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ÖSSZEFOGTUNK
Az el múlt hó na pok ban a tér ség te le pü -
lé sei pél da ér té kű ös  sze fo gás ról ad tak ta -
nú sá got, hogy se gít sék a hő si e sen küz dő
Szalkai Hu ba mi előb bi gyógy ulá sát. 

A nyolc éves berhidai kis fi ú nál ta valy
nyá ron rossz in du la tú da ga na tot ta lál tak,
meg mű töt ték Deb re cen ben, s hó na pok
óta ke mo te rá pi ás ke ze lést is kap. Ko moly
ja vu lás a Né met or szág ban el ér he tő, pro-
 ton be su gár zá sos ki egé szí tő ke ze lés ré vén
áll hat na be az ál la po tá ban. A spe ci á lis ke -
ze lés ára mint egy öt mil lió fo rint, amely -
nek elő te rem té se meg ha lad ta a csa lád
anya gi le he tő sé ge it, ezért az el múlt hó na pok ban gyűj tés in dult meg
a kör nyék te le pü lé se i nél. 

A se gít ség ké rés hal la tán az ön zet len te le pü lé sek hez csat la ko zott
Berhida is. A vá ros pél da ér té kű ös  sze fo gás ba kez dett. Vá ro sunk
ve ze té se, a he lyi in téz mé nyek, is ko lák, óvo dák, ci vil szer ve ze tek,
vá ro sunk la kói, és a csa lád ba rá tai ös  sze fog tak, hogy a gyógy ke ze -
lés hez szük sé ges ös  szeg mi nél ha ma rabb ös  sze gyűl jön.

Berhida Vá ros pol gár mes te re PergőMargit, és BekeZsolt h. es-
 pe res - plé bá nos, a ren dez vény fő véd nö kei fel hí vást in téz tek a
he lyi in téz mé nyek hez, mű vé sze ti cso por tok hoz, hogy egy jó té -
kony sá gi gá la ke re té ben, szer vez ze nek ado mány gyűj tést. A fel-
 hí vás hoz el ső szó ra csat la koz tak az is ko lák, óvo dák, mű vé sze ti
cso por tok, egyé ni fel lé pők, és öröm mel vál lal ták a köz re mű kö -
dést, ez zel is tá mo gat va a ne mes célt. 

A pél da ér té kű ös  sze fo gás egyik ki emelt ren dez vé nye a már ci us 2-
án, 16 óra kor a Pe tő fi Mű ve lő dé si Ház ban meg ren de zett jó té kony -
sá gi gá la mű sor volt, amely nek ki tű zött cél ja volt, hogy a be teg
kis fiú kül föl di gyógy ke ze lés éhez ado mányt gyűjt sünk.  Az elő tér -
ben el he lye zett gyűj tő lá dá ba min den ki el he lyez het te ado má nyát,
ami vel tá mo gat hat ta Hu ba gyógy ulá sát. A lá to ga tók, mind a fel-
 nőt tek és gye re kek egy aránt szí vü kön vi sel ték a kis fiú sor sát, a
gyűj tő lá da mel lett el he lye zett kép er nyőn meg ha tot tan ol vas ták
Hu ba kál vá ri á já nak tör té ne tét és ön zet le nül ada koz tak, hogy se gít-
 sék a mi előb bi fel épü lé sét.

A gá la mű sort a II. Rá kó czi Fe renc
Ál ta lá nos Is ko la fel lé pé se nyi tot ta,
majd a ren dez vény fő véd nö kei kö -
szön tő jük ben mél tat ták a ren dez vény
fon tos sá gát, ez zel is se gít ve a ki tű zött
cél meg va ló su lá sát.

Szín vo na las kul tu rá lis mű sort lát hat-
 tunk az Ady End re Ál ta lá nos Is ko la ta-
 nu lói, Alap fo kú Mű vé sze ti Is ko la
ta nu lói,  Berhida Né met Nem ze ti sé gi
Kul tú rá já ért Egye sü let Óvo dás Cso port -
ja, Berhida Tánc együt tes, Hétszínvirág
Óvo da és Böl cső de nagy cso port, Csomai

Zol tán, Fésüs Éva, Fü re di Ist ván, Grosse Kinder Tánc cso port,  Já vor
Pál Nem ze ti Ci gány ze ne kar, Ko vács At ti la, Nagy ber ki Sona Sonus
Rock Szín kör, Őszi Nap fény Nép dal kör, Őszi Nap fény Nép tánc cso -
port, Pe re-rúzs, II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la né met nem ze ti sé -
gi osz tá lya, Ró zsa Fe renc Nyug dí jas Klub Nép tánc cso port ja, Sü ni
Óvo da - Mi si Mó kus Cso port, Sza bó Re ná ta – Lőrincz Má té, Var ga
Jó zsef, Zum-Dance Ae ro bic Cso port köz re mű kö dé sé vel.

A lel kes kö zön ség szí vé lye sen fo gad ta a fel lé pő ket, akik el ső szó -
ra a ne mes cél mel lé áll tak. Na gyon szív me len ge tő volt a mű sor,
mely hez min den ki a szí vét-lel két ad ta.

A mű sor zá rá sa ként, a tel jes be vé telt, a több mint 200 ezer fo -
rin tot az édes apa vet te át és meg ha tot tan mon dott kö szö ne tet. Va -
la men  nyi en át érez het tük, hogy mi lyen fon tos a se gít ség egy olyan
ügy ben, mely nek ér de ké ben egy egész vá ros ös  sze fo gott.

Ez úton sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni a fel lé pők nek a na gyon
szín vo na las mű so rért! Kü lön kö szö net a Já vor Pál Nem ze ti Ci gány -
ze ne kar nak és a Nagy ber ki Sona Sonus Rock Szín kör nek, hogy tisz -
te let díj nél kül lép tek fel, és káp rá za tos mű so ruk kal emel ték a
ren dez vény szín vo na lát. 

Köszönjükmindenkinek,akirésztvettezenaprogramon,és
adományukkaltámogattákakisfiúgyógykezelését,segítettékvaló-
raváltaniegyetlenálmát,melynemmás,mintazegészség!

