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KÖLTÉSZET NAPJÁT ÜNNEPELTÜK
Magyarországon 1964
óta József Attila szü le -
tésnapján, április 11-én
ünneplik a magyar köl -
tészet napját. Ezen a na -
pon az ország számos
te lepülésén tartanak elő-
adóesteket, könyvbe mu -
ta tókat, író-olvasó
ta  lál kozókat, iskolai ve -
télkedőket. 

Városunk is méltó -

képpen tisztelgett a ma-

gyar líra előtt a Petőfi

Művelődési Ház ban meg-

rendezésre került nagy-

szabású esttel. 

A népszerű színész,

Rékasi Károly volt a meg-

hívott vendég, aki Wass
Albert: Szerelmem, Erdély önálló színpadi esttel tisztelgett a 15 éve
elhunyt kiváló író Wass Albert élete, szerelmei, munkássága és a mai

napig élő életfilozófiája előtt. Hatalmas televízión az est alatt film és

fotómontázsokkal nyomon követhettük a kiváló író gyermekkorát,

életének fontosabb állomásait, amelyek a híres magyar rendező Koltai
Gábor munkáját dicsérik. 

Rékasi Károly színművész kiváló érzékkel adta át a közönségnek az

író leveleiből válogatott gyöngyszemek hangulatát, hol a csapongó

szerelem repkedett szavaiból, hol az alázatos, mégis kemény akarat

szikrázott, oly lágyan, hogy a sértő szavak is megszelídültek. A ma-

gyarságért, Erdélyért kiáltás jajszava pedig elemi erővel pendítette meg

emlékezetünk titkos húrjait. A szó elnémult, s csak halkan felsírt a

háttérben egy lágy zeneszó. 

A nagy létszámú közönség bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy hiába

az életünkbe egyre na -

gyobb helyet követelő

televízió és internet őrület,

igenis ki vannak éhezve az

emberek nívós kulturális

eseményekre. Szükségünk

van a kultúrára, hisz a ma-

gyar irodalom rengeteg

olyan gyöngyszemmel

büsz kélkedhet, amely át-

szárnyal évtizedeket, szá za -

dokat és határokat. A

magyar szó, vers, novella

olyan erővel bír, amit nem

lehet idegen nyelvre le -

fordítatni és közszemlére

kitenni, eladni vagy el-

venni. A magyar szó a

miénk, őrizzük hát sze -

retettel és méltó alázattal a

múlt jeles személyiségei előtt, akik felvállalták bármely korban is a

gondolataikat. Papírra vetett szavaikban pedig örökké sziporkázzon a

jókedv, bánat, öröm vagy jajszó, hiszen ezeket sokszor helyettünk

mondja ki az író, a sárguló papírlappal, kusza betűkkel pedig akár a kö-

zeli vagy távoli nemzedékeknek kiáltja üzenetét.

Végezetül, mi volna rendhagyóbb, mint azt az üzenetet

továbbítanom zárásként, amit archív felvételen megelevenedve Wass

Albert remegő, máig roppant aktuális hangja suttogott a félhomályba:

„Ez a mai nemzedék, ez kapott ötvenévnyi agymosást, néppé gyúrták
a nemzetet! Az üzenetem az, hogy ébredjetek föl magyarok és legyetek
újra nemzet! Váljatok nemzetté, ahol nem az a fontos, hogy ki mennyi
pénzt hoz az országba, hanem az, hogy ki mennyi jót, szépet és hasznosat
cselekszik a magyar közösségért!”

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

munkaterv szerinti ülést tartott 2013. február 28-án és március 28-án.

A februári ülésen módosult a 2012. évi költségvetés – az utolsó

negyedévben történt gazdasági események átvezetése okán. A testület

elfogadta a 2013. évi költségvetését. Mint azt a korábbi lapszámunkban, a

költségvetési koncepció alapján már ismertettük az idei év eddig talán a

legfeszesebb, takarékos gazdálkodást kíván. Tervezett kiadásaink meg-

haladják tervezett bevételeinket, a költségvetési egyensúly csak a várható

pénzmaradvány felhasználásával teremthető meg. 

Elfogadta a testület a közművelődési intézmények éves munkatervét.

A szűkülő források ellenére is bízunk benne, hogy idén is számos színes,

minden igényt kielégítő rendezvénynek lehetnek résztvevői lakosaink. A

közművelődési feladatok forrásainak kiegészítésére közművelődési érde -
keltségnövelő pályázat beadásáról is született határozat.

