, se-
gítségeket, ötleteket és az azokhoz vezetõ megvalósításban va-
ló segítségnyújtásokat! Az idei évben is szeretettel várunk min-
den mulatni vágyó családi és baráti társaságot! A felajánlások-
ból a továbbiakban is szeretnénk minél érdekesebbé, tartalma-
sabbá tenni az intézményünkbe járó gyermekek életet, ahogy ed-
dig is igyekeztünk megtenni. Többek közt kirándulásokat szer-
vezünk, családi délutánt rendezünk, udvari játékokat vásáro-
lunk, gyermeknapot szervezünk, bábszínházi elõadásokat tá-
mogatunk… stb. Mindenkinek köszönjük az eddigi támogatást,
segítségnyújtást! Találkozzunk március 24-én, a Petõfi Mûve-
lõdési Házban! Bõvebb információkért, asztalfoglalásért keres-
sék fel intézményünket! 

Óvónõk

HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA
ÉS BÖLCSÕDE HÍREI
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EMLÉKEZÉSSEL GYÓGYULNAK A SEBEK
A Doni katasztrófa 75. évfordulója

Történelmünk egyik legnagyobb drámájára emlékeztek
Berhida lakosai január 11-én. A résztvevõk a megrázó mû-
sort követõen a Don-kanyarban elesett, eltûnt, vagy a hadi-
fogságban elhunyt katonák elõtt fejet hajtva, a Hõsök tere
emlékmûvénél helyezték el a kegyelet koszorúit. 

A hadtörténetírók a legnagyobb magyar katonai katasztrófa-
ként jegyzik az oroszországi Don-folyó menti csatát, amelybõl
csaknem százezer katona soha nem tért haza. Õk a nagyhatal-
mak, a háttérhatalom magyar véráldozatai – õk a mi nemzeti
hõseink. Németország 1941. június 22-én megtámadta a Szov-
jetuniót, a villámháborúnak elképzelt hadjárathoz néhány nap
múlva Magyarországnak is csatlakoznia kellett. Budapestnek
a hitleri hadigépezet támogatására a keleti frontra kellett vezé-
nyelnie a 2. magyar hadsereg alakulatait. A Don mentén kiépí-
tett állásaikat az 1943. január 12-én megindult szovjet ellentá-
madás néhány óra alatt felmorzsolta, a Vörös Hadsereg offen-
zívája valósággal eltüntette a föld színérõl a mintegy kétszáz-
ezres magyar haderõt. – Röviden talán így írhatnánk le pár
mondatban azt a rettenetes tragédiát, amely sok ezer magyar
katona életét követelte. „Nincs olyan család ma Magyarorszá-
gon, amely ne veszített volna el egy apát, egy fiút, egy testvért,
vagy egy barátot a magyar történelem emberpróbáló háborúi-
ban és nincs olyan család, amelyik ne gyászolna katonákat,
vagy bombázásban elesett hozzátartozókat – fogalmazott a
berhidai Polgármesteri Hivatalban megtartott emlékmûsoron
elhangzott beszédében Fajd Bence hadnagy, az MH KIKNYP 3.
Toborzó és Érdekvédelmi Központ hadisírgondozó beosztott
tisztje. Hozzátette: a nem nagyhatalmak háborújára felkészített,
a keleti frontra vezényelt magyar alakulatoknak különösen ke-
gyetlen idõjárási és földrajzi viszonyok között kellett helytáll-
ni. Megfelelõ utánpótlás, felszerelés és élelem hiányában az
óriási szovjet haderõt, a Vörös Hadsereget a magyar katonák
megállítani nem, csupán lassítani tudták. Mégis, ezzel a halo-
gató harccal is több ezer magyar, német és olasz katona életét
sikerült megmenteni – tette hozzá a hadnagy, hangsúlyozva,

hogy a hiányos fegyverzettel és téli felszerelésekkel és téli ru-
házattal rendelkezõ magyar csapatok erõn felüli helytállást ta-
núsítottak a harcok és a visszavonulás alatt. 