Kö szön jük a se gít sé gét!
Szer ve zők
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LAKOSSÁGITÁJÉKOZTATÓ
Tá jé koz ta tom Tisz telt Ügy fe le in ket, hogy a köz igaz ga tás át ala kí tá sá -
nak fo lya ma tá ban 2013. ja nu ár 1. nap já tól fel áll tak és meg kezd ték
mű kö dé sü ket a já rá si hi va ta lok.

En nek ered mé nye ként az ok mány iro dá ban in téz he tő min den ügy,
a gyám ha tó sá gi ügyek (vé de lem be vé tel, is ko láz ta tá si tá mo ga tás), va -
la mint több szo ci á lis tár gyú ügy (közgyógyellátás ala nyi és nor ma tív jo -
gon, egész ség ügyi szol gál ta tás ra va ló jo go sult ság, az alap- és emelt
ös  sze gű ápo lá si díj, az idős ko rú ak já ra dé ka, va la mint a ha di gon do zot -
ti pénz el lá tás) a jegy ző ha tás kö ré ből az il le té kes Vár pa lo tai Já rá si Hi -
va tal ha tás kö ré be ke rült át. A Já rá si Hi va tal ha tás kö ré be ke rült
to váb bá va la men  nyi gyám hi va ta li ha tó sá gi ügy is (pl. kis ko rú ak va-
 gyo ni ügyei, gyer mek tar tás díj meg elő le ge zé se, gyám- és gond nok sá -
gi ügyek).

A fent em lí tett ügy tí pu sok ban az ügy fe lek 2013. ja nu ár 1. nap já -
tól a 8181 Berhida, Veszp ré mi út 1-3. szám alatt a Vár pa lo tai Já rá si
Hi va tal Berhidai Ki ren delt sé gén,

vagy a 8100 Vár pa lo ta, Gár do nyi G. u. 39. szám alatt a Vár pa lo tai
Já rá si Hi va tal ban in téz he tik az ügye i ket. 

Tá jé koz ta tom Önö ket, hogy a Berhida, Veszp ré mi út 1-3. szám alatt
a Vár pa lo tai Já rá si Hi va tal Berhidai Ki ren delt sé ge az aláb bi ak sze rint
tart ügy fél fo ga dást:

Hét fő: 8.00-16.00
Kedd: 8.00-16.00
Szer da: 8.00-17.00
Csü tör tök: nincs ügy fél fo ga dás
Pén tek: 8.00-12.00

Tá jé koz ta tom to váb bá Önö ket, hogy a Vár pa lo ta, Gár do nyi G. u.
39. szám alatt a Vár pa lo tai Já rá si Hi va tal Ok mány iro dai Osz tá lya, Ha -
tó sá gi Osz tá lya, va la mint a Já rá si Gyám hi va tal az aláb bi ak sze rint tart
ügy fél fo ga dást:

Hét fő: 8.00-16.00
Kedd:   nincs ügy fél fo ga dás
Szer da: 8.00-17.00
Csü tör tök: 8.00-16.00
Pén tek: 8.00-12.00

Va la men  nyi ügy fél fo ga dá si hely szí nen fel ké szült kol lé gá ink áll nak
az Önök ren del ke zé sé re, és se gí te nek el iga zod ni az át ala ku lás sal érin -
tett ügyek in té zé sé vel kap cso la tos kér dé sek ben.
Szí ves tá jé koz ta tá sul,

Dr. Ferencz Kor nél 
hi va tal ve ze tő

ÁLLAMIKITÜNTETÉSEK
AZÜNNEPEN

Nem ze ti ün ne pünk al kal má ból
Pin tér Sán dor bel ügy mi nisz ter köz -
tár sa ság el nö ki ál la mi ki tün te té se -
ket, mi nisz te ri el is me ré se ket adott
át az 1848-49-es for ra da lom és sza -
bad ság harc 165. év for du ló ja al kal má -
ból ren de zett ün nep sé gen.
Ma gyar or szág köz tár sa sá gi el nö ke –
a bel ügy mi nisz ter elő ter jesz té sé re –
A MA GYAR ARANY ÉR DEM -
KE RESZT ki tün te tést ado má nyoz -
ta KÁ RO LYI IM RE úr nak, Berhida
vá ros nyu gal ma zott al pol gár mes te-
r ének, több év ti ze des te le pü lés fej lesz tő és –vezető te vé keny sé ge,
élet pá lyá ja el is me ré sé ül. 

Berhida Vá ros Ön kor mány za ta és a vá ros la kos sá ga ne vé ben ez-
 úton szív ből gra tu lá lok a ran gos ki tün te tés hez!

Per gő Mar git
pol gár mes ter

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
IDŐPONTVÁLTOZÁS

Ez úton ér te sít jük a Tisz telt La kos sá got, hogy Tár sa sá gunk Berhida te le -
pü lé sen a 2013. áp ri lis 1-jén, Hús vét hét főn ese dé kes la kos sá gi hul la -
dék szál lí tá si szol gál ta tást 2013. már ci us 30-án, az ün ne pet meg elő ző
szom ba ton fog ja el vé gez ni.

Vertikál ZRt.
Polgárdi

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját

2013. április 22-én, hétfőn 8-10 óráig
a berhidai 

Védőnői Tanácsadóban
tartandó

EGÉSZSÉGNAPRA
VIZSGÁLATOK:

Testsúly – testmagasság mérése
Látás- és hallásvizsgálat

Vérnyomásmérés, vizeletvizsgálat
Vércukormérés (éhgyomorra vagy étkezés után 

2 órával javasolt)

Szeretettel várunk

minden érdeklődőt!

Bodnár Lajosné, 
Csányi Ramóna,

Székelyné Kendi Ildikó
védőnők

KONCZ
AUTÓSISKOLA

JOGOSÍTVÁNY
Intenzív tanfolyam

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSSEL!
Kultúrház és Könyvtár, Berhida

2013. március 29-én, 16 órakor
INFORMÁCIÓ: 

Koncz István: 

06-30/3128-875
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ÓVODAIHÍREK

KED VES SZÜ LŐK, IS ME RŐ SÖK,
SE GÍ TE NI AKA RÓK!

