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KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA
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ján a XXI. Berhidai

Napokon kitüntetéseket

vehettek át: 

„BERHIDÁÉRT”
kitüntető címet kapott

HOLÁNYI JU LI AN -
NA festőművész ki -

emel kedő művészeti

tevékenységért, Berhida

város kulturális, mű vé -

szeti értékeinek gyara pí -

tásáért.
A Berhidán élő és alkotó festőművész Nagyenyeden, a Maros

partján fekvő erdélyi városban született és itt végezte gimnáziumi

tanulmányait, majd a Kolozsvári Műszaki Egyetemen szerzett

villamosmérnöki oklevelet. Képzőművészeti fejlődésében

kezdetben rajztanárai, Szász Árpád és Székely Mihály irányították,

de meghatározó szerepe volt a korán elhunyt Gazdáné Olosz Ella

textilművésznek. Nagyenyeden több éven át látogatta a Horhat

Horea festőművész által irányított festőiskolát, Martonvásáron

pedig a prof. Beung-Kun Sou dél-koreai festőművész által vezetett

akvarell- és kollázs mesterkurzust. 

1989-ben családjával Magyarországra, Peremartongyártelepre

telepszik át, ahol elkezdődik művészi pályájának gyors, felfelé ívelő

szakasza. 1985-től itthon és külföldön eddig több mint 200

csoportos és 106 önálló kiállításon mutatta be alkotásait. Alkotásai

megtalálhatók a világ minden kontinensén (USA-ban, Kana -

dában, Izraelben, Japánban, Dél-Koreában), Európa majd min -

den országában magán- és közgyűjteményekben. Munkáiért több

megyei és országos kiállításon kapott I., II., illetve különdíjat.

Alkotói munkásságával elősegítette a város kulturális értékeinek

gyarapítását, városunk hazai, illetve nemzetközi elismertségéért

maradandót alkotott.

„NÍVÓDÍJAT” vehetett át NÉMETHNÉ ZÁVORI MÁRTA,

aki óvodapedagógusként, civilszervezet vezetőként elismerésre

méltó munkát végez városunkban. 

Némethné Závori Márta 1976-tól a Hétszínvirág Napközi Ott-

honos Óvoda és Bölcsőde óvónője, majd később intézményvezető

helyettese.

Igazságos, őszinte, vidám, fáradhatatlan magatartásával jó

példát mutat a jövő nemzedékének. Csoportjában a humor és a

jókedv mindennapos vendég. Boldog, kiegyensúlyozott, felkészült

gyermekcsapat kerül ki

az iskolába kezei közül,

akik hosszú-hosszú évek,

évtizedek múlva is

szeretettel emlékeznek az

óvodában eltöltött

évekre és szeretettel

emlegetik szeretett óvó

nénijüket.

Munkáját maximális

odaadással végzi, segítő-

készsége, magas szakmai

tudása nagy hasznára

van az óvoda minden

dolgozójának. Intéz -

mény vezető helyettesi munkájával nagyban segíti és hozzájárul az

intézmény fejlődéséhez, előrelépéséhez, így nem kis eredményeket

érnek el. Óvodapedagógusunk 2007. február 1-jétől a

„Permartonért” Egyesület vezetője is. Sok-sok pályázat, rengeteg

társadalmi munka eredményeként küzd a településrész fejlődéséért

is. Összefogja, buzdítja Peremarton ifjait és időseit, színvonalas

programokkal járul hozzá, hogy mindenki megtalálja örömét lakó-

helyén. Ötleteivel, munkájával, szervezőképességével a

kisebbeknek a játszótéren új játékok felállítását szorgalmazta,

gyermeknapi zenés műsorokat, arcfestéses játszóházat szervezett.  A

nagyobbakról, idősebbekről sem feledkezett meg. Az egyesülettel

pl.: számítógépes tanfolyamot pályáztak és szerveztek, melyre nagy

érdeklődés mutatkozott. 

Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelkedő

kulturális tevékenységéért ELISMERŐ OKLEVELET ado-

mányozott a RÓZSA FERENC NÉPTÁNC-MAZSORETT
CSOPORT részére.

Mindkét tánccsoport több mint 10 éve alakult. Először csak

saját szórakoztatásukra, majd a színpadon is egyre többet

szerepeltek és szerepelnek. A néptánccsoportot 10 évig Antal

Jánosné vezette, jelenlegi vezetőjük Molnár Sándor. A mazsorett

csoport vezetője kezdettől fogva Szabóné Matika Julianna.

Városunk kulturális életének és a Berhidai Napok rendszeres

szereplői, a szomszéd városokban megrendezett ünnepekre,

falunapokra, szüreti felvonulásokra kapnak felkérést, melyet

mindig örömmel fogadnak. Igyekeznek minden zenét, táncot

kedvelő embertársuknak örömöt és szórakozást nyújtani,

igényüknek megfelelni, hogy maradandó szép emléket hagyjanak

minden kedves nézőben.

(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)
Minden alkalmat megragadnak, hogy bemutassák tudásukat,

ezért újabb és újabb táncokat tanulnak. Örömmel járnak minden

héten a próbákra; évente kb. 16-18 fellépésük van. Az ország

különböző területén is több alkalommal szerepeltek, ezzel is meg-

ismertetve Berhida város nevét. Számtalan elismerő oklevél,

emléklap őrzi kitűnő szereplésüket.

Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelkedő

kulturális tevékenységéért ELISMERŐ OKLEVELET ado-

mányozott az ŐSZI NAPFÉNY NÉPDALKÖR ÉS NÉP-
TÁNCCSOPORT számára.

Nagy örömünkre településünkön – Berhidán – olyan szerencsés

összefogás jött létre, amely lehetővé tette, hogy az Őszi Napfény

Népdalkör és Néptánccsoport 1999-ben megalakuljon. A két kis

csoport a helyi hagyományokban még jártas, idősebb korosztály-

ból tevődik össze. Az elmúlt évek alatt sok helyi és vidéki

rendezvényen mutatkoztak be. Bárhol szerepeltek, elismeréssel

szóltak tevékenységükről. Számos első helyezést és arany

minősítést szerzett a két csoport, ezzel is öregbítve településünk

hírnevét. Mind két csoport hihetetlen akaratával és lelkesedésével

példát mutat a felnövő nemzedéknek és aktív munkát vállal abban,

hogy meggyőzzék őket arról, hogy a néptánc, népzene, a

népművészet milyen fontos az ember életében és a hagyományos

táncok és dalok művelése ne múló legyen, hanem váljon a mai

életünk részévé.

A csoportok tagjai fölött múlik az idő. Sokszor fáradtak, néha

betegek, de lelkesedésük, kitartásuk példamutató a fiatalabb

generációnak. Reménykedjünk, hogy lesznek követők, akik tovább

járnak majd a kitaposott úton!

Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelkedő

közösségi tevékenységéért ELISMERŐ OKLEVET ado-

mányozott SOPRONI SÁNDORNÉ részére.

Soproni Sándorné 1980-as években költözött Berhidára. Az

1980-as években épült Veszprém Megyei Egyesület Borgátai

üdülőjének építkezésében férjével együtt részt vettek. 1995-től a mai

napig rendszeres segítője a berhidai mozgássérült csoportnak,

minden munkából kiveszi részét. Feladatait nagy odaadással és

lelkiismeretesen végzi, mindig mindenben lehet rá számítani. El-

ismerésre méltó munkájával sokat tett a mozgássérültekért.

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

munkaterv szerinti ülést tartott, június 27-én és szeptember 9-én,

és egy rendkívüli ülést július 18-án. 
A június 27-i munkaterv szerinti ülésen módosításra került a

2013. évi költségvetés. Mivel lejárt a könyvvizsgálóval kötött

szerződés, több alkalmas személytől kért ajánlatot az önkor -

mányzat. A feladatot eddig ellátó Starkné Rezeli Erzsébet tette a

legkedvezőbb ajánlatot, így további öt évre ő kapott megbízást.