– Megakadályozták, hogy a szovjet hadsereg egy lényegesen
nagyobb méretû katlan csatába kényszerítse bele és semmisít-
se meg a Don-menti harcvonalat védõ magyar német és olasz
hadtestet – mondta, majd a múltból napjainkba visszatérve,
Fajd Bence arra mutatott rá, hogy a sebek begyógyításának
egyetlen módja az emlékezés és a fõhajtás. A Don-kanyar ne-
künk magyaroknak a legnagyobb áldozattal járó gyászunk, de
a helytállás, a kitartás, a bajtársiasság és összetartozás fontos-
ságának emlékeztetõje is, mert akik összetartottak ebben a
pokoli küzdelemben, akik támogatták egymást, túlélték, együtt
erõt képviseltek. Ez pedig a 2. magyar hadsereg sorsának leg-
fontosabb üzenete, amibõl – kellõ alázattal – ma, 75 esztendõ
után is tanulnunk kell! – fogalmazott Fajd Bence hadnagy. Be-
szédét követõen a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagó-
gusai a hiteles emlékezésekbõl, a frontról küldött levelekbõl,
versekbõl és zenékbõl válogatott, kiválóan összeállított, meg-
rázó mûsorral idézték fel a Doni katasztrófa legdrámaibb pilla-
natait. A megemlékezést a résztvevõk esti koszorúzással zárták
a Hõsök tere emlékmûnél.

Bálint Edit

Tisztelt Adózó Polgárok!
Kérjük adójuk 1%-ának felajánlásával 

támogassák az idei évben is a

Hétszínvirág Napközi-Otthonos 

Óvoda és Bölcsõde 

„Óvodánkért” Alapítványát!

Adószámunk: 
18919831-1-19

Az eddigi és mostani támogatásokat is 

köszönjük szépen!

Moharos Lilla

a kuratórium elnöke

KÖSZÖNET
A Continental Automotive

Hungary Kft. veszprémi gyárá-
ban többféle módon támogat-
ják azokat a dolgozókat, akik-
nek támad egy jó ötlete. Ezek
közül az egyik a „Közösen te-
remtsünk értéket” program,
amelyre a cég bármely alkal-
mazottja jelentkezhet, ha van
egy olyan ötlete, melyben sze-
mélyes közremûködésével és
a cég által nyújtott támogatás-
sal maradandó vagy tartós segítséget tud nyújtani a közösségnek. Idén az ok-
tóberi fordulót a „Szekrénysort a peremartoni oviba” címû pályázat nyerte és
így egy komplett szekrénysorhoz, illetve két darab nagyméretû könyvespolc-
hoz jutottak az ovisok, közel 250 000 Ft értékben, melyet teljes egészében a
gyár finanszírozott és a munkatársak feladata „csak” az összeszerelés maradt.
Ezúton is köszönjük a segítséget!

Tóbiás Erik szülõ
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KERTÉSZ LESZEK...
Vetõmagbörzére készülnek a kertbarátok

Ha kertésznek még nem is, de jámbor és lelkes kertba-
rátnak már bátran és joggal nevezhetjük magunkat, miu-
tán a múlt esztendõ végén – egy csodálatos szeptemberi ki-
állítás lenyûgözõ látványától ihletve – tagjai lettünk Berhi-
da város egyik legrégebbi és napjainkban legnépesebb ci-
vil csapatának: a Kertbarát Körnek. 

Az urbánus környezetbõl kiszabadulva, mi más lehetne

kézenfekvõbb elfoglaltság, mint egy aprócska vetemé-

nyeskert megmunkálása. No, de miként lássunk hozzá?

Hol szerezhetünk természetes trágyát, megbízható, csíra-

képes magvakat, hamar szárba szökkenõ, bõ termést hozó

palántákat? És egyáltalán, mikor kerüljenek a földbe?