Kö ze le dik az adó zás idő sza ka, és az óvo dá nak min den év ben 
so kat je len te nek az adó 1% fel aján lá sok.

Az idei év ben sószobát 
sze ret nénk ki ala kí ta ni 

az óvo dá ban. 
Se gít se nek ab ban, hogy 
ez meg va ló sul has son!
Kér jük, tá mo gas sák 

adó juk 1%-ával a Sü ni
Óvo dá ért Ala pít ványt!

Ado má nyu kat 
na gyon kö szön jük!

SÜNIÓVODAHÍREI
Ja nu ár ban min den nagy cso por tos gyer me ket az
óvo da pe da gó gu sok Prefer teszt tel mér ték és az
ered mény ről, a gyer mek fej lett sé gi, érett sé gi szint -
jé ről vé le ményt ké szí tet tek. Fi gye lem be vet tük a
lo go pé dus és a fej lesz tő pe da gó gus vé le mé nyét is.
Ame lyik gyer mek az is ko lá ba lé pés hez szük sé ges
fej lett sé get el ér te, óvo dai szak vé le ményt ál lí tot -
tunk ki, és iga zol tuk, hogy az is ko la el ső osz tá lyá ba me het.

Hét fő nél szak ér tői vizs gá la tot kez de mé nyez tünk, és a Ne ve lé si Ta nács -
adó mun ka tár sa i nak se gít sé gét kér tük, mert egy ér tel mű en nem volt meg-
 ál la pít ha tó, hogy a gyer mek el ér te-e az is ko lá ba lé pés hez szük sé ges
fej lett sé get.

Feb ru ár 1-jén tar tot tuk a far san got, me lyen tán col tak, mu lat tak a jel -
mez be öl tö zött gyer me kek. A cso por tok ban já ték kal, ver sen  nyel, ügyes -
sé gi fel adat tal szó ra koz tak. A meg le pe tés Ti bi bo hóc volt, aki hu mo ros
mű sort adott elő és min den gyer mek nek egy ál la tot haj to ga tott lu fi ból,
amit ha za vi he tett.

Feb ru ár 5-én kö zös szü lői ér te kez le ten tá jé koz tat tuk a nagy cso por tos
szü lő ket a tan kö te le zett ség ről. Az el sős ta ní tó né nik be mu tat ták az Ady
End re Ál ta lá nos Is ko lát. Tá jé koz ta tást ad tak az is ko lai élet ről, a kü lön bö -
ző szak kö rök ről, te vé keny sé gek ről és mű vé sze ti le he tő sé gek ről.

Feb ru ár 9-én a né met nem ze ti sé gi na pon a Vac kor cso port sze re pelt,
ahol éne kel tek, ver sel tek, tán col tak.

Már ci us 6-án a vár -
pa lo tai Sport csar nok -
ban meg ren de zés re
ke rült Kö lyök vár Ku -
pán óvo dánk csa pa ta a
III. he lye zést ér te el,
mely re na gyon büsz -
kék va gyunk.

A csa pat tag jai vol -
tak: Sihell Vanessza,
Stefanovits Me lá nia,
Ró zsa Jan ka, Barta Ni -
ko lett, Éll Ro land,
Csomai Dominik,
Sztankovics Ger gő. Fel -
ké szí tő jük Ágó Eri ka
óvo da pe da gó gus volt.

Már ci us 14-én a nem ze ti ün nep al kal má ból az óvo dá sok nak ün ne pi
mű sort ad tak az Ady End re Ál ta lá nos Is ko la ta nu lói. Kö szö ne tün ket fe jez -
zük ki a fel ké szí tő ta ná rok nak és a sze rep lő di á kok nak.

Óvo dánk éle tét nyo mon kö vet he tik a facebook ol da lán (Sü ni Óvo da,
Berhida). Kovácsné Tobak Már ta

in téz mény ve ze tő

ABERHIDAISÜNI
NAPKÖZI-OTTHONOSÓVODA

HIRDETMÉNYE
Ér te sít jük a Ked ves Szü lő ket, hogy a 2013/2014. ne ve lé si év re az 

óvo dás ko rú gyer me kek be íra tá sá nak idő pont ja:
2013. áp ri lis 8-9. (hét fő, kedd)

800-1600 órá ig
He lye: Sü ni Nap kö zi-ott ho nos Óvo da, Berhida, Bezerédi u. 2.
Szük sé ges do ku men tu mok:

• a szü lő (gond vi se lő) sze mé lyi iga zol vá nya, lak cím kár tyá ja
• a gyer mek szü le té si anya köny vi ki vo na ta
• TAJ kár tyá ja és lak cím kár tyá ja
• sa já tos ne ve lé si igé nyű gyer mek ese tén: szak ér tői vé le mény
• a rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ről ha tá ro zat
Az óvo dai be íra tá sok ra vár juk azo kat a szü lő ket, akik nek a gyer me ke

2013. au gusz tus 31-ig a har ma dik élet év ét be töl ti, to váb bá azo kat, akik -
nek gyer me ke 2013. szep tem ber 1-je és 2014. má jus 31-e kö zött töl ti be
3. élet év ét (eze ket a gyer me ke ket elő jegy zés be ves  szük).

Az in téz mény ve ze tő 2013. áp ri lis 30. nap já ig írás ban ér te sí ti a szü lőt
a fel vé te li el já rás ered mé nyé ről.

A je lent ke zést kö ve tő en az in téz mény ve ze tő dön té se el len a szü lő a
kéz hez vé tel től szá mí tott ti zen öt na pon be lül jog or vos la ti ké re lem mel for -
dul hat a fenn tar tó fe lé.

Felhívjukaszülőkfigyelmét,hogyagyermekabbanazévben,amely-
benazötödikéletévétbetölti,anevelésiévkezdőnapjátólnapinégyórát
kötelesóvodainevelésbenrésztvenni!