Végleges változatban elfogadta a közterületek elnevezéséről és a

házszámozásról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elfogadta az utcák elnevezésére vonatkozó előterjesztést. 

A kialakítandó lakótelkek utcái virágokról kapták nevüket.

(Hétszínvirág, Liliom, Levendula, Frézia, Nefelejcs, Viola,

Árvácska utcák)

Mivel törvény tiltja egyes önkényuralmi rendszerekhez köthető

személyekről a közterületek elnevezését, néhány utca nevét is meg-

változtatta a testület annak érdekében, hogy a törvény előírásainak

eleget tegyen. A Mező Imre utcából Mező utca, a Rózsa Ferenc

utcából Rózsafa utca, a Kállai Éva utcából Könyves Kálmán utca

lett, a Kilián György utca a Platánfa utca elnevezést kapta.

Módosult a közterületek használatáról szóló rendelet, szintén

törvény írta elő, hogy szabályozni kell a filmforgatási célú közterület-

használat rendjét, ennek előírásaival egészült ki a rendelet.

Gyakorlatias szempontból módosította a képviselő-testület a

helyi tervtanács működéséről szóló rendeletét. Ezt követően a 300

m2 alapterületet meghaladó épület esetében nem kell tervtanácsot

összehívni, ha az Peremartongyártelep területén épülne fel.

Tárgyalta és társadalmi véleményezési eljárásra alkalmasnak

találta a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet

tervezetét.

Technikai okokból módosította a házasságkötések szolgáltatási díjai-
ról szóló rendeletet, mindössze a vonatkozó számlaszám módosult.

Módosította a testület az önkormányzat vagyonrendeletét. 
A vagyongazdálkodással kapcsolatos döntési jogkörök változtak,

az önkormányzati ingatlanok bérbeadásáról ezt követően nem a

képviselő-testület, hanem a Gazdasági Bizottság dönt.

Elfogadásra került az önkormányzat közép- és hosszú távú va-
gyongazdálkodási terve, melynek fő célkitűzései a vagyonnal való

felelős gazdálkodás, a vagyon értékének megőrzése, ha lehetséges,

gyarapítása. Középtávon meghatározta – a források függvényében

– a szükséges beruházásokat.

Elfogadta a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó helyi esély-
egyenlőségi tervet és a képviselő-testület második félévi munka tervét.

Módosította a Településellátó és Szolgáltató Szervezet alapító ok-

iratát, jóváhagyta a helyi autóbusz közlekedés nyári menetrendjét,

amely alapján a korábbi években megszokott időpontokban

indulnak-érkeznek a járatok.

Mivel az iskolák fenntartói jogát az állam gyakorolja, így az

intézmény vezetőjének kinevezési jogköre is az államhoz került, ezért

a képviselő-testület befolyásolási lehetősége a véleményezési jogkörre

korlátozódik. Ennek gyakorlása során véleményezte a II. Rákóczi

Ferenc Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola igaz gatói állására

jelentkezők pályázatát. Egyetlen pályázó volt, – Benke Tamás – akit

a fenntartó megbízott az intézményvezetői feladatok ellátásával.

Jóváhagyta a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Böl-

csőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, szakmai prog -

ramjának módosítását és elfogadta az intézmény alapító okiratának

módosítását.

A Társulási Tanács úgy döntött, hogy az új pályázat elbírálásáig a

jelenlegi intézményvezetőt, Mozgay Dórát bízza meg a vezetői fel-

adatok ellátásával.

A Megyei Önkormányzat megkeresésével kapcsolatban úgy

döntött, hogy egyelőre nem kíván helyi értéktárat létrehozni a

városban, és Helyi Értéktár Bizottságot sem alakít.

Ezt követően helyiségbérleti ügyben döntött, az ingatlancsere

következtében önkormányzati tulajdonba került Ősi u. 36. számú he-
lyiséget bérbe a Berhida-Ősi FTK részére havi nettó 10.000.- Ft-ért.

Az iskolákban korábban megvalósított pályázatok jogutódlásá-

ról megállapodott a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.
A településrendezési eszközök elkészítése érdekében meghívásos

tervezői pályázat kiírásáról is döntöttek a képviselők. Hat tervező-

iroda részére került elküldésre a pályázati felhívás.

Az intézményfenntartó egyetértésével az Ady Endre Nem ze -

tiségi Nyelvoktató Általános iskola egyes helyiségeinek bérbeadásá-

ról is döntés született a May Laso Trajo (Jobb Élet) Egyesület

részére tanoda működtetés céljára.
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A továbbiakban helyszín biztosításáról döntött a Bakony és

Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Szervezet pályázatának

benyújtásához. (Kultúránk az esélyünk – a magyar nóta és dal ereje

és Virtuális idegenvezetés SMART telefonhoz).

Végül döntést hoztak a képviselők arról, hogy pályázatot nyújt

be az önkormányzat a Séd Menti Kultúrpark II. ütemének meg-

valósítására. A megvalósítás összköltségeként harmincmillió

forintot jelölt meg.

A július 18-i rendkívüli ülésen egyetlen napirend szerepelt. A

törvényi változások miatt szükségessé vált a kistérségi társulás

társulási megállapodásának módosítása. A módosított meg-

állapodást a képviselő-testület változtatás nélkül jóváhagyta.

A szeptember 9-i munkaterv szerinti ülésen is több fontos

döntés született.

Megtárgyalta a testület a költségvetés féléves helyzetét, és a

szükséges módosításokat átvezette a költségvetési rendeleten. 

Összegezve az I. félévi 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 módosítás nyomán a 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási

előirányzatait azonos összegben 1.330.333 ezer Ft-ra emelkedtek. 

Elfogadta a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló új

rendeletet. Leginkább az érdemel kiemelést, hogy a köztemetés

helyszínéül a Kiskovácsi temetőt jelölte ki, kivéve, ha az elhalt,

vagy annak közeli hozzátartozója a településen másik temetőben

rendelkezik megváltott sírhellyel.

Beszámolót hallgattak meg a képviselők az átruházott szociális

hatáskörök gyakorlásáról, amelyet elfogadtak.

Értékelte a rendezési terv elkészítésére kiírt tervezői pályázatot.

A három ajánlat közül legkedvezőbbnek a - 7.100.000.- Ft + ÁFA
(bruttó 9.017.000.- Ft) tervezési díjat tartalmazó ajánlatot tevő

PÁPAI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT-t ítélte.

Elutasította a Balatonvidéki Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

bérleti díj csökkentésére irányuló kérelmét, jóváhagyta a

Vargáné Reider Krisztinával kötött bérleti szerződés

módosítását.

Elfogadta a vízi-közművagyon önkormányzati tulajdonba adásához

kapcsolódó megállapodás módosítását a Bakony Karszt Zrt-vel.

Jóváhagyta a helyijárati közlekedés őszi menetrendjét azzal,

hogy az érintett oktatási intézményekben készüljön felmérés, szük-

séges-e a korábbi járatrend módosítása. A felmérést követően

elképzelhető – ha a képviselő-testület a változtatási igényeket meg-

alapozottnak tartja –, hogy kisebb mértékű eltérések lesznek majd

a korábban megszokott időpontokhoz viszonyítva. Járat

ritkítására, vagy sűrítésére azonban nem kerül sor.

Jóváhagyta egyes vagyontárgyak értékesítésre kijelölését a

Képviselő-testület, így eladásra került 1 db MTD típusú

283H070197E1 motorszámú benzinüzemű fűnyíró és 1db

MULTIKAR típusú 19792442 motorszámú diesel üzemű

tehergépkocsi.

Dr. Cseh Tamás

jegyző 
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AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE VÁROSUNKBAN
A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal nyílt

ügyfélfogadást tart:
hétfőn: 8.00-12.00 12.30-16.00, 
szerdán: 8.00-12.00 12.30-17.30, 
pénteken: 8.00-12.00 közötti időszakban a főbejárat

mellett kialakított ügyfélfogadó helyiségben. 