Mennyi vizet és gondozást igényelnek? Miként védjük

meg õket a kártevõktõl? Hogyan tároljuk, hasznosítsuk,

fõzzük be télire, ha termésnek indulnak kiskertünk büsz-

keségei? Nos, megannyi izgalmas és felettébb aggasztó

kérdés egy kezdõ, afféle hobbi termelõ, illetve „szabad-

idõs kertészkedõ” ember számára. Berhidán a megoldás

is kézenfekvõ, csak a megfelelõ ajtón kell kopogtatni: a

Kertbarát Kör ajtaján, ahol nemcsak szorgalmas és ta-

pasztalt önellátó kistermelõkre, hanem egy összetartó, ám

az újonnan érkezõket is barátsággal maguk közé fogadó

közösségre leltünk. 

A veteményes kertek ugyan még téli álmukat alusszák,

de a kertbarátok most sem pihennek, ilyenkor már hozzá-

látnak a tavaszi elõkészületeknek. El is kezdték szervezni

hagyományos vetõmagbörzéjüket, amelyre február 23-án
és 24-én szeretettel várják a város valamennyi érdeklõdõ

lakóját. Ezen a városi vásáron elsõsorban a már jól bevált

bõtermõ és ízletes zöldségfélék, valamint kerti virágok

magvait kínálják, számos jó tanáccsal és útmutatással is

fûszerezve. A vetõmag ugyanis nem személyválogató.

Amennyiben megfelelõ táptalajba kerül és elegendõ vizet,

meg fényt biztosítunk számára, biztosan csírázásnak indul!

A kezdõk pedig jól tudják, hogy a növény földbõl való ki-

bújásánál már csak az jelenthet nagyobb boldogságot a

magvetõnek, ha a szárba szökkenõ zöldség meg is hozzá

termését! S a legjobb, hogy bárki kipróbálhatja magát eb-

ben a mûfajban!

A tapasztaltabb kertészkedõk már nemsokára felgyür-

kõznek a palántanevelésre, és elsõsorban a paprika, para-

dicsom, uborka, tök és egyéb zöldségek különféle válfaja-

ival próbálkoznak. Igaz, vannak már jól bevált kedvencek,

de akadnak kísérleti fajták is, hiszen az a cél, hogy minél

ízletesebbek legyenek kertjeik gyümölcsei. A kör tagjai

nem véletlenül büszkék a hosszú évek alatt szerzett tudá-

sukra, de szívesen meg is osztják azt másokkal. Így márci-

us végén az Ady Endre Általános Iskola magas ágyásait

készítik majd elõ, és tanácsokkal látják el a kertészkedõ

kisdiákokat. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a kertba-

rátok mindig nyitottak az új ismeretszerzésre, ezért egy-

egy aktuális témában idén is szakelõadókat hallgatnak

meg. Kellerné Szász Anikó, a Kertbarát Kör vezetõje el-

árulta: a szokásos közös szakmai kirándulások idén sem

maradnak el, többek között Zalaegerszegre, Dunaföldvár-

ra, Tahitótfaluba és Szigetszentmiklósra készülnek. Szep-

temberben pedig ismét kihagyhatatlan lesz a Berhidai Na-

pokon oly népszerû terménykiállításuk, meg az egyedülál-

ló lekvárversenyük. A teljesség igénye nélkül említett ter-

vek és programok garantálják, hogy a Kertbarát Kör ebben

az esztendõben is dolgos, izgalmas és roppant gazdag esz-

tendõ elé néz. Mindenképpen érdemes lesz velük tartani! Mi

már megtettük.

Bálint Edit

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Berhidai Kertbarát Kör köszöni Turcsányi

Istvánnénak és Kruppa Józsefnek, hogy tiszteletdí-

juk felajánlásával hozzájárultak közösségünk sikeres

mûködéséhez.

Továbbá köszönjük Mozgay Balázsnak és édes-

anyjának, Csöpi néninek, hogy támogatásukkal ma-

radandó, a Kertbarát Kör logójával díszített aján-

déktárgyakkal  lettünk gazdagabbak. Közösségünk

iránt tanúsított figyelmük példaértékû! Köszönjük

szépen!