Kovácsné Tobak Már ta
in téz mény ve ze tő

ÉRTESÍTÉSÓVODAI,
BÖLCSŐDEIBEÍRATÁSRÓL

Ér te sí tem a Tisz telt Szü lő ket, hogy a 2013/2014-es ne ve lé si év re a be irat -
ko zás idő pont ja a Hétszínvirág Napközi-Otthonos Óvo dá ban és Böl cső -
dé ben a kö vet ke ző.

2013. áp ri lis 8-án   800 - 1600

2013. áp ri lis 9-én   800 - 1600

Be íra tás hoz szük sé ges:
• A gyer mek szü le té si anya köny vi ki vo na ta 
• TAJ szá ma
• Lak cím iga zo ló kár tya
• Szü lő sze mé lyi iga zol vá nya
• Lak cím iga zo ló kár tya
• Sa já tos ne ve lé si igé nyű gyer mek ese tén: szak ér tői vé le mény
• A rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ről ha tá ro zat

Ké rem, aki a 2013/2014-es ne ve lé si év ben sze ret né óvo dai ne ve lés ben ré -
sze sí te ni gyer me két, az kö ves se fi gye lem mel a jel zett idő pon to kat!

Fel hív juk a szü lők fi gyel mét, hogy a gyer mek ab ban az év ben, amely ben
az ötö dik élet év ét be töl ti, a ne ve lé si év kez dő nap já tól napinégyórát kö te -
les óvo dai ne ve lés ben részt ven ni!

Az in téz mény ve ze tő 2013. áp ri lis 30-ig írás ban ér te sí ti a szü lőt a fel vé -
te li el já rás ered mé nyé ről.

A je lent ke zést kö ve tő en az in téz mény ve ze tő dön té se el len a szü lő a
kéz hez vé tel től szá mí tott ti zen öt na pon be lül jog or vos la ti ké re lem mel for -
dul hat a fenn tar tó fe lé.

A böl cső dé ben a be íra tás egész év ben fo lya ma to san tör té nik. 
Ké rem, aki elő re tud ja, mi kor sze ret né be írat ni 2013-ban a gyer me -

két, a fent em lí tett idő pont ban jöj jön el az elő fel vé te li ké rel mi la pot ki -
töl te ni. A böl cső dé ben azo kat a berhidai la ko sú gye re ke ket tud juk
fel ven ni, akik be töl tik a 2. élet évü ket, előny ben kell ré sze sí te ni, ahol a
szü lők dol goz nak.

Mozgay Dó ra 
in téz mény ve ze tő
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Idei esz ten dő ben is el ér kez tünk a leg na gyobb ke resz tény ün nep:
HÚS VÉT ál dott nap já hoz. Az élet di a da lát ün ne pel jük a ha lál fe lett,
ami kor Jé zus Krisz tus fel tá ma dá sá nak szent ün ne pét ül jük.

Nem fe led het jük el, hogy za rán do kok va gyunk e föl di vi lág ban, és a za -
rán dok út vé ge nem a sem mi, ha nem az örök lé te. Amíg el érünk eb be a
bol dog, örök élet be, mind egyi künk nek meg kell jár nia sa ját út ját. Vi -
szont ez az út sok kö zös vo nást hor doz ma gá ban. Hi tem sze rint így fo -
gal ma zom meg a kö zös vo nást: az utunk „Krisz tu si út”. Még ha úgy
is érez zük, hogy sok szor nem kön  nyű ez az út, ak kor is ezt az utat
kell, hogy jár juk. Ezen az ös vé nyen jár va nem té ve dünk el a he lyes
célt il le tő en. 

A hús vé ti ün nep tár gya, Jé zus fel tá ma dá sa, amely nek leg el ső je le az
üres sír lát vá nya volt! Egy szer egy el mél ke dés ben ol vas tam a kö vet ke ző -
ket: „Az üres sír ral és a meg ta lált ha lot ti lep lek kel Jé zus ba rá tai még
olyan ta nács ta la nul és za var tan áll nak szem ben, mint ha egy gyer mek a
vi rág cse rép ben el he lyez ne egy nap ra for gó ma got. Egy idő után meg ta -
lál ná azt szét nyíl va, és ke res ni kez de né ho vá tűnt be lő le a mag?.... Az új
élet tit kát ku tat va be le él het jük ma gun kat egy bú za szem éle té be, és va -
la mit meg sej tünk a ti tok ból. Szól jon hát ma ga a bú za szem: Hol is kez -
dő dik az éle tem? Egye di éle tem a ka lász ban kez dő dik. Én és tár sa im,
mint e ko ro na gyöngy sze mei ékes ked tünk nö ve ked ve eső től, har mat tól,
fé nye sed ve a Nap drá ga, ér le lő su ga ra i tól. Eső és nap fény, mint gyön -
géd szí vű anya táp lált és ér lelt. Ha egyi kük is mér ték te len lett vol na,
meg hal tam vol na ki szá rad va, vagy meg ful lad tam vol na fel puf fad va. De
óvott a lát ha tat lan kéz, mely élet re hí vott. Rin ga tóz tam a ka lász tok já ban,

mil li árd test vé rem mel együtt, rin ga tóz tunk a leg na gyobb mű vész ál tal
fa ra gott bölcsőben….Egyszerre csak ki nőt tem a böl csőt, és szo rong va vár -
tam, ho gyan ala kul to váb bi sor som. Csak egy volt biz tos: ki nőt tem a böl-
 csőt, ki kell be lő le hull nom, és szo rong va bár, de vágy tam is er re. Vágy tam
már va la ho vá, de nem tud tam, ho vá, mer re visz a sorsom….És jöt tek
az an gya lok na pon ta. Vit ték tár sa in kat, ki tud ja ho vá. Még is vár tuk
mind a sza ba du lás nap ját e tá bor ból. Ös  sze zúz tak. Új for má ban, új kö-
 zeg ben, de él tem. Mi lyen fe hér voltam!....Élesztő test vér új élet re kel tett,
át szer ve zett min ket. Im már új éle tet él tünk, új egy sé get ké pez tünk. De
még nem ér tem cél ba. Még vá rom az ál dást. Vá rom, hogy hor do zó ja le -
gyek an nak az aján dék nak, mely re a gon dol kod ni tu dó, sze re tet re ké -
pes, a szel lem vi lá gos sá gát él vez ni ké pes em ber vár….. De még en nél is
mes  szebb visz a vá gyam. Ar ra vá gyom, hogy az Úr asz ta lá ra ke rül ve, el -
mond ja fö löt tem a pap, el mond ja fö löt tem az Úr sza va it: „Ez a ke nyér
az én tes tem, a vi lág éle té ért.” Az Úr sza va i val kí nál ja a pap em ber tár sa -
it: „Ve gyé tek, egyé tek!” Mert „aki e ke nyér ből eszik, an nak örök éle te van,
és én fel tá masz tom őt az utol só na pon, az új, örök, is te ni élet re.”