Ugyanitt kedden: 8.00-12.00, 12.30-16.00 és csütörtökön
8.00-12.00, 12.30-16.00 között a Családsegítő Központ
munkatársai fogadják az ügyfeleket.

A polgármester és a jegyző saját irodájukban szerdai napokon
8.00-17.30 között tart nyílt fogadónapot. Alkalmanként

előfordulhat, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak

ügyfeleket fogadni. Ezekben az esetekben a polgármestert az

alpolgármester, a jegyzőt az aljegyző helyettesíti az adott

fogadónapon.

Amennyiben a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal

ügyfélfogadásával kapcsolatban észrevétele van azt kérjük, a jegy-

ző vagy a polgármester felé jelezzék a 88/585-600-as telefon-
számon vagy a berhida@berhida.hu email-címen.

A városi főépítész szerdánként 8.00-17.30 között, pénte -
kenként 8.00-12.00 között tart félfogadást a Berhidai Közös

Önkormányzati Hivatal első emeleti tárgyalójában településképi

véleményezési, egyeztetési, bejelentéshez kötött építési munkákkal

és a rendezési tervvel kapcsolatos ügyekben.

A járási hivatalok kialakítása következtében a korábban a

polgármesteri hivatal részeként működő okmányiroda 2013.

január 1-jétől a Veszprém Megyei Kormányhivatal Várpalotai

Járási Hivatal (a továbbiakban: Járási Hivatal) Okmányirodai

Osztálya kihelyezett irodájaként működik. Az okmányirodai fel-

adatokat ettől az időponttól kezdődően a Járási Hivatal szervezi,

annak vezetője határozza meg a feladatok ellátásához szükséges lét-

számot, az ügyfélfogadás rendjét, a munkamegosztást és minden

egyéb – az Okmányiroda működésével kapcsolatos – kérdésben ő

dönt. Ezekre a döntésekre városunk vezetésének nincs befolyási

lehetősége. 

Az Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
H: 08.00-12.00 13.00-16.00
K: szünetel
Sz: 08.00-12.00 13.00-17.30
Cs: 08.00-12.00 13.00-16.00
P:  08.00-12.00

Amennyiben az Okmányiroda ügyfélfogadásával kapcsolatban

észrevétele, panasza van, kérjük azt a Járási Hivatal Okmányirodai

Osztályának vezetője, dr. Lassu Veronika osztályvezető felé jelezzék

a 88/592-726-os telefonszámon, vagy a hivatal@
varpalota.vemkh.gov.hu email címen, illetve levélben a 8100
Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. címen.

Berhida Város Önkormányzata

Emlékezünk
Lajosfalvi József

néhai polgármesterre

halálának 6. évfordulóján.

Berhida Város 

Önkormányzata
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MIT KELL TUDNI 
A KÉMÉNYSEPRÉSRŐL?
Miért fontos a kémények tisztítása? 
A fűtési szezonban ritkábban szellőztetünk. A modern

nyílászárók megakadályozzák a lakás természetes szellőzését, meg-

szüntetik a huzatot. Amennyiben a fűtéstermék-elvezetők tö -

mődöttek, az égéstermékek nem tudnak eltávozni, szén-monoxid

terjedhet szét a lakótérben, súlyos mérgezést, akár halált is okozva.

Ezért fontos a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevétele.

Erre mindenkit törvény is kötelez. Az ingatlan kéményeit,

füstelvezető berendezéseit a szolgáltató évente kétszer – félévente –

köteles ellenőrizni. Az ingatlan használóját a szol gáltató értesíti az

ellenőrzés időpontjáról, ha mégsem tud bejutni az ingatlanra,

értesítést hagy. Amennyiben második alkalommal sem tudja

elvégezni az ellenőrzést, jelzi a katasztrófavédelmi ható ságnak, aki

tűzrendészeti bírságot szab ki, amelynek minimális összege tízezer

forint, amelyet esetleges meg nem fizetés esetén közadók módjára

be kell hajtani.

Az ellenőrzés során a kéményseprő elvégzi:

• az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását,

• az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát,

• a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő szén-

monoxid érzékelő felszerelésére és működtetésére vonatkozó

kötelezettség (ez a rendelkezés 2013. október 15-étől hatályos)

Ezért a szolgáltatásért az ingatlan használójának közszolgáltatási

díjat kell fizetnie. A díjak a korábbihoz képest jelentősen

csökkentek 2013. július 1-jétől. Így pl. a fa/széntüzelési móddal és

egy kéménnyel rendelkező ingatlanok díja alkalmanként nettó
543.-Ft, a gázüzemű tüzelőberendezéssel rendelkezők díja pedig

alkalmanként nettó 1.000.-Ft (A példában szereplő díjak nem

tartalmazzák az ÁFÁT, így a feltüntetett árakat be kell szorozni

1,27-el.)

Értesítjük a lakosságot, hogy 2013. szeptember 2-ától a

kéményseprő ipari közszolgáltatást a Kürtő Tüzeléstechnikai és

Szolgáltató Bt. helyett a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató

Zrt. végzi.

Kérjük, működjenek együtt a közszolgáltatóval, hiszen saját
egészségük, akár az életük a tét!

Amennyiben a kéményseprő megjelenik, és úgy akarja a díjat

beszedni, hogy nem végzi el az ellenőrzést kérjük, jelezzék ezt

azonnal a szolgáltató felé a 88/425-068 telefonszámon, illetve a
kemenysepres@vkszrt.hu email-címen.
A korábbi elérhetőségek, az e-mail címek kivételével, nem

változtak; az ügyfélszolgálati irodák az alábbiak szerint működnek

továbbra is:

VÁRPALOTA
Telefon: (88) 470-876

Fax:       (88) 470-876

E-mail: kemenysepres.fured@vkszrt.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: 8-14-ig

Szerda:  7-19-ig

Berhida Város Önkormányzata

PÁLYÁZAT

A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet pályázatot hirdet

az alábbi helyiség bérbeadására:

Berhida, Orgona. utca 1/3. sz. alatti, összességében (el-
adótér) 54 m2 alapterületű helyiséget nem vendéglátó ipari
tevékenység célú hasznosításra.

A megajánlható minimális bérleti díj: 17.010.-Ft+ÁFA/hó.

A helyiség 2013. november 1-től bérelhető.
A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati doku -

mentáció megvásárlása, mely 10.000.-Ft összegért, 2013.
október 7-től megvásárolható a Berhidai Közös Önkormányzati
Hivatal (Veszprémi út 1-3.) pénztárában.

A pályázatokat zárt borítékban, a pályázati adatlap teljes
kitöltésével, 2013. 10. 21. déli 12 óráig a Berhidai Közös
Önkormányzati Hivatal Titkárságán (Berhida, Veszprémi út
1-3.) lehet leadni.

Az ingatlanról a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet
nyújt további tájékoztatást.

Tel: 30-829-5174 vagy 88/781-696
Karácsony József

TESZ vezető

PÁLYÁZAT

A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet pályázatot hirdet

az alábbi helyiség bérbeadására:

Berhida, Dankó utca 1351 hrsz. alatti 46 m2 alapterületű
helyiséget

vendéglátó ipari tevékenység célú hasznosításra.
A megajánlható minimális bérleti díj: 46.000.-Ft+ ÁFA/hó.

A helyiség 2013. november 1-től bérelhető.
A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati doku men táció

megvásárlása, mely bruttó 10.000.-Ft összegért, 2013. október
7-től megvásárolható a Berhidai Közös Önkor mány zati
Hivatal Veszprémi út 1-3. pénztárában.

A pályázatokat zárt borítékban, a pályázati adatlap teljes
kitöltésével, 2013. október 21. déli 12 óráig a Berhidai Közös
Önkormányzati Hivatal Titkárságán (Berhida, Veszprémi út
1-3.) lehet leadni.

Az ingatlanról a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet
nyújt további tájékoztatást.

