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HÁROM ÉVTIZEDNYI ÖSSZETARTÁS
Hangulatos esttel ünnepelte a közelmúltban megalakulásának 30.
évfordulóját a berhidai Nyugdíjas Klub.

Az évtizedekig Rózsa Ferenc nevét viselő szervezet vezetője,
Horváth Istvánné büszke az aktív tagságra, s a közösen teremtett
hagyományokra.

- Gazdag, akinek szép emlékei vannak, s boldog, aki szépen tud
emlékezni. Mi gazdagok és boldogok vagyunk - mondta el a
Hősök terén található klubházban tartott ünnepségen Horváth

Istvánné, aki beszédében méltatta elődeit is. Néhai Bors Károlyt,
aki az 1983-as alapítástól kezdve nagy szervezőkészséggel és tudás-
sal irányította hosszú évekig a klubot. Munkáját a település vezetői
is elismerték, 1993-ban „Berhidáért” kitüntető címet vehetett át,
1998-ban pedig Díszpolgári címet kapott. Munkáját és elismeréseit
a mai napig emlékfal őrzi a klubházban, mondja és mutatja
Horváth Istvánné, aki közvetlen elődjét, a Bors Károlyt követő
Grónusz Lászlónét is méltatta az ünnepségen.

Horváth Istvánné 2007 júniusában lett a klub vezetője. Nem
elnöke, hiszen a 87 tagot számláló szervezet nem bejegyzett
egyesület.

- Voltunk már 96-an is,
de a 87 is szép szám - jegyzi
meg nevetve, majd hozzá -
teszi, arra még büszkébb,
hogy a hét elején rendezett
ünnepségen közülük 83-an
részt is vettek. Részt vettek,
mert fontosnak tartják a
klubot, az itt létrejött kö -
zös séget. 

- Korábban mindig iro-
dában dolgoztam, s azt
tapasztaltam, hogy az em -
berek szeretnek tudni a
dolgokról. Épp ezért a
havonta két alkalommal
megrendezett klubnapokat
is úgy kezdjük, hogy tájé -
koztatom a megjelenteket
mi történt az elmúlt idő -
szakban. 

Úgy vettem észre, hogy ezt kedvelik a klubtagok, s érdeklődve
hallgatják - mondja a vezető, aki minden év januárjában részletes
beszámolót is prezentál a klubtagok előtt az elmúlt esztendő
történéseiről, s a tervekről. Örömmel teszi, noha nem lenne köte-
lessége, de úgy érzi, ennyivel tartozik az igen aktív tagságnak. Akik
mostanában épp verseket szavalnak egymásnak.

- Két-három éve vetettem fel, hogy mondjunk verseket a
klubesteken. Nem művészeket akarunk faragni egymásból, inkább
csak közösen örülni Petőfi, József Attila vagy épp Vörösmarty
költeményeinek, amelyeket elszavalunk, felolvasunk a rendez vé -
nyeken - meséli, majd az adománygyűjtések kerülnek szóba

- Noha a nyugdíjasok nem dúskálnak az anyagiakban, mégis
időről-időre gyűjtünk a rászorulóknak. Van egy régi, kissé kopottas
zöld köcsögünk, amelyik, ha kikerül az asztalra, mindenki tudja,
hogy valaki bajban van és segítségre vár. Ilyenkor az erejéhez
mérten mindenki próbál adakozni. Nem gyűjtünk össze milliós
összegeket, de az árvíz után nehéz helyzetbe került bakonycser-
nyei és a devecseri iszapömlés után fedél nélkül maradt devecseri
családnak is nagyon jól esett, amikor átadtuk az adományt, s
büszkék voltunk, amikor egyik klubtársunk unokájának a gyógy -
ke zeléséhez sikerült hozzájárulnunk - mondja, majd rátérünk a
klub immár hagyománnyá érett rendezvényeire. 

Minden évben közösen májusfát állítanak, a fiúnapon pedig
közösen ki is táncolják. Közös kirándulásokat, színház látoga tá -
sokat szerveznek, de a szüreti bálok, a farsangok, szilveszteri
mulatságok is közkedveltek a tagság körében. Rendszeresen meg-
köszöntik 80 és 85 éves klubtagjaikat, s ott vannak a több mint 10
esztendeje működő néptánc- és mazsorett csoport fellépésein is.
Nem csoda, hogy a klub igen aktív tagjai több elismerést is kaptak
Berhida Város Önkormányzatától, a szervezet munkáját pedig
1996-ban „Berhidáért” kitüntetéssel ismerték el.

A nyugdíjas klub vezetője közösségi munkája elismeréseként okle -

velet vehetett át a közelmúltban az Idősek Világnapja alkalmából az
Eötvös Károly Megyei Könyvtárban megrendezett ünnepségen.
Fáradhatatlan közéleti, közösségi ember, 2007 óta mindenki meg-
elégedésére vezeti a klubot.