Mivel ez évben lejár egyes intézményvezetők megbízatása, pályázat ki-

írására került sor a Családsegítő Központ és a Hétszínvirág Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására.

Meghatározta a testület az óvodai beíratások időpontját, az általános

iskolai beíratással egyező időpontokban, április 8-ra. 

Más kérdés, hogy március közepén hatályba lépett egy jogszabály-

módosítás, mely szerint az óvodai beíratás időpontját május 2-a és május
20-a között kell meghatározni. A márciusi testületi ülésen ezért még egy

napot, május 15-ét is meghatározott a testület a beíratásra.

Az önkormányzat elkezdte – az év elejétől jelentősen módosult épí-

tésügyi jogszabályok adta lehetőséget kihasználva – egyes településrendezési
eszközökről rendelet alkotását. Elsőként a településképi eljárásról és a

települési tervtanácsról készített rendelet-tervezeteket tárgyalta meg, 

amelynek elfogadott változatának társadalmi egyeztetésre bocsátásáról

döntött a képviselő-testület.  

Módosult a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló meg-

állapodás, és a testület jóváhagyta a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

A Miko Kft. részére tulajdonosi hozzájárulását adta, hogy az önkor -

mányzattól vásárolt ingatlanon telephelyét bővítse.

A zárt ülésen méltányossági ápolási kérelmek elbírálásáról határozott

a testület. 

A március 28-i ülésen elfogadást nyert a képviselő-testület új
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezete, amelyet az önkor mány -

zatokra vonatkozó törvényi szabályozás jelentős változása miatt kell

újraalkotni.

Szintén a vonatkozó jogszabályok módosítása miatt át kellett dolgozni

a Családsegítő Központ valamennyi alapdokumentumát – házirendeket,

szervezeti és működési szabályzatot, szakmai programokat –. Ezeket

jóváhagyta a fenntartói jogokat gyakorló képviselő-testület.

A módosult jogszabályi környezetnek való megfelelés érdekében

módosította a testület mindkét óvoda alapító okiratát.

Elfogadta a településképi véleményezési eljárásról és a települési tervtanács-
ról szóló rendeleteket, amelyek 2013. április 1-jén léptek hatályba. Meg-

tárgyalta a településképi bejelentési eljárásról, valamint a helyi

te le pülésrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a

tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló ön kor -

mányzati rendelet-tervezeteket és azok társadalmi egyeztetésre bocsátásá-

ról rendelkezett.

Elfogadást nyert az önkormányzat 2013. évre szóló közbeszerzési terve,
amelyben sikeres pályázatok esetén nyert forrásokból megvalósítandó épí-

tési beruházásokat tervezett.

Értékelte a lakóhelyi környezet állapotáról szóló beszámolót, azt

elfogadta, és alkalmasnak tartotta arra, hogy az éves közmeghallgatáson

ismertetésre kerüljön a lakossággal.

Döntést hozott a vagyonrendelet felülvizsgálatáról és úgy döntött, hogy

a jogszabályi változások ellenére nem szükséges azt módosítani.

A Közigazgatási és Igazgatási Hivatal Elnöke kérte, hogy az ősz fo lya -

mán a hivatal volt okmányirodai helyiségekben kialakítandó kormány-

ablak átépítési munkáihoz tulajdonosként járuljon hozzá az

ön kor mányzat. A képviselő-testület elvileg hozzájárult az átalakításhoz,

de úgy döntött, hogy végleges tulajdonosi hozzájárulást csak az elkészített

tervek ismeretében kíván adni.

Zárt ülésen döntött az ez évben városi elismerésekre javasolt sze-
mélyekről. A kitüntetések, elismerések – a szokásoknak megfelelően – a

Berhidai Napok nyitórendezvényén kerülnek átadásra. 

Dr. Cseh Tamás 
jegyző 

M E G H Í V Ó
Berhida Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének kihelyezett ülését, 

kÖZMEGHALLGATÁSÁT 
2013. MÁJUS 6-ÁN (HÉTFŐN) 17.00 ÓRAkOR

a BERHIDAI kULTÚRHÁZBA
ö s s z e h í v o m. 

N a p i r e n d:
1.) Tájékoztató a 2012. évi költségvetés teljesítéséről, 2013. évi

bevételek várható alakulásáról, gazdasági lehetőségekről, a lakó-

helyi környezet állapotáról. Előadó: Pergő Margit polgármester
2.) A polgármesteri tájékoztató után közmeghallgatás

A napirendek fontosságára tekintettel kérem, szíveskedjen az ülésen megjelenni.