Tel: 30-829-5174 vagy 88/781-696
Karácsony József

TESZ vezető

ÓRIÁSI

ŐSZI-TÉLI HASZNÁLTRUHA

VÁSÁR

7.30-12.00-ig
A KULTÚRHÁZBAN!
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PÁLYÁZATI FELHíVÁS

AZ ÉN VÁROSOM JÖVŐJE
Berhida Város Önkormányzata, a Berhida Roma Nem zetiségi

Önkormányzat és a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat

városi pályázatot hirdet, 3-25 éves korosztály részére, Berhida Város

Településrendezési Tervéhez kapcsolódóan.

Témája: „Az én városom jövője” minden, ami városunk jövőjével

kap csolatosan eszedbe jut, juttasd el hozzánk. A munkádat tet-

szőleges technikával készítheted. (leírás, rajz, makett, helytörténeti

gyűjtőmunka stb.)

A pályamunkák beérkezési határideje: 
2013. november 29. péntek 12:00

A pályamunkák leadási helye: 
8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.

Városháza, Titkárság
Díjazás:

a pályaműveket korcsoportonként díjazzuk.

Korcsoportok:
• Óvodás, 3-6 éves korig

• Általános Iskola alsó tagozat, 7-11 éves korig

• Általános Iskola felső tagozat, 12-14 éves korig

• Középiskolai tanulók, 15-20 éves korig

• Egyetemi, főiskolai hallgató, 20-25 éves korig

Nevezési feltételek: 
A pályázatra az alábbi technikával készült munkákkal lehet

nevezni: rajz (színes ceruza, zsírkréta, vízfesték, tempera, filctoll)

minimum A/4 maximum A/3 méretben; makett (tetszőleges

anyagfelhasználás) maximum A/2 mé ret ben; helytörténeti gyűjtő -

munka, leírá sok, stb. (régi újsá gok, rajzok, fény ké pek, tárgyak,

amik bizonyíthatóan a tele pülésről származnak) korlátlan

terjedelemben.

Az alkotásokból, gyűjteményekből kiállítást rendezünk, a

kiállítás lebontása után a pályaműveket (aki szeretné) visszaadjuk!

Középiskolások, főiskolások, egyetemisták jelentkezését külön

is várjuk: amennyiben úgy érzed, hogy az általad jelenleg tanult szak-

mával, tudásoddal (legyen az kőműves, ács, műszerész, építész vagy

környezetvédelmi szak, bármi) segítséget tudsz nyújtani a tele pü -

lés rendezési terv tartalmának bővítéséhez, írj nekünk levelet,

amelyben kifejted, hogyan tudnál bekapcsolódni a munkába. Az

elérhetőséged mindenképpen írd bele!

Ahová küldheted:

8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. vagy palyazat@berhida.hu, 
foepitesz@berhida.hu, illetve személyesen is leadhatod a Városháza
ügyfélszolgálatán.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Az illegális lakásfoglalások és károkozások megelőzése ér dekében
felhívjuk a nem lakott berhidai ingatlanok tu lajdonosainak
figyelmét arra, hogy telefonos elérhető ségüket hagyják meg a
szomszédjukban vagy közel lakó ismerőseiknél annak érdekében,
hogy ők jelezni tudják a rendőrség 112-es ingyenesen hívható
számán, ha illetéktelenek jelenlétét tapasztalják.

Berhida Város Önkormányzata

KÖSZÖNETNYILVÁNíTÁS
Berhida Város Önkormányzata ezúton mond köszönetet

mindazoknak a helyi lakosoknak, vállalkozóknak, vállal ko -
zásoknak, akik felajánlásukkal és közreműködésükkel hozzá -
járultak a XXI. Berhidai Napok sikeres lebonyolításához. 

Támogatóink:
Agroterm Kft., Andó Csaba – Gránit 2007 Kft., Balatonfői Szöv.

Szolg. Zrt., Balatonfüred Pékség, Balatonvidéki Zrt., Bamax Bau

Kft., Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Berhida Város

Önkormányzata és Intézményei, Berhida Város Polgárőrség

Egyesület, Berhidai Lovasok Közhasznú Sport Egyesülete, Berhida

Ősi Földtulajdonosi Vadásztársaság, Veszprém megyei Diana

Vadászhölgy Klub, Chemark Kft., Csesznegi Szabina, Ferrineb

Szerviz Kft., Fertilizers Kft., Fábián Sándor, Fischer Kálmán, Fülöp

Attila, Generorg Kft., Gerőfi Miklósné, Gulyás Györgyné, Gulyás

Viktória, Hangadó Produceri Iroda, Hersics Balázs – Tetőfedő EV,

Horváth Jenő, Horváth Jenőné, Ifj. Gerőfi Miklósné, IONTECH-

Somogyi István, Katica Pékség, Kellerné Szász Anikó, Kemifarm

Kft., Keresztes Károly, Kéri Edit, Kocsis Béla, Kocsis József, Koncz

Autósiskola, Kovács Ernőné -Vianni Üzlet, MH Bakony

Harckiképző Központ, Markó Csaba, Markó János, Maxam Ma-

gyarország Kft., Medior BT, Mikó Kft., Molnár Kft., Monse

András, Műszerész Kft., Nagy Virágbolt, Nesó Bt., Papirusz –

Kovács Andrea, Pénzes Géza, Peremartonért Egyesület, Peremartoni

Ipari Park Kft., Pordán Árpádné, Pufi Pékség, Schlakker Béla,

Skobrák Gáborné, Svolik Klára, Szalkay és Társa Ip. Szolg. Kft.,

Szokolai Mini ABC, Tatai László, Tulipán Haus Kft., Ifj. Turcsányi

Istvánné, id. Turcsányi Istvánné, Várpalotai Rendőrkapitányság,

Viloma Kft., Zöld-Séd 4 Bt., Zsapka Lászlóné – Jozi Élelmiszer 

Pergő Margit

polgármester

BERHIDA VÁROS LAKÓI – FIGYELEM!
Ezúton értesítem Önöket, hogy a képviselő-testület 103/2013

(V.30) Kt. határozatával az érvényben lévő RENDEZÉSI TERV
felülvizsgálatáról döntött, a 2013. január 1-jétől érvényes építési
jogszabályok szerint. 

A tervezői munka elkészítésére – pályázat alapján – a PÁPAI
ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT-t bízta meg.

Az eredményes munka érdekében kérem a T. Lakosságot, hogy
azon irányú véleményüket, kérésüket, mely a rendezési terv
készítésének szempontjából fontos lehet, írják meg a polgármester
asszonynak címezve 2013. november 30-ig.

Levelezési cím: Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal, Pergő
Margit polgármester 

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.
A kérésekkel, véleményekkel kapcsolatban a főépítész asszony

ad szakmai felvilágosítást.
Elérhetősége: Kéri Katalin települési főépítész
88 / 585-620 (ügyfélfogadási ideje: szerda 9-12-ig)
foepitesz@berhida.hu
A határidő utáni kéréseket, véleményeket nem áll módunkban

elfogadni!
Pergő Margit 
polgármester
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BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDíJPÁLYÁZAT 

Berhida Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2014. ÉVRE pályázatot ír ki a felsőoktatási

tanulmányokat folytató, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Benyújtási határidő: 2013. NOVEMBER 15.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer pályázati rendje MEGVÁLTOZOTT! 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő a Bursa Hungarica pályázatok,
illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben
(EPER-Bursa rendszer) indítja el a pályázatok kezelését!

Az EPER-Bursa rendszerben a pályázóknak regisztrálniuk
kell, majd ezt követően maguk rögzítik adataikat. A személyes
és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak a pályázati kiírásban meghatá -
rozott csatolandó mellékletekkel együttesen.

A pályázók köre: 
„A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén

állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget ered -
ményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat. 