Szabó Péter Dániel

A jubileumi ünnepségen 

Horváth Istvánné, a klub vezetője 

köszöntötte a megjelenteket

Berhida Város Önkormányzat ajándéka a jubileum alkalmából



2

Önkormányzati Híradó 2013. június

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉN TÖRTÉNT
Legutóbbi lapszámunk megjelenése óta a képviselő-testület egy

munkaterv szerinti ülést tartott május 30-án, és egy rendkívüli
ülést május 15-én. 

A májusi 15-i rendkívüli ülésen a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat fenntartására vonatkozó társulási megállapodás módo -
sítása mellett – a jogszabályi változások miatt a társulás struktúráját
át kellett alakítani – a képviselő-testület véleményezte a megyei
köznevelés-fejlesztési tervet, egyetértve annak megállapításaival.

Az elnyert pályázatuk megvalósításához szükséges önerő
biztosítása érdekében 869.000,- Ft visszatérítendő támogatást
biztosított a polgárőrség részére a testület.

A törvényi rendelkezéseknek megfelelően nyilatkozott arról az
önkormányzat, hogy a Peremarton-gyártelepen létesített kihor -
dóút országos közúttal történő csatlakozási pontjánál lévő önkor -
mányzati tulajdonban álló érintett ingatlanokat térítés mentesen
állami tulajdonba adja. 

A márciusi hóviharral kapcsolatos védekezési költségeknek a
„Vis-Major” Alapból történő visszaigénylésére pályázat benyújtásá-
ról döntött több, mint egymillió forintos összegben.

Végül – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – gyerme -
kenként 240.-Ft-os mértékű támogatást állapított meg a gyermek -
napi műsor megszervezéséhez.

A május 30-i munkaterv szerinti ülésen számos napirendet tár-
gyalt a képviselő-testület. 

Meghallgatta a várpalotai rendőrkapitány beszámolóját a
közrend, közbiztonság helyzetéről. Az elmúlt évhez képest javult
a helyzet a helyszíni ellenőrzések terén, a járőrözés folyamatosnak
mondható, az ellenőrzések nemcsak a főútvonalak mentén
történnek. Örvendetes, hogy a jelenlévő rendőrök létszáma és a
településen töltött óráik száma folyamatosan emelkedik. A 9 fős
körzeti megbízotti létszámot külön üdvözölte a testület. A Polgár-
őrség és a Rendőrség együttműködése dicséretes.

A beszámolóhoz kapcsolódóan fontosnak tartotta azonban a
következőkre is felhívni a figyelmet: 

- lakossági tapasztalatok alapján, az Orgona utcai fekvőrend-
őrök és kamerás sebességmérő kihelyezése után áthelyeződött
a fiatalok rendbontása a Tulipán utcába. Egyes vélemények
szerint rendszeresek a gyorsulási és motoros versenyek
esténként.

- Berhidán szintén lakossági észrevételek alapján való-
színűsíthető, hogy terjedőben van a különböző „veszélyes”
kutyafajták tartása és tenyésztése. Több jelzés érkezett esetleges
kutyaviadalok szervezéséről is. 

- Fokozottan kéri az éjszakai járőrözést péntek-szombatonként
a zenés rendezvényeket, discókat szervező vendéglátó egységek
környékén. 

Megtárgyalta a Berhidai Napok tervezett programját. Várhatóan
idén is mindenki megtalálja az érdeklődési körének megfelelő
programokat. Tekintettel arra, hogy a korábban megszokott hely-
színen tűzvédelmi okokból már nem lehetett a hagyományos tűzi-
játékot lebonyolítani, tavaly már új helyszínt kellett keresni. A
lakossági visszajelzések alapján a választás nem volt szerencsés, a
megszokottól eltérően szegényesebb élményt biztosított a tűzi-
játék. Ezért úgy döntött a testület, hogy az idei Berhidai Napokon

nem tűzijátékkal, hanem lézershow-val kíván az önkormányzat
hasonló élményt kínálni a lakosság részére.

Pályázat kiírásáról is döntött a Berhidai Napok vendéglátására,
a korábbi években megszokott feltételekkel. Megtárgyalta a
költségvetés első negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót, és
módosította a költségvetési rendeletet. 

Összegezve az I. negyedévi gazdálkodást megállapítható, hogy
továbbra is a bevételek lehetőségei szerint látjuk el a kitűzött főbb
feladatok végrehajtását. A működési kiadások kiemelt figyelemmel
kísérésével megőrizhető a gazdálkodás egyensúlya. 

A képviselő-testület rendelet-tervezetet fogadott el a
közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól. A terve -
zetet társadalmi egyeztetésre bocsátásra alkalmasnak tartotta. A
rendelet elfogadására a júniusi ülésen kerül sor, a lakosságot érintő
legfontosabb rendelkezéseket későbbi lapszámunkban ismertetjük.

Elfogadta a helyi tervtanácsról szóló rendelet módosításának
tervezetét. A módosítás lényege, hogy a peremartongyártelep
területén végzendő építkezések esetében nem tartja szükségesnek
tervtanácsi eljárás lefolytatását. A tervezet társadalmi egyeztetésre
bocsátásáról döntött, a rendelet a júniusi ülésen kerül elfogadásra.