A Kertbarát Kör valamennyi tagja nevében: 
Kellerné Szász Anikó
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BERHIDAI NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBÕL……
„Itt a földön egyetlenegy számít,

az, hogy ember, emberrel, mint bánik.
Nem kell, hogy mindenkit szeressen,

csak hagyni, hogy ember, ember lehessen.”
(Béni Péter)

A tavalyi évünk is elég mozgalmas volt. Öt hónap történé-

seirõl már beszámoltunk.

Június hónapban volt a második egynapos kirándulásunk.

Esztergom és környékét látogattuk meg.

Jól sikerült félévzárónk volt, ahol a gulyás volt a fõfogás, a

zene és a tánc pedig a ráadás.

A nyári hónapok a családdal és unokákkal való együttlét

ideje volt.

Augusztus 18-án alapító tagunk Adorjánné Róza néni örökre

itt hagyott bennünket. Emlékét megõrizzük.

A 4 napos kirándulás bõséges programokban bõvelkedett.

Elsõ napunk nagy élmény volt mindenkinek, Hortobágy táját cso-

dálhattuk meg, még lóra is ülhettünk. Hajdúszoboszló – Deb-

recen és környéke, Nyíregyháza Állatkert, stb. Nagyon szép és

jó volt, az idõ is kedvezett.

Az õszi elsõ összejövetelünknél köszöntöttük Szabó Albertet,

aki július 27-én töltötte be 85. életévét. Október 10-én köszön-

töttük Punk Misi bácsit a 85. születésnapján. Mindkettõjüknek

nagyon jó egészséget kívánunk. 

Részt vettünk az országosan meghirdetett Gyalogló napon.

Közel 30-an teljesítettük a nem megerõltetõ távot, közben

beszélgettünk, nagyokat nevettünk. A végcél a Kistó Szabad-

idõ Park volt, ahol megpihentünk. Kipróbáltuk a sportesz-

közöket, sikeresen „eltévedtünk” a labirintusban. November

hónapban a Pedro-csárdában jól eltöltöttünk egy szép estét.

A városi rendezvényeken részt vettünk, Idõsek Karácsonya,

Mindenki Karácsonya. Igazi szép együttlétek voltak.

Nagyon vártuk a saját Karácsonyi ünnepségünket, mivel a

mûsort az Ady Endre Általános Iskola alsó tagozatos tanulói

adták. Nagyon szépen köszönjük a színvonalas mûsort a gyer-

mekeknek, köszönet a pedagógusoknak, Andreának és Móni-

kának. 

A tavalyi évet vidám zenés bállal fejeztük be.

Január 22-én színvonalas mûsort láttunk a Magyar Kultúra

Napján. Mindenkinek csak gratulálni tudunk a szereplõknek és

a mûsor összeállítójának.

Megtörtént az év elsõ klubnapunk is. Beszámoló volt a tava-

lyi évrõl, filmösszeállítást láttunk a fontosabb eseményekrõl,

amit a Punk házaspár állított össze. Köszönjük nekik.

A nyugdíjasklub néptánccsoportjának tagjai a 2017-es

évben 12 alkalommal szerepeltek vidéken és a Berhidán Mol-

nár Sándor vezetésével.

A Nyugdíjas Klub tagjai tiszta szívbõl köszöntik Punk

Józsefet és Csejtei Margitot, házasságkötésük 60. évforduló-

ján.

Horváth Istvánné

MIT CSINÁLTUNK 2017-BEN?
A fiatalok azt mondják: milyen jó a nyugdíjasoknak, van

adósságmentes otthonuk, nem kell futni a bölcsõdébe, óvodá-

ba, nincs munkahelyi stressz, nem kell állandóan az idejükkel

sakkozni. A rengeteg szabadidõben meg csak utazgatnak, me-

leg fürdõkben áztatják magukat minden hónapban. Most meg

még azt is kitalálták, hogy az ország aránylag könnyen meg-

közelíthetõ szép tájait, építészeti és kulturális nevezetességei-

vel ismerkednek.