„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén
állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a
2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló közép-
iskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felső-
oktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett)
pályázók jelentkezhetnek, akik a 2014/2015. tanévtől

kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: 
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szak-

képzésben vesz részt 
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és

szerződéses állományú hallgatója 
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

A pályázat kötelező mellékleteként kell benyújtani:
• a pályázó és vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi

nettó jövedelmének forint összegéről szóló igazolásokat –
eredeti példányban (bér, nyugdíj, családi pótlék, gyermektartási díj,
GYES, GYED, GYET, munkanélküli ellátás, táppénz, rendszeres
szociális segély, ápolási díj, járadék). Jövedelemigazolásként
munkáltatói vagy NAV által kiállított igazolás fogadható el,

• a felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy a pályázó
felsőoktatási tanulmányokat folytat (hallgatói jogviszony
igazolás) – eredeti példányban, „A” tip.pályázat esetén,

• a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok a
felvételi jelentkezés eredményéről szóló igazolást, „B”
tip.pályázat esetén,

• hatósági bizonyítvány a pályázó állandó lakcímén
bejelentett személyekről (amennyiben az állandó lakcím
Berhida),

• szociális rászorultság igazolására szolgáló iratok.

A pályázattal kapcsolatos részletes tudnivalók meg-
tekinthetők a www.berhida.hu honlapon.

Berhida Város Önkormányzata

TISZTELT LAKOSOK!
Az elmúlt éveknek sajnálatos velejárói lettek az E.ON Észak-

dunántúli Áramhálózati Zrt. (EED Zrt.) tulajdonában lévő kö-

zép/kisfeszültségű transzformátor állomások sérelmére elkövetett

transzformátor tekercs anyag, illetve szigetelőolaj lopások esetei.

Ezek az események azon túlmenően, hogy az EED Zrt.-nek

jelentős elhárítási költséget jelentenek, a villamosenergia fel hasz -

náló ügyfeleinket, a lakossági fogyasztókat, valamint a vállal -

kozásokat is – egyértelműen hátrányosan érintik, mivel a lopásokat

követő üzemzavar elhárítási feladatok befejezéséig a villamos-

energia szolgáltatás nem biztosított. 

Az ilyen lopási eseményeket közös odafigyeléssel és tenni

akarással, ha teljes mértékben nem is, de legalább részben meg

tudjuk előzni.

Amennyiben akár napközben, akár a sötétedést követően

észreveszik, hogy a transzformátor állomások környékén idegenek

mozognak, vagy dolgoznak, kérjük, hívják fel a Rendőrség telefon-

számát, és jelezzék nekik a látottakat!

A Rendőrség munkatársai fel fogják venni a kapcsolatot üzem-

irányító kollégáinkkal, akik meg tudják tenni a szükséges in -

tézkedéseket, mivel ők tisztában vannak azzal, hogy tervezett fel-

adat végrehajtása, vagy üzemzavar elhárítási tevékenység miatt

dolgoznak ott a mi munkatársaink, illetve a megbízott vállal -

kozóink, vagy esetleg valóban egy lopási eseményt sikerült fel de -

ríteni, és ezzel sok kellemetlenségtől megmenteni a településen

lakókat. A feladat végrehajtásában nagy segítséget jelenthetnek a

településeken működő polgárőrség tagjai is.

Köszönjük segítő támogatásukat!

EED Zrt. Székesfehérvári Hálózati Régió
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II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HíREI
EDDIGI TEVÉKENYSÉGEINK – DIÓHÉJBAN

SZEPTEMBER 25. MIHÁLY
NAPI VÁSÁR

Ezen a napon a „kereskedők”

ellepték az iskola auláját. Volt

ott saját készítésű játék, könyv,

CD, volt, aki saját készítésű

süteményt hozott és megunt já-

tékaival kereskedett.

SZEPTEMBER 26. EURÓPAI
NYELVEK ÜNNEPE

2001 óta szeptember 26-a az
európai nyelvek ünnepe. Európa a nyelvek tárháza: a 23 hivatalos

nyelv a több mint 60 őshonos közösség regionális vagy kisebbségi

nyelvével együtt valóságos „nyelvi tőkét” alkot, és ezt tovább

gazdagítják más országokból és kontinensekről származó lakosok

nyelvei. Az Európai Unió és az Európa Tanács – azzal a szándékkal,

hogy felhívja a figyelmet a nyelvi bőségre – 2001-et a nyelvek
európai évének nyilvánította.

Iskolánkban kiemelt szerepe van az idegen nyelv

oktatásának, nyelvtanulásnak. Az európai nyelvek ünnepére

iskolánk tanulói lerajzolták, illusztrálták kedvenc német, angol

vagy akár magyar szavukat. A sok, szép ötletes munkából

kiállítást rendeztünk.

Vargáné Nesó Ágnes

SZEPTEMBER 30. PAPÍRGYŰJTÉS
A DÖK egy tanítási napot felhasználva papírgyűjtést szervezett.

A folyamatosan szakadó eső ellenére a gyermekek 8,5 tonna papírt

gyűjtöttek, mely 19 Ft/kg átvételi áron 161.500 Ft jelent a DÖK

részére. Köszönet a szervezőknek, segítőknek!

OKTÓBER 1. A ZENE VILÁGNAPJA
A kis és a nagykórus Turcsányi Istvánné vezényletével, illetve az

egyéni előadók nagyon szép megemlékezést tartottak, dalaik

hatalmas sikert arattak, végül egy közös énekléssel fejezték be az

ünnepséget.

OKTÓBER 4. ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA
Az 1849. október 6-ai események 164. évfordulójára emlékeztünk.

Az 1. és az 5. osztály által szervezett

színvonalas ünnepséget a

gyermekek fegyelmezetten hall-

gatták végig. Köszönet a felkészítő

tanároknak!

OKTÓBER 5. ÖSKÜI TÚRA
Túraszakkör kezdte meg

munkáját az iskolában, az első

„bemelegítő” túránk Ösküre

vezetett. Itt megtekintettük a

kerek templomot. Az első túrára

51 fő jött el, kicsik és nagyok

egyaránt jól bírták az oda-vissza

14 km-es távot.

OKTÓBER 2.,9.,16. 
„ P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I
ISMERETEK” SOROZAT

A 8. osztályosok „pálya vá lasz -

tási ismeretek” sorozaton vettek

részt. Október 2-án pályavá lasz -
tási kirándulásra mentünk, mi

nyolcadikosok. Elég hűvös időt

fogtunk ki, de szerencsére az eső

nem esett aznap. Reggel a 8:10-

es járattal indultunk Pétfürdőre.
Mindannyian izgatottan száll-

tunk fel a buszra.

Első úti célunk a tűzoltóság volt. Bementünk az épületbe,

elmondták, mit fogunk látni, ki fog minket körbevezetni. Elsőként

megnéztük a tűzoltóautót, milyen felszerelések vannak benne. Bele

lehetett ülni, sőt még a szirénát is bekapcsolták, majd körbejártuk

az emeletet. Volt odafent egy étkező, egy tanterem és egy ajtó, amely

mögött egy rúd volt, melyen a földszintre lehet lecsúszni. Gyakran

látni ilyet a filmekben. Mindannyian lecsúszhattunk rajta. Az első

csúszás előtt nagyon féltem, izzadt a kezem, de nagyon jó volt!

Sokan féltek még csúszni, de aztán egyre többen próbálták ki, és a

végére már majdnem mindenki kipróbálta. Volt, aki többször is

csúszott. A mókázás után az előtérben Fülöp Gyula tűzoltóparancs-
nok – egy osztálytársunk, Máté apukája – mondott még pár szót

nekünk a tűzoltók életéről, és magáról a szakmáról. Volt ott

kávéautomata, amelyből szinte mindenki forró csokit vett. Miután

kimentünk az épületből, lecsücsültünk még pár percre, hogy meg-

igyuk a forró csokit, aztán már mentünk is tovább. A péti
Nitrogénművek volt a következő állomásunk. Mielőtt bementünk a

gyár területére, Kálmán András – az apukám – adott nekünk

védősisakokat. Mókásan néztünk ki. Azután bementünk a gyárba,

ahol elmondott sok mindent az ott lévő tartályokról, csövekről, épü-

letekről, szerkezetekről. Beszélt pár szakmáról – pl. lakatos, hegesztő,

csőszerelő, gépész – és hogy bizonyos szakembereknek mit kell

tudnia, mennyit kell tanulnia. Kezünkbe foghattunk pár érdekes

gyártmányt pl.: fogaskereket, szakítópróbának alávetett fémdarabot,

amellyel azt mutatják be, mennyire terhelhető egy adott anyag.