A testület megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi gyermek -
védelmi tevékenységről szóló beszámolót, az átruházott szociális
hatáskörök gyakorlásáról készült tájékoztatót. 

A létrehozandó szociális és gyermekjóléti társuláshoz kap-
csolódóan jóváhagyta az intézmény alapító dokumentumainak
módosítását.

Döntést hozott arról a képviselő-testület, hogy Vilonya község
önkormányzatával a vilonyai tagóvoda működtetésére létrehozott
társulás helyett új köznevelési társulást hoz létre. Elfogadta az
ehhez kapcsolódó intézményi alapító okirat módosítását is.

Megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi körjegyzőségi beszámolót.
Jóváhagyta a Várpalota székhelyű többcélú kistérségi társulási

megállapodás módosítását.
Döntést hozott arról, hogy meg kell kezdeni a város telepü lés -

rendezési eszközeinek felülvizsgálatát. A felülvizsgálat kiterjed a
település teljes közigazgatási területére.

A felülvizsgálat célja: olyan - lehetőleg az elkövetkezendő 10
évre szóló - rendezési terv elkészíttetése, mely szolgálja a település
területén élő lakosság életminőségének javítását; a település
versenyképességének előremozdítását, javítását, a fenntartható
településszerkezet, és a jó minőségű környezet kialakítását, a
természeti, táji és építészeti értékek kialakítását és védelmét, az
erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosítását. A felülvizs-
gálat két ütemben történik, az első ütemben Peremarton –
gyártelep településrész területe, a második ütemben a település
többi része.

A képviselő-testület úgy döntött, csatlakozni kíván a
Klímabarát Települések Szövetségéhez.

Módosította a testület a Településellátó és Szolgáltató Szervezet
alapító okiratát. A Süni Óvoda létszámkeretének egy fővel történő
emelését jóváhagyta a testület.

Dr. Cseh Tamás 

jegyző 
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ADY ÉS AMI HÍREI
BENDEGÚZ ORSZÁGOS LEVELEZŐ

TANULMÁNYI VERSENY

Iskolánkban már hagyomány, hogy néhány tanulót bene ve -
zünk a Bendegúz Országos Levelező Tanulmányi Versenyre.

Ebben a tanévben hatan jelentkeztek. Mivel a versenyzőknek
nevezési díjat kell fizetni, ezért a Diákönkormányzat anyagi
támogatását kértük. A tavalyi jó szereplésünknek köszönhetően
egy tanulónk az idén is ingyen versenyezhetett.

Az év során hat feladatlapot kellett megoldaniuk vállalkozó
kedvű diákjainknak.

Büszkék vagyunk tanulóinkra, akik a tanév során vállalták a
sok kötelező tanulni való mellett, hogy nem csak az iskolai
leckékben mérettetik meg magukat.

A hat forduló eredményének összesítése után az alábbi hat
tanulónk ARANY minősítést kapott:

Krén Brigitta Ramóna 4. oszt. - matematika
Laczó Tímea 4. oszt. - matematika
Szőke István Dominik 3. oszt. - matematika
Szőke László Tamás 4. oszt. - matematika
Pfeifer Viktória Alíz 3. oszt. - olvasás, szövegértés
Krén Regina Patrícia 6. oszt. - matematika
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Tóthné Éberfi Éva

felkészítő pedagógus

TAVASZI OVI-SULI AZ ADYBAN

Május 23-án tartottuk hagyo -
mányos ovi- sulinkat. A 15 nagy-
csoportost óvó nénijük kísérte át az
iskolába. Kedvcsinálóként az első
osztályosok rövid bemutató órát
tartottak Elvira nénivel. Az óra első
felében betekintést nyertek a
számok birodalmába, ahol az első
osztályosok számfelada tokat oldot -
tak meg színes ko rongok segít-
ségével. A be mu tató óra második
felében a kisiskolások számot adtak
olvasási tudásukról, amit a leendő
elsősök ámulva hallgattak.

Az órák után a leendő elsős tanító nénikkel izgalmas kézműves
foglalkozáson vettek részt az iskolába készülő gyerekek. Macis
ajtódíszt készítettünk. Megszeppenve ugyan, de annál nagyobb
érdeklődéssel, lelkesedéssel készítették a kismacikat az ovisok.
Természetesen mindenki hazavihette kis keze munkáját, amit
örömmel mutattak meg egymásnak, és az óvó néniknek.

Soósné Nyámádi Brigitta

leendő elsős tanító

KIRÁNDULÁS

Május 21-én kedden reggel a szokásosnál kicsit nagyobb zsivaj
volt iskolánkban. A már hagyományossá vált iskolai kirándulásra
indultunk. A három buszt hamar elfoglaltuk, és irány: Ajka –

Nomádia Kalandpark!
Megérkezésünkkor vendéglátóink köszöntöttek bennünket,

majd kisebb csoportokban felmértük a terepet. 
Nagy sikere volt az udvar közepén látható palánkvárnak,

melyre feljuthattunk lépcsőn, kötélhágcsón, csúszva-mászva,
kinek melyik megoldás volt kedvesebb.