A nyugdíjasoknak pedig mi a véleményük? Milyen jó volt

fiatalnak lenni, okosak, szépek voltak a gyerekeink. Voltak ki-

számítható, szerény, de biztos megélhetést nyújtó munkahe-

lyek. Nem fájt a csípõnk, a gerincünk, nem volt magas vér-

nyomásunk, nem volt magas a cukrunk, nem álltunk órákat so-

runkra várva az orvosi rendelõkben. Igaz, hogy utazásra,

üdülésre, színházra és sok más kikapcsolódásra nem volt se

idõnk, se pénzünk, és most ezekbõl szeretnénk egy kicsit pó-

tolni.

2017-ben elmentünk 8 alkalommal termálfürdõre, voltunk

a Kemenes Vulkán Parkban, megismertük a dégi Festetics-

kastélyt. Majd mindenki hallott már róla, de az a legtöbbünknek

új volt, hogy az itt található csodás hollandi ház eredetileg

egy 6 tehénnek épített istálló volt. Nem tudjuk, hogy a tehe-

nek ezt értékelték-e, de mi megcsodáltuk ezt a tavon épült

mûremeket.

Jártunk Fehérvárcsurgón, a virágkiállításon, megnéztük

Döbröntén a templomot és Gannán az Eszterházy mauzóleu-

mot. Alternatív program keretében néhány tagunk elment a ko-

máromi lovas színház egy mûsorára, mások az Operettszínház-

ba váltottak bérletet.

Lakóhelyünket sem hanyagoltuk el. Ott voltunk minden tár-

sadalmi rendezvényen, mûsorokat adtunk, vagy igény szerint a

lebonyolításban segítettünk. A férfiak derekasan kitettek ma-

gukért a nõnap megszervezésében, mi nõk pedig igyekeztünk

viszonozni férfinapkor. Beneveztünk az országos gyaloglónap-

ra. Büszkék lehetünk, mert a második helyezést megszereztük.

Farsangoltunk. Ötletes jelmezeket készítettünk, finom fánko-

kat sütöttünk. Váltakozó számban és intenzitással róttuk a kö-

röket a nordic walking botokkal a sportpályán, és minden hét-

fõn megmozgattuk ízületeinket szenior tornán a mûvelõdési

házban.

Hagyományt teremtettünk a tojás és májusfaállításban, a

Betlehem felépítésében, és az idén már keresték a lakók a hó-

embercsaládot és a manókat is.

Itt az új év és vele az új tervek. Reméljük jó, de legalább

változatlan egészségben tudjuk megvalósítani õket. A település

összes lakójának eredményes boldog új évet kívánunk!

Székely Lajosné
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OKOSÍTÓ TORNA ÉS TÁNCOKTATÁS 
ÓVODÁSOKNAK, KISISKOLÁSOKNAK

Idén a Peremartoni iskola tornatermében kértünk és kaptunk

helyet, így a 2018-as évben is folytatódnak a gyerekek nagy

örömére az okosító torna és a tánc foglalkozások.

A zenés torna órákon sok a játékos, mozgásos feladat, és

nagy szerencsénkre egyre több színes eszközt használhatunk a

mozgásfejlesztéshez, mely a Berhidai Önkormányzat támoga-

tásának köszönhetõ. Idén a mozgáskotta eszközei színesítik a fog-

lalkozásokat mely a gyerekek kognitív fejlesztését szolgálja. A

meglévõ ugráló labdákat és gördeszkákat is aktívan használjuk

az órákon. 

A gyermekeknek a torna mellett a táncolásra is lehetõ-

ségük van, de ez is szabadon választható. Aki nem szeret

szerepelni, az a tánc foglalkozást kihagyja. Ennek ellenére

sok apróság szívesen megmutatja magát a színpadon, a szü-

lõk nagy örömére. A tavalyi évben a helyi országos verse-

nyen is kipróbálhatták magukat a picik, ahol aranyérmet

nyertek.