Ha át gon dol juk az előb bi el mél ke dés sza va it, azt ve het jük ész re, hogy
a leg bol do gabb élet az az élet, amely a má si kért él. Jé zus Krisz tus éle te a
leg tö ké le te seb ben mu tat ja ezt ne künk!

Imád sá gos sze re tet tel kí vá nok min den ked ves Hí vünk nek, Sze ret te ik -
nek, va la mint min den ked ves Ol va só nak és Sze ret te ik nek, ke gye lem tel -
jes, ál dott Szent Hús vé tot.

Beke Zsolt
h.esperes-plébános

SZERETETTTESTVÉREK,KEDVESOLVASÓ!

FIATALODIKAKERTBARÁTKÖR!
Öröm mel vet tük tu do má sul, hogy egy re töb ben ér dek lőd nek
a kert ba rát kö zös ség te vé keny sé ge és prog ram ja iránt.  So -
kan dön te nek úgy, hogy az ott ho nuk ba ed dig be fü ve sí tett te -
rü le te ik ből is mét hasz nos ter mő föld le gyen. Saj nos egy re
drá gáb bak a zöld sé gek és a gyü möl csök. Is me ret len ere de tük,
és a meg en ge dett nél jó val ma ga sabb nö vény vé dő szer ma-
 rad vá nyuk mi att, már nem jó szív vel tes  szük asz ta la ink ra és
kí nál juk csa lád tag ja ink nak.

Az ott hon ter mesz tés fon tos sá gá ra sze ret tük vol na fel hív ni a fi -
gyel met egy két na pos ren dez vény ke re té ben, amit feb ru ár 22-
23-án tar tot tunk a Kul túr ház ban. Ez úton kö szön jük a
pol gár mes ter as  szony se gít sé gét, aki te át szol gál ta tott a zsí ros ke -
nyér mel lé, mel  lyel a lá to ga tó kat vár tuk. Min den ér dek lő dőt meg-
 ven dé gel tünk, és a sa ját ma gunk ál tal gyűj tö ge tett ma gok mel lé,
tá mo ga tó ink jó vol tá ból bol ti ve tő ma go kat is ad tunk aján dék ba.
Bár nem volt túl nagy az ér dek lő dés, de aki el jött, nagy meg elé -
ge dett ség gel tá vo zott, és re mél jük, sok hasz nos in for má ci ót is hal -
lott tő lünk a sza po rí tó anyag ok he lyes fel hasz ná lá sá ról. Si ke res nek
mond hat tuk prog ra mun kat, a két nap le for gá sa alatt, hat fő vel
bő vült tag sá gunk lét szá ma.

Nagy öröm szá munk ra, hogy egy re több a fi a tal kö zöt tünk.
A prog ram ja in kat meg pró bál tuk úgy ös  sze ál lí ta ni, hogy min -
den kor osz tály nak meg fe le lő le gyen. Sok a szak mai fog lal ko -
zás, ki vá ló szak em be rek elő adá sa i val. Ki rán du lá sa in kat is úgy
ter vez zük, hogy mind szak ma i lag, mind a sza bad idő el töl té -
sé hez hasz nos le gyen. 

Áp ri lis ban Árkovics Jó zsef bo rász meg hí vá sá nak kö szön he -
tő en pin ce lá to ga tást te szünk a sólyi sző lő he gyen, aki be mu tat -
ja a bor la bort is, ahol a bor ké szí tők meg vizs gál tat hat ják
bo ra i kat, ahol ki mu tat ha tó az is, mi lyen hi bá kat kö vet tek el,
és ta ná csot kap hat nak, hogy leg kö ze lebb mi re kell ügyel ni a
ké szí té sük és ke ze lé sük so rán. 

Má jus 19-én Dunaföldvárra me gyünk az or szá gos ál lat- és
ki ra ko dó vá sár ba, ahol sok fé le pa lán tát és ker ti esz kö zö ket
le het vá sá rol ni. 

Jú li us ban Pá pá ra me gyünk, aki akar für dőz het, aki akar

ve lünk jö het Tapolcafőre gyógy nö vény tú rá ra, Ta kács Fe renc
fitoterapeuta ve ze té sé vel. Es te pe dig Noszlopra me gyünk a
Lucullus fo ga dó ba, ahol va cso ra mel lett kós tol hat juk meg a
hely ben ké szült noszlopi sa va nyú sá got egy ve tí tés sel egy be -
kö tött elő adás ke re té ben. 

Szep tem ber ben nagy sza bá sú ki ál lí tás sal és lek vár kós to ló val
ké szü lünk a XXI. Berhidai Na pok ra. Évek óta el lá to ga tunk
Szigetszentmiklósra, a Nem zet kö zi Ker té sze ti Szak ki ál lí tás és
Vásár-Virágkiállításra. Meg hí vást kap tunk Rédére a Kertimag
Zrt. ve tő mag gyá rá ba üzem lá to ga tás ra, mely nek igyek szünk
ele get ten ni. 

Ok tó ber-no vem ber ben is mét ki tű nő elő adá so kat hall ha tunk
ki tű nő elő adók pre zen tá lá sá val.

Re mél jük fel kel tet tük ér dek lő dé sü ket, és szí ve sen vár juk
kö zénk!