Délelőtt izgalmas harci bemutatót láttunk, melyen a
honfoglaló magyarok életével ismerkedhettünk meg. Néhány
bátor, önként jelentkező gyermek is bekapcsolódhatott a
küzdelembe a nagy harcosok segédeiként.

Délután kis csoportokban lovagoltunk, sétakocsiztunk,
íjászkodtunk, állatokat simogattunk, kipróbáltuk a trambulint. A
mini vasverdében megnéztük, hogyan dolgozott régen a kovács. 

A merészebb felsősök tutajoztak. Volt, aki „véletlenül” még
fürdött is a tóban.

A várakozási időben lehetőségünk volt kipróbálni a gólyalábon
járást, célbadobást, megnéztünk egy régi ruhákkal, fegyverekkel
berendezett jurta sátrat. Az alsósok közül, akinek kedve volt, pajz-
zsal felvértezve kis fakardokkal bizonyíthatták ügyességüket.

A mozgalmas programok közben észre sem vettük, hogy eltelt
az idő. 

Mindenki nagyon jól érezte magát, élményekkel telve ért haza.
Köszönetet mondunk a szervezésért Vargáné Tündi néninek, a

pénzügyi támogatásért Berhida Város Önkormányzatának, a

Berhidai Iskoláért Alapítványnak, valamint a Veszprémi HIT

gyülekezetnek, és a fuvarozásért Pénzes Gézának.

Az Ady iskola tanulói és dolgozói

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
FELHŐTLEN (?) GYERMEKNAP

Mivel az idei ta -
vaszunk inkább tél nek
volt nevezhető, iskolánk
is úgy dön tött, hogy
gyermek napi dél előttjét
egy héttel el halasztja, s
bízik abban, hogy az
égiek ke gyesek lesz nek
hoz zánk. Így diákjaink
május 31-én, pénteken

délelőtt vághattak neki egy nagy játékos túrának Peremarton-
gyártelepen. Sajnos a napsütés nem érkezett meg aznapra, a
jókedvünk annál inkább, így a 14 állomásból álló próbatételt ázva
– fázva ugyan, de minden osztály teljesítette. A nebulóknak érdekes
feladatokat kellett megoldaniuk a laj hármászástól a célba dobáson
át a várépítésig vagy műveltségi totóig. A hosszú és erőt próbáló
túra után azonban következett a jól megérdemelt jutalom:
diákjaink gulyáságyúban készült paprikás krumplit falatozhattak,
megnézhették és ki is próbál hatták a Radics Attila és társa által
hozott harci felszereléseket, s városunk önkormányzata jóvoltából
egy kis édesség is került a pocakokba!

Ez a remek délelőtt azonban csak azért jöhetett létre, mert
szerencsére sok-sok segítőnk akadt. Az Ő munkájukat szeretnénk
ezúton is megköszönni. 

A gyermeknapi program lebonyolításáért valamint az iskola
egyéb rendezvényeinek támogatásáért és segítő munkájukért
szeretnénk köszönetet mondani a szülői munkaközösség aktív
tagjainak, Szalainé Tóth Krisztina SZM vezetőnek szervező és
támogató munkájáért, Szikszai Norbertnek, a Peremartonért

Egyesületnek, Hattánné Babai Piroskának, Berhida Város Önkor -

mányzatának és Csomainé Csókási Mónikának a támogatásért és
segítségért. Fésüs Éva
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S(Z)ÍNEN VAGYUNK!
Mindig nagy öröm számunkra, ha olyan helyi művészeti
csoportokról adhatunk hírt, melyek messzire viszik, öregbítik
településünk jó hírét. Szerencsére a PERESZKE és PERSZE

színjátszó csoportok is ilyenek. A színpadra termett gyerkőcök
mozgalmas hónapokon vannak túl.

Április végén a XXII. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó

Találkozó megyei fordulóján vettünk részt Pétfürdőn. Az
alsósokból álló PERESZKE csapat az Egy cipőben járunk, a felső
tagozatos tanulók alkotta PERSZE pedig az Álarcok című darabbal
indult a megmérettetésen, amelyen nyolc csapat indult. Mindkét
csoport szép eredménnyel zárta a versenyt, a nagyok bronz, a kicsik
ezüst minősítést kaptak munkájukért! 

Színpadi munkánk azonban itt nem ért véget, mert néhány héttel
a péti verseny után meghívást kaptunk a veszprémi Petőfi Színház

által szervezett Színházi Gyermeknapra, mely a megye szék hely
színházkertjében került megrendezésre. Szerencsére az időjárás is
nagyon kegyes volt hozzánk, így az itt felállított sza badtéri színpadon
is bemutathattuk (sok más művészeti csoporttal együtt) produkció-
inkat. Hatalmas élmény volt mindenki számára, hogy mi is az „igazi”
színházi öltözőkben készülhettünk előadásainkra, s a darabok
bemutatása után betekintést nyerhettünk a színház kulisszái mögé a
díszletraktároktól a zenei stúdión át a világosítók és hangtechnikusok
munkahelyéig! (Külön öröm még számunkra, hogy kapcsolatunk a
Petőfi Színházzal itt valószínűleg nem ér véget. A 2014-es évben több
olyan produkciót is terveznek ugyanis, melyekbe a helyi közép – és
általános iskolák színjátszó csoportjait is bevonnák. A felhívással
minket is megkerestek, s bár még nagyon távoli az időpont, de már
ebben az évben készülni kezdünk a leendő előadásra.)