Ezután csináltunk még pár képet magunkról védősisakban,

majd kisétáltunk a parkolóba, ahol kaptunk egy kis ajándék-

csomagot. Volt benne jegyzetfüzet, toll, és szórólapok. Miután a

gyárban is végeztünk, elsétáltunk a kis tóhoz. Van mellette egy

nagyon klassz játszótér – szabad té ri konditerem –, ott jól elszó -

rakoztunk, hülyéskedtünk, ne -

vet tünk, csináltunk képeket és

ettünk. Amikor már kicsit el-

fáradtunk, elindultunk a busz -

meg állóba. Amíg vártunk a

buszra, bementünk a boltba,

vettünk csokit, és üdítőt. Nem is

kellett már sokat várni, meg-

érkezett a 11:50-es busz, azzal

hazamentünk.

Szerintem, és a többiek szerint
is, nagyon jó kis kirándulás volt!
Mindenki szuperül érezte magát!

Kálmán Kata 

8. a osztály
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BERHIDA KREATíV ARCA
Egyesületünk 2007-ben alakult, azóta aktívan részt vesz Berhida
kulturális életében. Kiállításokkal, bálokkal, szüreti felvo nu -
lásokkal, játszóházakkal, karácsonyi műsorokkal, koncertekkel,
utcadíszítésekkel és egyéb rendezvényekkel színesítjük a Berhidai-
ak életét. Az idén először hirdettük meg a Virágos Berhida
pályázatot. A település lakói 5 kategóriában jelentkezhettek:
családi ház virágos udvara, csoportos lakások előkertje, erkélyek,
virágos vállalkozás és ingatlan előtti közterület. 

Összesen 39 család, ill. társasház nevezett a versenybe. A zsűri
többféle szempont alapján értékelt és úgy döntött, hogy minden
kategóriában kiemeli azokat a kerteket, amik valami miatt
különböznek a többitől. 

„CSALÁDI HÁZ-VIRÁGOS UDAVARA” KATEGÓRIÁBAN:
KIEMELT: Aradi Józsefné, Csincsi Márton, Gergely László,

Gergely Ferencné (Tulipán u.4.), Hidvégi Józsefné, Pazárné
Somogyi Mária, Radics Jánosné, Szabó Imre, Szász Angéla

További pályázók: Szabó Józsefné, Szabó László, Holinger Éva,
Daróczi Gyula, Gáspár Lászlóné, Gulyás Györgyné, Hardi
Istvánné, Héningerné Huszár Emese, Horváth Istvánné, Németh
Lászlóné, Pethő Józsefné, Csere Józsefné, Cziráki Jenőné

„CSOPORTOS LAKÁSOK ELŐKERTJE” KATEGÓRIÁBAN:
KIEMELT: Fábián Renáta, Horváth Józsefné, Polgár Edit
További pályázók: Társasház Rezeda u. 19., Lajosfalvi Józsefné,

Morvay Ferencné, Sinka Istvánné, Varga Józsefné

„ERKÉLY” KATEGÓRIÁBAN:
KIEMELT: Reider Krisztina, Sümegi Gyuláné, Tokár István
További pályázók: Beke Árpád, Sidó Zoltánné, Varga Józsefné

(Rezeda u. 5.),

„VIRÁGOS VÁLLALKOZÁS” KATEGÓRIÁBAN:
KIEMELT: Molnár Kft.

„INGATLAN ELŐTTI KÖZTERÜLET” KATEGÓRIÁBAN:
KIEMELT: Társasház (Rezeda u. 21.)
További pályázó: Czabula Károlyné

Az idén is voltak lelkes lakók, akik a Berhidai Napok alatt
utcadíszeket készítettek. Köszönjük Gergely Lászlónak, Újvári
Kálmánnénak, Reider Bélánénak, Csapó Henriettnek, Daróczi
Gyulának, Szász Angélának, Jónás Jánosnak és Varga Róbertnénak.

Köszönjük, hogy a résztvevők szépítik kertjeiket, udvaraikat, és
ezzel városunkat is. Tudjuk, hogy még nagyon sok család és
közösség gondozza környezetét, ezért várjuk, hogy jövőre ők is
nevezzenek a versenybe. 

Amatőr alkotóink ebben az évben is bizonyították tehet -
ségüket, gratulálunk nekik! KIÁLLÍTÓINK: Agyagműves szak-
kör, Kerámia szakkör, Kiscsillagok csapata, Belső Lászlóné, Csíkné
Nikolausz Orsolya, Fiskál Zsuzsanna, Fülep Szabina, Fülöp
Gyuláné, Gulyás Györgyné, Gulyás Viktória, Németh Andrea
Alexandra, Polgár Edit, Simon Gerda, Szabóné Matika Julianna,
Takács Donáta, Tremmel Andrea.

A vasárnapi játszóház sikeres lebonyolítását köszönjük Csíkné
Nikolausz Orsolyának, Németh Andrea Alexandrának, Simon
Gerdának és Szabóné Matika Juliannának.

Mindez a sok-sok program nem sikerülhetett volna, ha ők nem
segítenek: Pergő Margit polgármester, TESZ, a Kultúrház dolgozói,
a Virágos Berhida pályázat zsűrije, valamint Turcsányi Martina,
Székely Lajosné, Horváth Józsefné, Polgár Edit, Horváth Istvánné,
Simon Ferencné, Hardi Istvánné, Szász Imréné, Fülöp Imréné,
Hegedűs Lászlóné, Fésüs Éva, Horváth Jenő, Horváth Jenőné, Kellerné
Szász Anikó, Varga József és Kazóné Schmidt Éva. 

Köszönjük!
Turcsányi Istvánné 

ÖBE elnök

MAY LASHO TRAJO TANODA
A berhidai May Lasho Trajo - Jobb Élet- Egyesület sikeres uniós

pályázatának köszönhetően, 2013. júniusában 40 berhidai felső

tagozatos általános és középiskolás diákok számára rendszeres,

iskolán kívüli foglalkozások kezdődtek az Ady Endre Általános

Iskola épületében. 

A tanoda-program célja a pedagógiai segítségnyújtás-felzárkóztatás,
tehetséggondozás mellett, szabadidős programok, kirándulások
szervezése és pályaorientációs tanácsadás.

A pedagógusok és a tanulók munkáját a pályázatnak kö szön -

hetően jól felszerelt, internettel ellátott számítógépes terem,

valamint a legmodernebb oktatástechnikai eszközök segítik. Isko-

lakezdési támogatásként minden tanuló egy-egy taneszközökből

álló iskolakezdési csomagot vehetett át. 

Augusztusban jól sikerült tábort
szerveztünk tanulóinknak Velen -
cén. A változatos programok

mellett fürdésre is jutott idő,

nemzetiségi táncházat szer vez tünk,

Agárdra és Gárdonyba kirán dul -

tunk, ahol megte kin tettük Gár -

donyi Géza szülőházát, valamint

jót játszottunk az egri vár

mintájára épített „rönk vár ban”.
Szakember segítségével kom pe tencia-mérést végeztettünk au -

gusz tusban, így a mérési ered mények függvényében alaposabb és
személyre szabott fejlesztési tervet készíthettek a tanoda
pedagógusai matematika-logika, szövegértés, informatika, idegen
nyelv és szociális kompetencia területén.

Részt vettünk a Berhidai Napok programjain is, ahol tanulóink
tánctudásukról győz het ték meg az érdeklődőket. Terveink között
továbbra is hangsúlyozott szerepet kap a város által rendezett prog -
ra mo kon való aktív részvétel.