To váb bi in for má ció a 06 30 989 11 52-es te le fon szá mon.

Kellerné Szász Ani kó 
Kert ba rát Kör ve ze tő

(Fo tó: Sza bó Pé ter Dá ni el)
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RÓZSAFERENCNYUGDÍJASKLUBÉLETÉBŐL...
Is mét el telt egy év, min den ki egy év vel idő sebb lett, de ugyan olyan
szé pek és vi dá mak va gyunk és le szünk, mint ta valy. Idei el ső klub na -
pun kon tör tént a be szá mo ló az el múlt év ről.

Év vé gén a lét szá munk 90 fő volt, mely ből a 75 - 80 éves 19 fő, 80
év fe lett pe dig 6 fő volt. Ez az össz lét szá munk 28 %-a. Saj nos az évek
men nek fe let tünk, de en nek el le né re is fi a ta lo sak és vi dá mak va gyunk.
Bi zo nyít ja ezt a nép tán co sok és a mazsorett cso port 16 fel lé pé se, hisz
min den egyes fel lé pés re lel ke sen és fá rad ha tat la nul ké szül tek. Kö szö -
net Mol nár Sán dor nak a nép tánc cso port, Szabóné Matika Jut ká nak a
mazsorett cso port ve ze té sé ért és ter mé sze te sen a tán co sok nak, akik
éve ik szá mát so ha sem vet ték fi gye lem be, ha tán col ni kel lett.
Mazsorett cso por tun kat kö szön töt tük meg ala ku lá sá nak 10. év for du -
ló ján, me lyet kez det től fog va Szabóné Matika Jut ka irá nyít. Meg kö -
szön töt tük a 80. élet évü ket be töl tött tag ja in kat: Sza bó Ber ci bá csit,
Punk Mi si bá csit és Hor váth Emilt, va la mint fe le sé gét, Er zsi két is kö -
szön töt tük 50. há zas sá gi év for du ló juk al kal má ból.

Ta va lyi év ben min den klub na pon két Pe tő fi ver set ol vas tak fel tag -
ja ink. Ki rán dul tunk a Kámi Ar bo ré tum ban, ahol cso dá la tos vi rá go -
kat lát tunk, na gyot sé tál tunk az er dő ben. Vol tunk ma já li son,
ju ni á li son, nyug dí jas ta lál ko zó kon, több al ka lom mal pi hen tük ki ma -
gun kat me leg für dőn. A vá ros kul tu rá lis éle té ben is öröm mel vet -
tünk részt, min den hol min dig ott vol tunk, tár sa dal mi mun kát is
vé gez tünk. Berhidai Na po kon El is me rő Ok le ve let ka pott Hor váth
Emil klub ta gunk.

A klub hely sé gün ket sa ját erő ből szé pí tet tük: ab lak cse re, fes tés, na -
gyon sok mun ka volt ve le, de nagy se gít sé get kap tunk Sza bó 
Karcsiéktól, így szé pek let tünk. Kö szö nöm min den ki nek, óri á si mun ka
volt, de el ké szült.

Idő sek Na pi kö szön tés re meg hív ták a nép tánc cso por tot
Peremartonba az Idő sek Ott ho ná ba és Vilonyára. Mind két hely re
nagy öröm mel men tünk, lát tuk az idős és be teg em be rek sze mé ben a
csil lo gást. Örül tek a kis mű so runk nak.

A ki rán du lá sok és fel lé pé sek több sé gét csak úgy tud tuk meg va ló sí ta -
ni, hogy tá mo ga tást kap tunk az Ön kor mány zat tól, Krup pa Jó zsef, Punk
Jó zsef kép vi se lő urak tól és Hor váth Istvánné bi zott sá gi tag tól.

Ez úton is sze ret ném még egy szer meg kö szön ni az egész nyug dí jas
klub tag sá ga ne vé ben az anya gi tá mo ga tást. Kö szö nöm min den ki nek
az egész évi mun kát.

Az idei évet is nagy lel ke se dés sel kezd tük el. Fő leg Jó zsef At ti la és
más köl tők ver se it fog juk majd hall gat ni tag ja ink tól. A leg utóbb
Adorjánné Ro zi ka (84. évé ben van), Pe tő fi vers sel oko zott örö möt ne -
künk. Gra tu lá lunk! Egyik klub tár sunk uno ká já nak ado mányt gyűj -
töt tünk, hogy se gít sük gyógy ulá sát, emel lett részt vet tünk a
Jó té kony sá gi gá la mű so ron is, ahol tán co sa ink sze re pel tek.

Az idei évünk is elég moz gal mas és tar tal mas lesz, mely hez kí vá nok
min den klub tag nak erőt, egész sé get!

Hor váth Istvánné
klub ve ze tő

ÉRTÜNKVOLTAPARÁDÉ

A hi va ta los far san gi idő szak ból kis sé ki csúsz va, de an nál na gyobb
lel ke se dés sel ké szül tünk is ko lánk far san gi mu lat sá gá ra, me lyet 
feb ru ár 22-én tar tot tunk.

A jel me zes fel vo nu lást im már ha gyo má nyo san a Pe tő fi Mű ve lő -
dé si Ház ban ren dez tük, me lyen szép szá mú mas ka rás ne bu ló je lent
meg. A fel vo nu lást egy „hős cin cér – pin cér” Já ger Éva né ni ve zé -

nyel te le. Eb ben az év ben is sok-sok öt le tes jel mez zel ta lál koz tunk,
mind az al sós, mind a fel sős be öl tö zött gyer kő cök kö zött. A jó po -
fa egyé ni mas ka rák mel lett igen nép sze rű ek vol tak a cso por tos jel -
me zek is, me lyek kö zött kis ege re ket, ufó kat, gö rög is te ne ket és
zombikat is lát hat tunk. A fel vo nu lást a KID Rock & Roll, il let ve a
PER SZE szín ját szó cso port szí ne sí tet te fel lé pé sé vel. A vi dám han gu -
la tú jel me zes ka val ká dot a ta nár né nik fer ge te ges ci gány tán ca zár ta. 