Várjuk a mozogni és/vagy táncolni vágyó 3-10 éves gyere-

keket, csatlakozni most sem késõ!

Lencsésné Gerõfi Tekla

FELHÍVÁS!
KUTYABARÁTOK FOGJUNK ÖSSZE!

Lehetõség nyílt ku-
tyafuttató építésére egy a
Berhida Város Önkor-
mányzata által biztosított
területen. Ennek létreho-
zásához és késõbbi fej-
lesztéséhez folyamato-
san várjuk a lakosság
anyagi és/vagy termé-
szetbeni támogatását. Készpénzes felajánlást, átvételi elismer-
vény ellenében, Kovács Andreánál (Berhida, Papirusz Papír-
Írószer bolt) és Fülöp Szilvinél (Peramarton, Nemzeti Dohány-
bolt) lehet tenni. Lehetõség van banki átutalásos fizetésre is,
melyet a következõ számlára várunk:

Név: Összefogással Berhidáért Egyesület
Bankszámlaszám: 72900020-19000259

Megjegyzésbe: Kutyafuttató

A kutyafuttató létesítésének állapotáról folyamatosan tájé-
koztatjuk a lakosságot.

A felajánlásokat elõre is köszönjük!
Szervezõk

ÖKUMENIKUS IMAHÉT ALKALMAI
2018. február 27. kedd 17.00 óra: Kiskovácsi Református

Templom, Berhida

2018. február 28. szerda 17.00 óra: Kálvin téri Református

Templom, Berhida, utána szeretetvendégség

2018. március 1. csütörtök 17.00 óra: Szent Kereszt Kistemp-

lom, Berhida

2018. március 2. péntek 14.00 óra: Idõsek Otthona, Peremar-

ton-gyártelep

2018. március 2. péntek 18.00 óra: Szent László Katolikus

Templom, Berhida, utána szeretetvendégség

2018. március 5. hétfõ 17.00 óra: Szent István Katolikus Templom,

Peremarton-gyártelep

Szeretettel várjuk!

Beke Zsolt h.esperes, plébános, 

Eizler Csaba református lelkész
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KÁRPÁTALJAI FIATALOK JÁRTAK BERHIDÁN
A Római Katolikus Egyház Egyházközössége nyer-

tes pályázata révén valósult meg az a program, melynek

keretében Berhidáról is eljutott néhány fiatal Körös-

mezõre, egy kárpátaljai magyar közösségbe. A progra-

mot a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. támogatása tette le-

hetõvé az IFJ-KP-1-2017/1-000519 kódszámú pályázat

támogatása által. A magyar, illetve ukrán település kö-

zötti kapcsolatok erõsítése, ápolása céljából a fiatalság

bevonásával megvalósult programban 18 fõ fiatal

(13–29 évesek) vett részt. A két programelem keretében

egy-egy 9 fõs csoport tett látogatást Ukrajnában, illetve

Magyarországon.

Mivel a megvalósítók közös célja a hagyományok ápo-

lása, megõrzése, identitás fejlõdése, az összetartó erõ nö-

vekedése, amely a nemzeti kultúra megõrzésén keresztül

kel leginkább életre, így a közös programokat mindkét fél

részérõl e célokat szem elõtt tartva valósítottuk meg.

Fiataljaink a körösmezei tartózkodás idején a helyi la-

kosok szokásaival, kultúrájával, népi ételeivel ismerked-

hettek, s a város értékeit, kincseit fedezték fel közösen a

vendéglátókkal. Múzeumban, ortodox templomban, s a

hõsök sírjánál is jártak, s hallgatták a régi történeteket

kedves emlékeket. Egyik legnagyobb élményt a Tatárhá-

gón éltük át, ahol a „történelmi Magyarország” határát

járhattuk be közösen. Talán még ennél is emlékezetesebb

marad gyermekeink számára a Síparadicsomba tett láto-

gatás. Néhányan a félelmükkel küzdöttek, a felvonó elõtt

várakozva, de gyõzött a kíváncsiság, s felérve a kilátás

minden képzeletet felülmúló élményt nyújtott.