Benczik Gabriella

Velencei táborozás

KO N C Z
A U T Ó S I S K O L A
JOGOSÍTVÁNY

Intenzív tanfolyam FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSSEL!
Kultúrház és Könyvtár, Berhida

2013. november 4-én,
16 órakor

INFORMÁCIÓ: 
Koncz István: 06-30/3128-875
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A POLGÁRŐRSÉG ÉLETÉBŐL…
A Berhidai Polgárőrség januárban újjáalakult. A vezetés egy

része kicserélődött, új lendületű munka vette kezdetét. A régi

tagok egy része megmaradt, akik aktívan részt vesznek a

munkában. Új jelentkezők is akadtak, akik szívesen kapcsolódtak

be az egyesület életébe. Aktív tagjaink száma 17 főre emelkedett.

Átfogó rendezvénytervet készítettünk, amely a legfontosabb

programokat tartalmazza. Együttműködési megállapodásokat

kötöttünk az önkormányzattal, a rendőrséggel, a Kultúrházzal és

az iskolával egyaránt. Az egyesület tulajdonában nagyon kevés tár-

gyi eszköz szerepelt, ezek folyamatos beszerzésére pályázatokon

vettünk részt, valamint támogatási kérelmeket adtunk be.

A 2013. évi munkatervből három fontos témát emelnék ki:
- Vállaltuk a polgárőrruházat folyamatos cseréjét a régi öltözet

amortizációja miatt, valamint az újonnan belépő tagokat is

alapvető ruházattal kellett ellátni.

- A 2012-ben megalakult lovas szolgálatot mára megismerték a

város lakói, így egyre gyakrabban kérik járőreink segítségét a

dűlőkön, kerteknél, pincéknél, nehezen megközelíthető hely-

színeken.

- Legfontosabb feladatunk az alapvető technikai eszközök be-
szerzése volt, ezért támogatási kérelmet nyújtottunk be a megyei

szövetséghez, melynek első részletét május hónapban meg is

kaptuk. Ezt az összeget eszközökre és működési költségekre

használtuk fel:

- URH rádiókat (3 pár) vásároltunk a jobb kapcsolattartás

érdekében, amik nagyban segítik a kapcsolattartást a rendezvények

alatt.

- Az éjszakai szolgálatok, valamint a kerékpáros szolgálat meg-

könnyítése érdekében jó minőségű elemlámpákat szereztünk be.

- Szükség volt egy távcső beszerzésére is, mely a lovas

szolgálatokon és a különböző megfigyelési feladatokban segíti

munkánkat.

Augusztus hónapban zártuk 2. negyedévünket, amely az alábbi

eredményekkel zárult:

- a nyolc hónap alatt 151 nap szolgálatot teljesítettünk 3185
órában. Autóval 1709 km-t tettünk meg, 1038 órában, lovasaink
pedig 143 órát töltöttek a nyeregben, kerékpárral 1202 órát

mentünk, míg gyalog 536 órában jártuk a várost, a rendőrséggel
közösen 266 órát járőröztünk.

Általános teendőink mellett rendkívüli feladatokat is elláttunk:

- a rendőrséggel közösen betöréseket, rablásokat akadályoztunk

meg,

- aktívan segítettünk eltűnt személyek felkutatásában,

- a rendkívüli időjárási helyzetekben ellátást biztosítottunk a

rászorulók részére,

- segítettünk a környező települések rendezvényeinek lebo -

nyolításában,

- több esetben megakadályoztuk az illegális szemét lerakását,

- a biztonságos közlekedés érdekében járőrszolgálatot adtunk

mindkét iskola környezetében,

Nyári fesztiválokon aktívan közreműködtünk.

Az év utolsó harmadában rendezvények biztosítása vár ránk.

Az időjárás hűvösebbre fordulásával a téli ruházat beszerzésére

kerül sor, melyet a támogatási összeg második részéből kívánunk

fedezni.

Kovács Attila
Berhida Városi Polgárőrség Egyesület elnöke

RENDŐRSÉGI HíREK
Gyorsított eljárásban folytatta le a nyomozást a Várpalotai

Rendőrkapitányság annak a két berhidai férfinak – akik közül az egyik

még fiatalkorú – az ügyében, akiket dolog elleni erőszakkal

elkövetett lopás bűntette elkövetésével gyanúsítottak. A nyomozás

adatai szerint az akkor még ismeretlen elkövetők ez év július-

augusztus közötti időszakban, a szúnyogháló kibontásával

behatoltak egy családi házba, kihasználva, hogy a tulajdonosok

nincsenek otthon. 

A lakásban magukhoz vették a kertkapu és a lakás kulcsait,

aminek a felhasználásával két hónapon keresztül több alkalommal,

amikor a család nyaralt, illetve hosszabb időre távol volt,

visszajártak a házba, és azt, készpénzt, apróbb használati tárgyakat

és szórakoztató elektronikai eszközöket eltulajdonítva fosztogatták.

A házban lakók kezdetben nem gyanakodtak idegenre a dolgok

eltűnése miatt, azonban, amikor ez többször megismétlődött, már

bűncselekményre gondoltak, és a rendőrséghez fordultak. A

nyomozás során megállapítást nyert, hogy a betörés elkövetésével

két helybeli fiatalember gyanúsítható, akik ellen az eljárást bíróság

elé állítási javaslattal fejezte be a rendőrség.

Várpalotai Rendőrkapitányság

É R T E S Í T É S
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot 

városunk közbiztonsági elérhetőségeiről: 

RENDŐRSÉG
KÖRZETI MEGBÍZOTTI IRODA:

FOGADÓ ÓRA: MINDEN PÁRATLAN HÉTEN,
SZERDÁN 16.00-17.00 KÖZÖTT

CÍM: 8181 BERHIDA, KOSSUTH U. 20. 
TELEFONSZÁMOK:

Goda Dénes r. tzls. 06/30-467-1457
Fehér Árpád r. zls. 06/30-600-4608
Zsombók Brigitta r. ftőrm. 06/30-630-8099

POLGÁRŐRSÉG
SZÉKHELY: 8182 BERHIDA-PEREMARTON-

GYÁRTELEP, ORGONA UTCA 1/3. 
SZOLGÁLATI TELEFONSZÁM: 06/30-621-58-02
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK BERHIDÁN
Könyvtárunk idén is csatlakozott a Nemzeti

Kulturális Alap támogatásával megrendezett

Országos Könyvtári Napok programsorozathoz,

mely során egy héten keresztül változatos

programok várták a látogatókat köz mű ve -

lődési intézmé nyeink ben. A programkínálatot az idei év jel -

mondata: Könyvtárak az emberi kapcsolatokért jegyében állítottuk

össze. A Könyvtári Napokon a legkisebbektől az idős korosztály-

ig mindenki megtalálta a számára kedvező programot. Az elmúlt

évekhez hasonlóan, idén is jól sikerültek a programok. 

Egy kis emlékeztető, hogyan zajlott a programsorozat!
Az Országos Könyvtári Napok nyitóprogramjaként október 7-én

Áldozat és bűnmegelőzés előadást szerveztünk az idős korosztály

számára, hogyan kerüljék el, hogy bűncselekmény áldozataivá

váljanak. A bűnmegelőzés mellett, október 8-án szintén a megelőzés

került fókuszba, Egészség minden-kor címmel egészségnap várta az

érdeklődőket a védőnők szervezésében. Az egészség mellett

főszerepet kapott a tinédzser korosztály is, Se veled, se nélküled elő-

adáson, Nemesné Somlai Gitta pszichológus, szupervízor az Ady Endre

Általános Iskola 7-8. osztályos tanulóival beszélgetett a családdal,

barátokkal való kapcsolatról, fiú-lány viszonyról, az internet okozta

függőségről. A kisebbek kaptak főszerepet október 9-én, akik Ezt én
készítettem! kézműves játszóházon őszhöz kötődő ablakdíszeket,

képeket készíthettek. A könyvtári héten megemlékeztünk Gárdonyi
Géza születésének 150. évfordulójáról. Hazánk egyik legnagyobb

írójáról szólt a programsorozat negyedik napja. Október 10-én a

Mesemánia programon Gárdonyi Géza tollából származó meséket hall-

hatott az aprónép, ezt követően megemlékezésen került kihirdetésre

„A lámpás én vagyok. Világítok a sötétben! Utat mutatok!” műveltségi

vetélkedő eredménye. A helyezettek oklevélben és díjazásban, a

résztvevők emléklapban részesültek.