Ren dez vé nyünk ezek után is ko lánk au lá já ban foly ta tó dott. A
tánc hoz a talp alá va lót Ko vács Ja ni biz to sí tot ta. Az éhes-szom jas bá -
lo zók az ebéd lő ben töl tőd het tek fel ener gi á val, ahol bü fé vár ta őket
fi nom szend vi csek kel, sü te mén  nyel, üdí tő vel. Igen gyor san el fogy -
tak a zsák ba macs ka-aján dé kok, no és per sze a tom bo la cé du lák is.
Utób bi sor so lá sá ra 18 óra után ke rült sor. Szá mos ven dég tér he tett
ha za szép aján dé kok kal, kö szön he tő en tá mo ga tó ink nak. A tom bo -
la hú zás után még es te 8 órá ig folyt a ze ne, a tánc, a jó ked vű mu la -
to zás. Re mél jük, jö vő re is ilyen vi dá mak, lel ke sek lesz nek majd
ta nu ló ink a II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la far san gi bál ján, mely -
nek meg ren de zé sé hez idén is sok se gít sé get kap tunk. Ezt sze ret -
nénk meg kö szön ni Beke Zsolt atyá nak, Szikszai Nor bert nek, a
Pa pi rusz üz let nek és a se gí tő kész szü lők nek!

Fésüs Éva

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ez úton mon dunk kö szö ne tet mind azok nak, akik a Berhidai Is ko lá ért
Ala pít vány szil vesz te ri bál ját tá mo gat ták: Di a na Pa ti ka, Bezerédi ABC,
Nagyné vi rág bolt, Nyírő Istvánné, Nyírő Ri ta, Tóthné Éva, Kiss Ol ga,
Gerőfiné Pi ros ka, Vianni, Viloma Kft., Markó Já nos, Sza bó Tün de, 
Hi gi é nia Il lat szer, Dr. Frisch Gyu la, Reider Nor bert, Nagy Mihályné,
Bo rai há zas pár, Papirusz-Kovács And rea, Ma dár Lászlóné, Var ga 
Károlyné, Takácsné Var ga Kit ti, Szindbád Kft., Sza bó Fe renc- Ica vi rág bolt,
Gráczerné Sza bó Er zsé bet, Pfeifer Mó ni ka, Ko vács Ferencné, Ko vács
Ernőné, Ady is ko la DÖK és tan tes tü le te, va la mint min den ki nek, aki
rész vé te lé vel meg tisz tel te bá lun kat. Szer ve zők

FIGYELEM!
Berhida város BEL- ÉS KÜLTERÜLETÉN

termőföldet vásárolok.
Ár: megegyezés szerint

Érdeklődni: 06-20/214-3373

Peremartonban 1 szobás, összkomfortos lakás beköltözhetően eladó. 
Érdeklődni: 30/5978 629
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TISZ TELT LA KOS SÁG!
Az Ös  sze fo gás sal Berhidáért Egye sü let elő ször hir de ti meg idén a „VI RÁ GOS BERHIDA” el ne ve zé sű kör nye zet szé pí tő ver se nyét. 
A kö vet ke ző ka te gó ri ák ban vár juk a ne ve zé se ket: • Csa lá di há zak, ud va rok vi rá go sí tá sa 

• Cso por tos la ká sok elő kert je, kör nye ze té nek vi rá go sí tá sa  
• Er ké lyek, ve ran dák vi rá go sí tá sa 
• Vi rá gos ke rí tés
• Vi rá gos köz in téz mény
• Vi rá gos vál lal ko zás 
• In gat lan előt ti köz te rü let vi rá go sí tá sa

A pá lyá za ton részt ve het va la men  nyi, a vá ros köz igaz ga tá si te rü le tén lé vő in gat lan tu laj do no sa, hasz ná ló ja. 
Egy sze mély több ka te gó ri á ban is ne vez het. 

Ne vez ni au gusz tus 1-ig le het írás ban a je lent ke zé si lap ki töl té sé vel, amely át ve he tő a berhidai Könyv tár ban, és a Pe tő fi Mű ve lő -
dé si Ház Könyv tá rá ban, va la mint le tölt he tő a vá ros hon lap já ról (www.berhida.hu).
A ki töl tött je lent ke zé si la pok elekt ro ni ku san is el jut tat ha tók az osszefogassal@citromail.hu e-mail cím re, 
vagy pos tai úton Turcsányi Istvánné, 8182 Berhida, Jáz min u. 20. szám alá.
A zsű ri az el bí rá lás so rán fo tó kat ké szít, ami ből az ősz fo lya mán ki ál lí tás ké szül. 
A pá lyá za tok el bí rá lá sa au gusz tus ban vár ha tó. Az el bí rá lást vég ző szak mai zsű ri kü lö nös fi gyel met for dít majd a kör nye zet gon -
do zott sá gá ra, esz té ti kai lát vá nyá ra, össz ké pé re, kü lö nös te kin tet tel az in gat lan előt ti köz te rü let re. 
Az ün ne pé lyes ered mény hir de tés és a ka te gó ri án kén ti győz te sek dí ja i nak át adá sa a XXI. BERHIDAI NA POK ke re tén be lül tör -
té nik meg. Er ről a győz te sek le vél ben kap nak ér te sí tést, ezért a je lent ke zé si la po kon pon to san kell meg ad ni a sze mé lyes ada ta i -
kat és el ér he tő sé ge i ket!
Kér jük a T. La kos sá got, hogy te gyünk kör nye ze tünk és vá ro sunk szeb bé, ott ho no sab bá té te le ér de ké ben és mi nél töb ben ve gye nek részt a
pá lyá za ton! Ös  sze fo gás sal Berhidáért Egye sü let

KED VES LA KÓK!
DíszítsükfelavárosunkbabevezetőfőutakataXXI.BERHIDAINAPOKalkalmából!