Fellépéseink sorában a városi pedagógusnapi ünnepség követ -
kezett, ahol a kicsik mutatták be „cipős” színdarabjukat. Együtt
köszöntöttük településünk nevelőit a Berhidai Versbarátok Körével
és a Pearl Dance RSE két táncosával. Darabjainkat nemcsak
felnőtt-, hanem gyermekközönség előtt is bemutattuk, még
vidámabbá téve a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a nyári
szünet előtti utolsó napokat.

S mivel „színház az egész világ”, a közös munkát nyáron sem
szeretnénk abbahagyni. Lehetőség szerint csapataink a szünidőben
is több alkalommal találkoznak majd, hogy a következő tanévben
még színvonalasabb előadásokkal lephessünk meg gyerekeket és
felnőtteket egyaránt!

Fésüs Éva

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÍREI
Intézményünkben folyamatosan arra szeretnénk törekedni,

hogy a gyermekek életét minél változatosabbá, érdekesebbé
tegyük. Rendszeresen szervezünk programokat, megünnepeljük
kisebb-nagyobb jeles napjainkat, különböző fejlesztésekben
részesítjük a gyerekeket.

A második félév jelentős eseménye február 15-én a Farsang volt,
melyre nagy várakozással készültek a gyerekek. Hosszú időn
keresztül tervezgették, hogy milyen jelmezbe fognak bújni,
versekkel és énekekkel készülődtek. Minden csoport kis műsorral
fogadta vendégeit, majd mindenki bemutathatta jelmezét, végül
pedig megkezdődött a zenés mulatság, melyet vidám és érdekes
játékos feladatok tettek izgalmasabbá.

Március 2-án került megszervezésre a „Fogjunk össze Hubáért”
jótékonysági gálaműsor,  melyhez a nagycsoportosok énekes,
táncos, verses programmal járultak hozzá. A középsős és nagy-
csoportosok rendszeresen látogatták a Pegazus Színház bérletes elő-
adásait, március 4-én pedig a Csöpp Színház Aranyhal című
mesejátékát tekinthették meg a bölcsődések és az óvodások is.
Március végén a Húsvéti készülődés jellemezte a gyermekek
mindennapjait, a kisfiúk locsoló versekkel, a lányok pedig
tojásfestéssel várták az ünnepet.

A Hétszínvirág Óvodában és bölcsődében már évek óta kiemelt
feladatnak tartjuk a mozgásfejlesztést és a környezet-tudatos nevelést.
Igyekeztünk a gyerekekkel tisztán tartani óvodánk környezetét.
Papír és petpalack gyűjtést szerveztünk még az ősszel a szülőkkel
közösen, melyhez áprilisban Ökojátszóházat szerveztek a Vertikál

Zrt munkatársai, de megtelt intézményünkben a használt elem-

gyűjtő tartály is. A téli
hideg napokon ma -
darakat etettünk az
udvaron. Ezúton sze -
ret nénk köszönetet
mondani Németh

Lászlónak a gyere kek -
nek készített madárt-
etetőért. 

A tavaszi hóna pok -
ban nagycsoporto sa -

ink számára a kedvező visszajelzéseknek köszönhetően újabb
úszásoktatást szerveztünk. 2012 októberétől a középső- és nagy-
csoportosok számára elkezdődött óvodánkban egy rendszeres
mozgásfejlesztő gyermektorna foglalkozás, melyhez januártól a kis-
csoportosok is kapcsolódtak. A foglalkozásokat a jókedv, az
önfeledt mozgás öröme jellemezte. Az életkori sajátosságokat
figyelembe véve, a korosztályokra lebontott foglalkozások
alkalmával minden gyermek számára igyekeztünk biztosítani,
hogy a mozgása, képességei és készségei a maga tempójában
fejlődhessenek. A gyermektornák során a gyerekek fokozatosan
váltak egyre bátrabbá és magabiztosabbá.

A következő években is örömmel szervezzük meg a
foglakozásokat, mert úgy gondoljuk, ha a mozgás fontosságát,
előnyeit és örömét már kisgyermekkorban megismertetjük a
gyerekekkel, később is örömmel, szeretettel fogják végezni.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeket megismertessük,
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hozzászoktassuk a mozgáshoz, mert úgy gondoljuk ez később is
elengedhetetlen lesz életükben az egészségük megőrzéséhez. 

A szülőkkel közösen márciusban nagyon sikeres Jótékonysági

bált szerveztünk az „Óvodánkért” alapítvány javára, a felajánlások
összegéből mozgásfejlesztő játékokat vásároltunk a gyerekek
számára.

A hűvösebb időjárásnak köszönhetően április közepéig rend-
szeresen használni tudtuk Sószobánkat is. 