Pergő Margit
polgármester

M E G H Í V Ó
Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

kihelyezett ülését, kÖZMEGHALLGATÁSÁT 
2013. MÁJUS 7-ÉN (kEDDEN) 17.00 ÓRAkOR

a PEREMARTONGYÁRTELEPI PETŐFI
MŰVELŐDÉSI HÁZBA

ö s s z e h í v o m. 

N a p i r e n d:
1.) Tájékoztató a 2012. évi költségvetés teljesítéséről, 2013. évi

bevételek várható alakulásáról, gazdasági lehetőségekről, a lakó-

helyi környezet állapotáról. Előadó: Pergő Margit polgármester
2.) A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság tájékoz -

tatása a Peremartongyártelep, Északi „bányaterület” kármentesítésről.

3.) A polgármesteri tájékoztató után közmeghallgatás

A napirendek fontosságára tekintettel kérem, szíveskedjen az ülésen megjelenni.
Pergő Margit
polgármester

ÉRTESÍTJük A LAkOSSÁGOT, HOGY 
BERHIDA VÁROSBAN TüDŐSZŰRŐ VIZS-

GÁLATOT TARTUNk A kÖVETkEZŐ
IDŐPONTOkBAN:

SZŰRÉS HELYE:

BERHIDA-Polgármesteri Hivatal Parkoló
SZŰRÉS IDEJE:

Április 29. 8.00 órától 17.30 óráig
Április 30. 8.00 órától 17.30 óráig
Május 2. 8.00 órától 17.30 óráig
12.00-13.00 ebédidő

SZŰRÉS HELYE:

PEREMARTONGYÁRTELEP-Petőfi Művelődési Ház
SZŰRÉS IDEJE:

Április 25. 14.00 órától 17.30 óráig
Április 26. 8.00 órától 17.30 óráig
12.00-13.00 ebédidő

Veszprém Megyei Tüdőgondozó Intézet
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ÓVO DAI HÍ REK

kedves szülők, ismerősök, segíteni akarók!
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!

SÜNI ÓVODA HÍREI
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a veszprem.imami.hu oldalon

kiírt a MI FARSANGUNK pályázaton óvodánk Misi Mókus csoportja
díjmentes belépőt nyert a

T RO P I C Á R I U M B A .

Gratulálunk Viki óvó
néninek és a gyerekeknek! Jó
szórakozást kívánunk a
tavaszi kiránduláshoz!

Óvodánk életét nyo -

mon követhetik a facebook
oldalán (Süni Óvoda,

Berhida).

Kovácsné Tobak Márta
intézményvezető

A BERHIDAI SüNI NAPkÖZI-OTTHONOS ÓVODA
HIRDETMÉNYE

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2013/2014. nevelési évre az

óvodáskorú gyermekek pótbeíratásának időpontja:

2013. május 15. (szerda) 800-1600 óráig

Helye: Süni Napközi-otthonos Óvoda, Berhida, Bezerédi u. 2.
Felvételi körzete: Berhidai városrész

SZükSÉGES DOkUMENTUMOk:
• a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• TAJ kártyája és lakcímkártyája
• sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos gyermek esetében: szak-

értői vélemény
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat
Az óvodai beíratásokra várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke

2013. augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, továbbá azokat, akiknek

gyermeke 2013. szeptember 1-je és 2014. május 31-e között tölti be

harmadik életévét (ezeket a gyermekeket előjegyzésbe vesszük).

Az intézményvezető 2013. június 5. napjáig írásban értesíti a szülőt a

felvételi eljárás eredményéről.

A jelentkezést követően az intézményvezető döntése ellen a szülő a

kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel

fordulhat a fenntartó felé.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben
az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles
óvodai nevelésben részt venni! Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő
az ilyen korú gyermeket az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Kovácsné Tobak Márta intézményvezető

HÉTSZÍNVIRÁG NAPkÖZI-OTTHONOS ÓVODA 
ÉS BÖLCSŐDE HIRDETMÉNYE

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2013/2014. nevelési évre az

óvodáskorú gyermekek pótbeíratásának időpontja:

2013. május 15. (szerda) 800-1600 óráig
SZükSÉGES DOkUMENTUMOk:
• a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• TAJ kártyája és lakcímkártyája
• sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat
Az intézményvezető 2013. június 5. napjáig írásban értesíti a szülőt a

felvételi eljárás eredményéről.