Az Ös  sze fo gás sal Berhidáért Egye sü let ha gyo mányt kí ván te rem te ni. Fog junk ös  sze és te gyük han gu la to sab bá, ér de ke seb bé, em -
lé ke ze te seb bé e há rom na pot, hogy a vá ro sunk ba lá to ga tó kat jó ér zés tölt se el! Ta valy na gyon sok po zi tív vis  sza jel zést kap tunk
az ide lá to ga tók tól. Sze ret nénk, ha idén is így len ne!
Kér jük Önö ket, ha van le he tő sé gük és szí ve sen részt ven né nek te le pü lé sünk szé pí té sé ben, dí szít sék fel há zuk ele jét, vagy a ke rí tést,
ka pu osz lo pot, eset leg a fá kat. Fel hasz nál ha tó anya gok: pl. cse re pes nö vé nyek, szal ma bá lák, le an de rek, tö kök, szal ma bá buk, ta lics kák,
kor dék, lo vas ko csik, ku ko ri ca csu hé, ves  sző, ker ti kis gé pek de ko rá lá sa, vagy ezek együt tes kom po zí ci ói, akár hu mo ros for má ban is.
Az ös  sze ál lí tás nak pén tek től va sár na pig kell kint len ni. Az al ko tá so kat a kör nyék be li te le pü lé sek kert ba rát kö re i nek tag jai fog ják
zsű riz ni. Min den ut cát vé gig jár nak a há rom nap egyi kén. A tíz leg szeb bet ju tal maz ni fog ják, de lesz nek kü lön dí jak is a leg öt -
le te sebb ka te gó ri á ban. Az eset le ges éj sza kai ron gá lá sok mi att es te be rak ha tó a kom po zí ció, de a reg ge li órák ban vis  sza kell he-
 lyez ni őket. Na gyon fon tos, hogy a ház szám lát ha tó le gyen, aki nek nincs, kér jük, hogy egy kis táb lá ra ír ja a de ko rá ció mel lé. 
Az ered mény hir de tés va sár nap, a Berhidai Na pok ün ne pé lyes zá rá sa kor lesz.
Aki nek to váb bi kér dé se van, hív ja a 06-30-989-1152 te le fon szá mot.

Fel kért ut cák: Veszp ré mi út, Pé ti út, Ősi út, Kos suth u., Kis ko vá csi út, Bem u., Bezerédi tér kör nyé ke.
Ös  sze fo gás sal Berhidáért Egye sü let

FEL HÍ VÁS!
Az idén a BERHIDAI NA POK szep tem ber 13-14-15-én ke rül meg ren de zés re. 

Te gyük együtt tar tal mas sá ezt a há rom na pot!
Ír ja meg ne künk, hogy az idei év ben kit vagy ki ket sze ret ne szín pa dun kon lát ni!

Prog ram aján la ta i kat, öt le te i ket ju tas sák el in téz mé nye ink be áp ri lis 19-ig. 
Szín pad ké pes pro duk ci ó juk kal is vár juk je lent ke zé sü ket. Kér jük, aki ked vet érez ah hoz, 

hogy szín pa don is meg mu tas sa te het sé gét, al kal mas nak tart ja a nagy kö zön ség szá má ra, je lent kez zen áp ri lis 30-ig.
El ér he tő sé ge ink: Kul túr ház és Könyv tár - 8181 Berhida, Kos suth u. 18. 

Pe tő fi Mű ve lő dé si Ház és Könyv tár - 8182 Berhida, Or go na u. 2. 
E-mail: kulturhaz@berhida.hu
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HOZZA EGYENESBE ÉLETÉT,
HOZZA EGYENESBE FOGSORÁT!

10% kedvezmény a fogszabályozó készülék árából jelen kupon 
május 31-ig történő beváltásával!

Fogszabályozás minden korban indokolt lehet.
Az időpontok limitáltak, jelentkezzen mielőbb!
Kérjen időpontot mielőbb: 06 88 574 865

www.globedental.hu
www.facebook.com/GlobeDental

a Stílus Szigetben
Berhida, Bezerédi u. 3.

A gép használata 

minden korosztály számára ajánlott!

• megmozgatja az egész testet, izmokat, ereket
• feszesíti a bőrt, hatékonyan kezeli a cellulitiszt
• felgyorsítja a vér-és nyirokkeringést, fokozza az anyagcserét
• csökkenti a csontritkulás és az érszűkület tüneteit

Március 1-jétől bevezetésre került törzsvásárlói akciónk,
melynek keretében 10% kedvezményt biztosítunk a
további bérletek árából!

A gép utcai ruhában használható!
BEJELENTKEZÉS:

személyesen vagy telefonon +36 30 2271 273

MEGHÍVÓ
GENERÁCIÓK TÁNCA

címmel
látványos műsort rendezünk 

a

TÁNC VILÁGNAPJA 
tiszteletére 

2013. április 26-án, pénteken 16.30 órakor
a Pető� Művelődési Házban.

MEGNYITJA:

Turcsányi Istvánné
Településrészi Önkormányzó Testület Elnöke 

Mindenkitsokszeretettelvárunk!

MINDENCSÜTÖRTÖKÖN!!!
A KULTÚRHÁZBAN, 8.00-14.00-ig!

EXTRA MINŐSÉGŰ,

OLASZ /MILÁNÓI/
NŐI-FÉRFI, 

GYERMEK RUHÁZAT, 

TÁSKA, ÖV, KIEGÉSZÍTŐ

1.990.-Ft/kg!!!AK
CI
Ó!

MINDEN HÉTFŐN!!!
8.00-12.00 

KULTÚRHÁZBAN!!!

ÓRIÁSI
HASZNÁLTRUHA

VÁSÁR!!!
MINDEN NŐI - FÉRFI RUHA, (KABÁT,

FARMER, PULCSI, STB.) TÁSKA, 200 Ft/db
GYERMEKRUHA: 200 Ft/ 2 db
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Pető� Művelődési Ház
8182 Berhida-Peremartongyártelep,

Orgona u. 2.

A BELÉPÉS INGYENES!

Mindenkitszeretettelvárunk!

Bővebb információ:
88/455-400, kulturhaz@berhida.hu

Busz indul 16:45-kor 
a Polgármesteri Hivatal elől,

vissza a rendezvényt követően.