A Gárdonyi Géza műveltségi vetélkedő eredménye:
I. helyezett: Varga József, II. helyezett: Székely Lajosné, 

III. helyezett: Magyar Istvánné, és Makkainé Sárai-Szabó Mária

Gratulálunk a helyezetteknek és minden résztvevőnek!
A változatos programok sorát gazdagította az Ismerd meg a

településemet és környékét! c. rajzkiállítás, melyet a helyi általános

iskolás tanulók rajzaiból állítottunk össze. A kiállításon Berhidát

és környékét különböző technikával ábrázolták a tanulók, a

látogatók a gyerekek szemszögéből szemlélhették városunkat.

A Könyvtári rendezvényeink utolsó napján a családok kerültek

előtérbe. Szombat délelőtt a Könyv-vár családi program kellemes

időtöltést biztosított a családoknak, melyen a társasjátéktól, a

kézműves foglalkozásig számos program várt mindenkit. A já-

tékdélelőtt mellett, a Berhida Táncegyüttes táncházzal várta a nép-

tánc iránt érdeklődőket. Az Országos Könyvtári Napok zárásaként

Mindig csatni az asztalra! címmel a Kertbarát Kör felejthetetlen

ételkóstolója koronázta a napot. Az ételkóstolón a helyi íz-világ

mutatkozott meg a helyben készült ételeken keresztül.

A programok vidám hangulatban teltek és bízunk benne, hogy

jövőre ismét változatos programelemekkel tudjuk gazdagítani a

könyvtári hetet és növelni tudjuk mind a résztvevők mind az

olvasóink számát.

Ezúton szeretnénk megköszönni együttműködő partnereink -

nek a sok segítséget, hogy általuk változatos és színvonalas

programokkal gazdagíthattuk az Országos Könyvtári Napok

berhidai rendezvényeit.

Kovács Szilvia

könyvtáros

SZOPTATÁS VILÁGNAPJA 2013
Városunkban az idei évben is köszöntöttük a szoptató édes-

anyákat és gyermekeiket. Az ünnepség a Petőfi Művelődési
Házban volt.

Pergő Margit polgármester köszöntője után egy szép, zenés
diavetítésen a szoptatott gyermekekben gyönyörködhettünk. Fésüs
Éva énekkel, Bodnár Ágnes verssel, Gáspár Dávid zongorajátékkal
köszöntötte az édesanyákat. Csányi Ramóna Mária védőnő elő-
adásában a szoptatás szépségét, meghittségét és fontosságát emelte
ki. A diavetítés során sokféle nemzet szoptatási szokásait láthattuk.
Kutenicsné Izer Viktória KEREKÍTŐ foglalkozást adott ajándékba
a vendégeknek, hegedűvel kísért dalocskáit, kislánya Dorka vidám
tánccal kísérte. Boldizsár-Posta Szilvia a Hipp Kft. területi
képviselője a rendezvény során sok ajándékkal és termékmintával
kedveskedett a meghívottaknak. Az ünnepség végén ajándékokat
sorsoltunk, a várandós mamákat, az édesanyákat, nagymamákat
egy-egy szál virággal köszöntöttük.

Köszönetünket fejezzük ki, a rendezvény támogatóinak:
Berhida Város Önkormányzata, Kultúrház és Könyvtár,

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár, Hipp Kft., Fésüs Sándor
polgármester

Külön szeretnénk köszönetet mondani a művelődési ház

dolgozóinak, akik nagyon sok segítséget nyújtottak a rendezvény
sikeres lebonyolításában.

Székelyné Kendi Ildikó

védőnő



11

2013. október Önkormányzati Híradó

Z AVA R J A  F O G H I Á N YA ?
Ne érje be kevesebbel, válasszon életre szóló megoldást!

Ideje belevágni, őszi akciónk keretein belül 20 000 Ft KEDVEZMÉNYT
biztosítunk Önnek a teljes kezelése végösszegéből, bármilyen implantációs

beavatkozásról (fogbeültetés) van szó!

Ne takargassa többet fogait, mosolyogjon újra bátran, magabiztosan! 

Tegye meg az első lépést, kérjen időpontot egy díjmentes konzultációra a 

06 88 574 865 telefonszámon nov. 29-ig!
FIGYELEM: A KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉHEZ MINDENKÉPP

HOZZA MAGÁVAL EZT A KUPONT!

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

INGYENES JOGSEGÉLY
SZOLGÁLAT BERHIDÁN

Az Új Széchenyi Terv TÁMOP-2.5.3.B-12/1-2012-002

számú

„Közép-Dunántúli JOGPONT PLUSZ mini” projekt
keretében

INGYENES JOGSEGÉLY SZOLGÁLAT
várja a lakosokat a

Kultúrház és Könyvtárban
MINDEN HÓNAP 1. ÉS 3. CSÜTÖRTÖKÉN,

8.00-12.00 ÓRA KÖZÖTT.

KEDVES SZÜLŐK!
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

2013. november 11-én (hétfőn) 16.30 órakor
egészségfejlesztőktől hallhatnak előadást a következő

témakörökben:

FELNŐTTÉ VÁLÁS ÚTJÁN
– a kamaszkor testi, lelki változásai, 

SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK
– legális, illegális drogok, viselkedéses függőségek.

ELŐADÓK: Kothenczné Dominek Ildikó és Hauckné
Pálinkás Krisztina a Veszprém Megyei Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Szakigazgatási Szervének munkatársai.

Az előadásokkal segítséget szeretnénk nyújtani a kamasz-
gyermekeket nevelő szülőknek!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Székelyné Kendi Ildikó
védőnő

Női alakformáló és
tartásjavító torNa
PilatEs GYakorlatokkal

a PEtőfi mŰvElőDési HáZBaN
Hétfőnként: 19.00 órától 20.00-ig!

A rendszeres gyakorlás eredményeképpen javul az
erőnlétünk, izmaink rugalmasabbá, ízületeink

mozgékonyabbá válnak.
Fejlődik a mozgáskoordinációnk, gerincünk

hajlékonyabb lesz, megerősödnek törzsünk izmai,
javul a testtartásunk, fejlődik a koncentrációs

képességünk.
Mindezek mellett a PILATES TORNÁNAK kitűnő

stressz-oldó, közérzetjavító hatása is van.

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT
- 12 ÉVESTŐL 90 ÉVESIG -
SZERETETTEL VÁRUNK!
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Meghívó
Berhida Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2013. október 23-án (szerdán) 10 órára
az

1956-os FORRADALOM és
SZABADSÁGHARC

ünnepi megemlékezésére
a Polgármesteri Hivatal 

földszinti tanácskozótermébe,
és az azt követő koszorúzásra a Hősök terére.

Ünnepi beszédet mond: 
Horváth Balázs
történelemtanár

Közreműködnek:
Sz. Csordás Éva
előadóművész

Veresné Petrőcz Mária
énekművész, karnagy

MEGHÍVÓ
Berhida Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és 
kedves családját, barátait, ismerőseit
a berhidai Kultúrház kiállítótermébe,

FORINTOS IMRE
amatőr fotográfus

VESZPRÉM MEGYEI HANGULATOK
című fotókiállításának megnyitójára

2013. november 4-én, hétfőn 16.30 órára

A kiállítást megnyitja:
Turcsányi Istvánné

ÖBE elnök
Közreműködnek:

Lakatos Roberta, Oláh Míra
Művészeti Iskola tanulói

A kiállítás megtekinthető november 18-ig
munkanapokon: 10-17 óráig