Fontosnak tartjuk, hogy a szülők megismerjék minden -
napjainkat, ezért a tavaszi hónapokban nyílt napok szervezésével
vártuk az érdeklődőket. Óvodásaink egy-egy komplex foglal-
kozással, bölcsődéseink pedig egy családi-délután szervezésével
várták a szülőket és családtagokat.

Május 1-jén intézményünk a Peremartonért Egyesülettel közösen
szervezett a gyerekek számára programokat. Játékos ügyességi és
sportversenyekkel, zenés Kerekítő foglalkozással, arcfestéssel,
üdítővel és szendvicsekkel vártuk a családokat.

Májusban óvodánk mindhárom csoportja a szülőkkel közösen
kirándulást tett a Veszprémi Állatkertbe, ahol megismerkedtek a
vadaspark nemrég átadott területeivel is.

Május 22-én a szülők segítségével Gyermeknapot szerveztünk,
csoki szökőkúttal és csillámtetoválással kedveskedtünk a kicsiknek.
Az udvarra érkezett egy traktor és egy tűzoltóautó is, melyet nagy

örömmel vettek
birtokba a gye -
rekek. 

Május 24-én

vá rosunk gyer -
mek napi prog -
ram jain vettünk
részt.

Egész évben
fejlesz tő pe da gó -
gu sok segítették
az intézmé -
nyünk  ben folyó nevelőmunkát, foglalkozásaikkal kiegészítették
fejlesztési feladatainkat.

Május 31-én délelőtt az iskolába készülő nagycsoportosaink
elköszöntek a bölcsődésektől, óvodásoktól, az intézmény
dolgozóitól. Végigballagtak a jól ismert falak között, majd
búcsúzóul az elmúlt évek hagyományainak megfelelően egy fát
ültettek el az óvoda udvarán. Délután mindhárom csoportunk
színvonalas évzáró műsorral zárta eseményekben és jeles napokban
gazdag nevelési évünket.

óvó nénik

GYERMEKNAP A BÖLCSŐDÉBEN
Idén gyermeknapi programon, két

alkalommal is részt vehettek a kicsi böl-
csiseink. Elsőként, május 22-én, az óvodai
gyermeknapon vettünk részt. Kissé
félénken léptek az óvoda udvarára a
gyerekek, ahol már a tűzoltóautó és egy
traktor várta őket. Az első meglepettség
után bátran próbálták ki a járműveket,
beülhettek, fényképezkedhettek a
kormánynál ülve. Ezután csillámtetoválás
készült a kis kezekre, melyeket büszkén
mutattak meg az óvó néniknek és a
gyerekeknek egyaránt. A program zárásaként megkóstolhatták a
csoki szökőkút finomságait: gyümölcsöket, gumicukrot választ-
hattak, melyet pálcikára szúrva mártottak a folyékony csokoládéba
az egyik óvodás kisfiú szülei a gyermekek számára. 

A gyermeknap második programjaként
május 24-én délután már második
alkalommal került megrendezésre a
Családi délután a Bölcsődénkben.
Kutenicsné Izer Viktória vezetésével egy
Kerekítő foglalkozáson vehettek részt a
gyerekek és a szüleik. A játékos, hangszeres
mondókázásba, éneklésbe örömmel kap-
csolódott be mindenki. A foglalkozás után
finomságokkal terített asztal várta a
kicsiket és a nagyokat, majd lufit és
ajándékokat kaptak a gyermekek.

Reméljük, hogy mindenki nagyon jól érezte magát ezen a dél-
utánon! Köszönjük a részvételt és a segítséget, amely nélkül ez a
vidám délután nem jöhetett volna létre!

Kocsis Béláné, Láng Piroska

HARMINC ÉV NAGY IDŐ!
Május 27-én ünnepeltük a klub

megalakulásának 30. év fordulóját. Az
alapító tagok közül hatan meg-
tiszteltek bennünket, s eljöttek
ünnepségünkre. Kívánunk nekik  ez-
úton jó egészséget és reméljük, hogy
még sokáig meglátogatnak
bennünket. Az ünnepségen összesen
101-en voltunk.

Köszönjük a Megyei Nyugdíjas

Szervezetek vezetőinek, Berhida Város

Önkormányzatának, a képviselőknek, Kultúrháznak, az Őszi

Napfény Nyugdíjas Klub és a Kertbarát Kör tagjainak a sok- sok
gratulációt és az ajándékokat.

Június 8-án egész napos kirán -
duláson voltunk, útvonalunk Orosz -

lány –Tatabánya – Mór volt.
Meglátogattuk a Majkon található

remete-házakat, a Bányászati Múzeu -

mot, Tatabányán a Turul szobrot és az
onnan látható cso dá latos panorámát.

Élményekben gazdagon tértünk
haza.

Köszönjük Pénzes Géza autó -
buszvezetőnek a tatabányai kitérőt!