A viszontlátogatás alkalmával vendégeink a 4 napos

itt tartózkodás idején megtekinthették Várpalota neveze-

tességeit (Trianon Múzeum, Thury-vár,..), Berhidán és

Küngösön Beke Zsolt atya vezetésével végigjárták a

templomokat, s meleg vendégszeretetben részesülhettek

a berhidai plébánián, megcsodálták a nádasdladányi kas-

tély impozáns épületét is, s Zsolt atya minden apró rész-

letre kitérõ idegenvezetését élvezhették. Itt tartózkodásuk

idején a továbbiakban Dr. Búzási István kíséretében a

veszprémi vár, érsekség kulturális és egyházi örökségét te-

kinthették meg, majd Balatonalmádiban a téli Balatont, s

a híres kilátót csodálhatták. A látogatás utolsó estélyén a

Gyermekmosoly Nagycsaládos Egyesület vendégei voltak

egy Mikulás-karácsonyi Gálarendezvényen, ahol ünne-

pélyes keretek között köszöntötték, s megajándékozták

õket. A program egészét végigkísérte a Várpalota Város

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata, s a mindkét részrõl

gondoskodó vendégszeretet eredményeképpen a fiatalok

között kialakult egyfajta kötõdés, ami a megvalósulás

egyik célját teljesítette be.

Császár Zsuzsanna
projektmenedzser

Tatár-hágó

Thury-vár
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KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
Február elsõ hétvégéjén, február 2. és 4. között a Kultúrhá-

zak Éjjel-Nappal keretében színes programok várták a berhidai

lakosságot. Az idei év szlogenje a „Helyben a sokszínûség”

mondat volt, mellyel a szervezõk a helyi kulturális értékek

megõrzésére és közvetítésére ösztönözték a programban részt-

vevõ intézményeket. 

A rendezvénysorozat elsõ napjának programjai a gyereke-

ket és az idõseket célozták meg. A Petõfi Mûvelõdési Házban,

Belsõ Lászlóné keramikus segítségével megismerkedhettek az

agyaggal és megtapasztalhatták az alkotás örömét egy kedves

dísztárgy készítésével. Azoknak a gyerekeknek, akik jobban

megtetszett az agyagozás, lehetõségük van a késõbbiek folya-

mán is a csütörtöki kerámiaszakkörhöz csatlakozni. A délután

további részében filmvetítésen vehettek részt a lurkók és szü-

leik. A Berhidai Kultúrházban Egészség péntek programmal

vártuk a lakosságot. Magyar Laura egészségfejlesztõ, a Veszp-

rém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósá-

gi Fõosztály Népegészségügyi Osztályának munkatársa a

Veszprém megyei megbetegedésekrõl, Gyõri Ildikó fi-

toterepauta a gyógynövényekrõl tartott elõadást, Fekete István-

né, Csányi Ramóna és Bodnár Lajosné egészségügyi szûrõvizs-

gálatokat végeztek a betérõkön. 

Szombaton Berhidán társasjáték délelõtt várta a gyerekeket,

délután pedig csocsóbajnoksággal folytattuk a programokat

Peremartonban. A versenyen 15 év alatti és feletti kategóriák-

ban indulhattak a résztvevõk. Mindkét csoportba szép számmal

akadtak nevezõk, így a mérkõzések az esti koncertekig eltar-

tottak.