Mindenkinek kellemes nyári pihenést kívánok!
Horváth Istvánné

klubvezető
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KIRÁNDULÁS JÚLIUS 6-ÁN!
A berhidai Kertbarát Kör szervezésében

PROGRAM:

6:00 Indulás a berhidai és peremartoni

buszmegállóktól

7:00-10:00 Böngészés a pápai bolha piacon

10:00 Fürdőzés a pápai termálfürdőben (fakultatív)

kb. 17:00-ig

10:30-11:00 A Tapolcafői Forrás Tanösvény megtekintése

a helyi Kertbarát Kör vezetésével

11:30-13:00 Gyógynövény túra a Malom-tó körül Takács

Ferenc gyógynövény-szakértő vezetésével

13:00-14:00 A házigazda vendéglátása

14:30 Németbánya megtekintése, a Pisztrángos-tó

és farkasgyepüi erdő érintésével

17:00 Indulás Noszlopra, a Lucullus fogadóhoz

18:00 Vacsora, vetítéses előadás a noszlopi sava -

nyú ság készítéséről, kóstolóval egybekötve

20:00 Indulás vissza Berhidára.

Részletes felvilágosítás a 06/30-989-11-52-es telefonszámon!

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT

SZERETETTEL VÁRUNK!

RENDŐRSÉGI HÍREK
Bíróság elé állítással zárult annak a 27 éves berhidai lakosnak a

büntetőügye, akit 2013. március 31-én éjszaka igazoltattak a
járőrök Berhidán. 

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a férfi segéd-
motorkerékpárral közlekedett a Veszprémi út - Kilián utca
kereszteződésében, amikor a járőrök igazoltatták. Ennek során
felmerült a gyanú, hogy B. Károly szeszesital fogyasztást követően
vezette a járművet.

Miután az alkalmazott alkoholszonda pozitív eredménye ezt
igazolta, a férfit a Várpalotai Rendőrkapitányságra előállították,
majd ellene járművezetés ittas vagy bódult állapotban vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult.

Az ügyet az eljáró szerv bíróság elé állítás javaslattal küldte meg
a Veszprémi Járási Ügyészségnek.

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

• letört vagy hiányzó fogak?
• fogak közötti rések?

• egyik foga nagyobb mint a másik?
• jelentősen elszíneződött 1-1 foga?

Kezdje magabiztos mosollyal a nyarat, válassza a
Globe Dental 100% bio, szövetbarát, porcelán

restaurációit! Ha július 31-ig megkezdi kezelését,
amely tartalmazza legalább egy porcelán korona
vagy héj elkészítését, a fogkövét díjmentesen

távolítjuk el!
Kérjen időpontot még ma a 06 88 574 865

telefonszámon!
Fontos: az ajánlat igénybevételéhez hozza

magával ezt a kupont!

KEDVES LAKÓK!

Díszítsük fel a városunkba bevezető fő

utakat a XXI. BERHIDAI NAPOK

alkalmából!

Az Összefogással Berhidáért Egyesület

hagyományt kíván teremteni. 
Fogjunk össze és tegyük hangulatosabbá,

érdekesebbé, emlékezetesebbé e három napot, hogy a
városunkba látogatókat jó érzés töltse el! Tavaly nagyon sok
pozitív visszajelzést kaptunk az idelátogatóktól. 
Szeretnénk, ha idén is így lenne!

Kérjük Önöket, ha van lehetőségük és szívesen részt vennének
településünk szépítésében, díszítsék fel házuk elejét, vagy a
kerítést, kapuoszlopot, esetleg a fákat. Felhasználható anyagok:
pl. cserepes növények, szalma bálák, leanderek, tökök, szalma

bábuk, talicskák, kordék, lovas kocsik, kukoricacsuhé, vessző, kerti

kisgépek dekorálása, vagy ezek együttes kompozíciói, akár humoros

formában is. Az összeállításnak péntektől vasárnapig kell kint
lenni. 
Az alkotásokat a környékbeli települések kertbarát köreinek
tagjai fogják zsűrizni. Minden utcát végigjárnak a három nap
egyikén. A tíz legszebbet jutalmazni fogják, de lesznek
különdíjak is a legötletesebb kategóriában. Az esetleges éjszakai
rongálások miatt este berakható a kompozíció, de a reggeli
órákban vissza kell helyezni őket. Nagyon fontos, hogy a ház-
szám látható legyen, akinek nincs, kérjük, hogy egy kis táblára
írja a dekoráció mellé.
Az eredményhirdetés vasárnap, a Berhidai Napok ünnepélyes
zárásakor lesz.
Akinek további kérdése van, hívja a 
06-30-989-1152 telefonszámot.
Felkért utcák: Veszprémi út, Péti út, Ősi

út, Kossuth u., Kiskovácsi út, Bem u., 

Bezerédi tér környéke.

Összefogással  Berhidáért Egyesület
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A Peremartonért Egyesület 

2013. július 6-án túrát szervez

a Galako Nordic Walking Akadémia
segítségével a  peremartoni erdőben.

Gyülekező a Petőfi Művelődési Ház mögötti
U-alaknál

9ºº órakor zenés bemelegítő tornával.

Részvételi szándékukat a
06/88/455-265, és a 06/30-327-8212

telefonszámon jelezzék!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Szervezők

PEREMARTONI NAPPEREMARTONI NAP
a Petőfi Művelődési Ház mögötti U-alakban

2013. július 20-án 

PROGRAMOK PROGRAMOK 
13 órától

Főzőverseny
Légvár

15 órától
BEMUTATKOZNAKBEMUTATKOZNAK::

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
Zum-Dance
Pere-Rúzs

Zayzon Csaba és Stefancsik Annamária - 
a Pannon Várszínház művészei

La Traversa

A főzőverseny eredmény hirdetése 17 órakor lesz.
A főzőversenyre részvételi szándékukat 

a 06/88/455-265 vagy a 06/30 327-8212
telefonszámon július 15-ig jelezzék!

Színes programjainkkal és vendégszeretetünkkel
várunk mindenkit!

Szervezők

Meghívó
Tisztelettel

meghívunk minden 

kismamát és édesanyát

2013. júLIUS 26-ÁN,

PÉNTEKEN

930 órakor

a

Petőfi Művelődési Házban

tartandó

SZOPTATÁS VILÁgNAPjA
ünnepségre

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Bodnár Lajosné Csányi Ramóna Mária

Székelyné Kendi Ildikó

védőnők
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Egy vidám nyár Berhidán!  2013. július 1 – 31-ig
A Családsegítő Központ munkatársai és segítőik várják a gyermekeket, szülőket és családokat az idei nyári programjaikra!

A programváltozás jogát fenntartjuk!

07.01.
Hétfő

Labdajátékok, Foci

Bezerédi tér

Daltanulás, Játék
Kovács Attilával 

Séd menti Kultúrpark

07. 08.
Hétfő

Kirándulás

Gyülekező:
Petőfi Művelődési Ház

A rend őrének
eszközei

Rendőrségi bemutató
Bezerédi tér

07. 15.
Hétfő

A gólya hozza?
előadás-védőnő

Idősek Klubja

Kerékpáros kirándulás
Gyülekező:  

Petőfi Művelődési Ház

07. 22.
Hétfő

Mese-játék

Idősek Klubja

Papírsárkány-készítés,
eregetés

Idősek Klubja

07. 29.
Hétfő

Kirándulás
Gyülekező:  

Petőfi Művelődési Ház

Közös daltanulás
Játék

Séd menti Kultúrpark

07. 02.
Kedd

KARATE
Ady E. Ált. Iskola

Káros szenvedélyek
előadás-védőnő

Séd menti Kultúrpark

Kerékpáros
ügyességi verseny

/ Rendőrség /
Bezerédi tér

07. 09.
Kedd

KARATE

Ady E. Ált. Iskola tornaterme

Közös daltanulás,
vidám játékok

Séd menti Kultúrpark

07. 16.
Kedd

KARATE

Ady E. Ált. Iskola

Különféle szerepjátékok

Idősek Klubja

07. 23.
Kedd

KARATE

Ady E. Ált. Iskola 

Lovas program

Bezerédi tér

07. 30.   
Kedd

KARATE
Berhida

Ady E. Általános Iskola

Kosárlabda
Arcfestés

II. Rákóczi F. Ált.
Iskola udvara

07. 03.
Szerda

Játék a szabadban:
asztalitenisz,

tollaslabda

Idősek Klubja

Lovas foglalkozás
Kovács Attilával

Bezerédi tér

07. 10.
Szerda

Egy perc és nyersz!
Tollaslabda

Asztalitenisz
Idősek Klubja

Beszélgetés az élet nagy
dolgairól Zsolt Atyával

Idősek Klubja

07. 17.
Szerda

Szabadtéri játékok,
tollaslabda, asztalitenisz

Idősek Klubja

Tűzoltó bemutató

Bezerédi tér

07. 24.
Szerda

Szerepjátékok,
asztalitenisz,tollaslabda

Idősek Klubja

Foci: lányoknak, fiúknak,
Arcfestés

II. Rákóczi F. Ált.
Iskola udvara

07. 31. 
Szerda

„Kiscsillag” születik-próba
Mesejáték

Séd menti Kultúrpark

TÁBORZÁRÁS
Közös játék, dalolás,

bemutatók a tábortűz körül
/szalonnasütés/

Séd menti Kultúrpark

07. 04.
Csütörtök

„Kiscsillag”születik-
gyakorlás
Arcfestés

Séd menti Kultúrpark

KARATE

Petőfi Művelődési Ház

07. 11.
Csütörtök

Kézműves foglalkozás

Idősek Klubja

KARATE

Petőfi Művelődési Ház

07. 18.
Csütörtök

Arcfestés, kézműves
foglalkozás

Petőfi Művelődési Ház

KARATE

Petőfi Művelődési Ház

07. 25.
Csütörtök

Kézműves foglalkozás

Idősek Klubja

KARATE

Petőfi Művelődési Ház

07. 12.
Péntek

MENTŐ
bemutató

Bezerédi tér

9 – 11

13-15

9 – 11

13-15

9 – 11

13-15

9-11

13-15

9-11

13-15