Záróprogramként akusztik esten vehettek részt az érdeklõdõk,

ahol Szakáll Ádám elõadásában hallhattak egy kis Pink Floyd-ot,

Jimi Hendrixet és egyéb rock klasszikusokat, a Turmix

Akusztik pedig a Republic és más magyar feldolgozások által

fokozta a hangulatot.

szervezõk
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Idõpont:

2018. március 1., csütörtök 17.00 óra
Helyszín: 

Berhidai Kultúrház és Könyvtár

Kiállító:
Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Központ 

Amatõr Mûvészeti Csoportja 
és a 

Honvéd Kulturális Egyesület Várpalotai Régiója

A kiállítás megtekinthetõ: 
2018. március 22-ig, hétköznapokon 10.00-18.00 között

A Várpalotai Rendõrkapitányság Berhidai
Körzeti megbízott Csoport tagjai és elérhetõségei:

Goda Dénes rendõr törzszászlós (tel.: 30/467-1457)

Borsos Dávid rendõr fõtörzsõrmester

Molnár József rendõr zászlós

Bors József rendõr fõtörzsõrmester (tel.: 30/271-2145)

Fehér Árpád rendõr zászlós (tel.: 30/600-4608)

Füst Ádám rendõr fõtörzsõrmester (tel.: 30/600-4607)

Zsombók Brigitta rendõr fõtörzsõrmester

Kovács Ákos rendõr fõtörzsõrmester
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Peremarton-gyártelepi székhelyû 
vegyipari gyártó és szolgáltató Kft. keres 

értelmes, gyakorlat-orientált munkatársat. 

Cégünk szolgáltatás jelleggel hõtechnikai és vegyipari technológia beren-
dezések vegyszeres tisztításával, illetve vegyipari termékek elõállításával
(tisztítószerek, fertõtlenítõszerek) foglalkozik.

Feladatok:
• Aktív részvétel a cég telephelyen kívül végzett vegyszeres tisztítási munkáiban 
• Közremûködés a termelésben, kiszerelésben, karbantartásban
• Gépkocsi- és targoncavezetés, rakodás
• Üzemi terület rendjének biztosítása

Elvárások:
• Gépészeti vagy villamos jellegû szakma (csõszerelõ, lakatos, villanyszerelõ stb.)
• B kategóriás jogosítvány
• jó fizikum
• Felelõsségtudat, pontosság, önállóan és csapatban dolgozás képessége,   rugalmas-

ság, alkalmazkodóképesség

Elõny:
• Gép- és csõszerelésben illetve elektromosság területén való jártasság
• Karbantartói tapasztalat
• Hegesztõ szaktudás
• Targonca jogosítvány
• Kalorikus gépek, berendezések ismerete
• Vegyi üzemi gyakorlat

Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal, bérigény megjelölésével az alkimia@alkimia.hu
e-mail címre.

Peremarton-gyártelepi székhelyû 
vegyipari gyártó és szolgáltató Kft. keres 

gyakorlat-orientált, vegyipari képzettségû munkatársat.

Cégünk vegyipari termékek elõállításával (tisztítószerek, fertõtlenítõszerek)
illetve szolgáltatás jelleggel hõtechnikai és vegyipari technológia berende-
zések vegyszeres tisztításával foglalkozik.

Feladatok:
• Különbözõ vegyi termék elõállítása, kiszerelése, szükséges laboratóriumi vizsgálatok

elvégzése

• Munkavégzés külsõ munkahelyen, részvétel a vegyi tisztítási feladatokban

• Vegyi alapanyag, göngyöleg, késztermék szakszerû kezelése, tárolása

• Gépkocsi- és targoncavezetés

• Üzemi terület rendjének biztosítása

Elvárások:
• Középfokú vegyipari szakma (vegyésztechnikus, vegyipari szakmunkás, vegyi-gépész,

vegyi termékgyártó stb.)

• Termékgyártásban szerzett tapasztalat, technológiai, gyakorlati gépészeti ismeretek 

• B kategóriás jogosítvány

• Felelõsségtudat, pontosság, önállóan és csapatban dolgozás képessége, rugalmas-

ság, alkalmazkodóképesség

Elõny:
• Targoncavezetõi vizsga

Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal, bérigény megjelölésével az alkimia@alkimia.hu

e-mail címre.
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