A jelentkezést követően az intézményvezető döntése ellen a szülő a

kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel

fordulhat a fenntartó felé.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben
az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles
óvodai nevelésben részt venni! Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő
az ilyen korú gyermeket az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Mozgay Dóra intézményvezető

SIKERES BÁL
A GYEREKEKÉRT

A peremartongyártelepi Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Böl-

csőde Szülői Munkaközössége és dolgozói sikeres Jótékonysági Bált
rendeztek márciusban az intézmény gyermekei javára.

A bál ötlete még januárban vetődött fel, mivel sokan hallották az

óvoda régebbi dolgozóitól, illetve a településen élőktől, hogy néhány

évtizede milyen remek hangulatú Ovis-Bölcsis bálokat szerveztek az

intézményben. Ezért döntött úgy az intézmény Szülői Munka közössége

a dolgozókkal közösen, hogy szeretnék a hagyományt feleleveníteni és

megszervezik a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde I. Bálját.

Nagyszerű összefogással, aprólékos és gondos szervezés és előkészületek

után a bál március 16-án került megrendezésre. A kapunyitás után

folyamatosan érkeztek a vendégek, csendes beszél getéssel és a gyermekek

fényképeiből készített diavetítéssel tölthették el az időt a műsor kezdetéig.

A bál nyitóprogramján Mozgay Dóra az intézmény vezetője köszöntötte a

vendégeket, majd Pergő Margit polgármester szólt néhány szót a meg-

jelentekhez. A köszöntők után a Zum-Dance Aerobic csoport és a Pere-rúzs
előadása szórakoztatta a közönséget, végül Zayzon Csaba és Stefancsik
Annamária zenés műsora zárta a megnyitót. Ezt követően egy vacsorával
várták a szervezők a bál vendégeit, majd megkezdődött a hajnalig tartó

zenés, táncos mulatság. A zenéről Szőke János és Szőke Csaba, a jó hangulat-

ról pedig a tombola-sorsolás és a bál összes résztvevője gondoskodott.

A bál megszervezése a szülőknek, családtagoknak, az óvoda és a böl-

csőde dolgozóinak és a támogatóknak, civilszervezeteknek kis,- és

nagyvállalkozóknak a közös összefogásával valósulhatott meg, mindezt a

gyerekekért tettük. Az adományokból számukra szeretnénk fejlesztő
udvari játékokat vásárolni.

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik bármilyen formában
segítettek abban, hogy ez a bál létrejött.

Óvó nénik
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ADY ÉS AMI HÍREK
HÚSVÉTVÁRÓ HÓNYULAKKAL

Mindig örömteli, ha a hosszú, hideg tél után végre itt a jó idő, a tavasz,

a Húsvét! Idén kissé rendhagyó módon úgy döntöttünk, hogy a

tojáskereső akciók helyett inkább havat rendelünk, hogy tanítványaink

végre kipróbálhassák a Hónyúl építését és csúszkálhassanak kedvükre.

Volt is öröm a fehér meglepetés láttán! Ehhez már csak pár vidám

programot kellett kitalálnunk, hogy teljes legyen a tavaszváró hangulat. 

Az alsó tagozatosok kézműveskedtek, locsolóverseket tanultak, ügyességi

vetélkedőn vettek részt, ahol a Hónyúl építés és szánkózás után

floorballozhattak, kanállal tojást egyensúlyozhattak, közkívánatra

limbózhattak is. 

A felső tagozatosok közül a hatodik és hetedik osztályos lányok 8

órától Csányi Ramóna Mária védőnő által tartott előadást hallgatták meg.

A többiek focizhattak és húsvéti kitűzőt, nyakláncot készíthettek ez idő

alatt. 9 óra 15 perctől folytatódtak a kézműves foglalkozások, még kulcs-

tartókat is fonhattak az érdeklődők. A gyerekeknek lehetőségük volt

tavaszi verseket tanulni és keresztrejtvényt fejteni, nagy sikere volt a

malmozásnak is. A napot a tornateremben jó hangulatú sorversenyekkel

és egy táncbemutatóval zártuk. Vidáman telt el a nap.

DÖK

TAVASZI ÖKO JÁTSZÓHÁZ
Tavaszi szünet utáni első napon, ÖKO játszóházi program várta az

osztályokat. Már ismerősként üdvözöltük a Vertikál Zrt. munkatársait,

hiszen a tavalyi évben is voltak nálunk. Ennek ellenére sok újat hall-

hattunk a környezet védelméről, az újrahasznosításról, és új játékokkal is

megismerkedhettünk. Az idén is kevésnek bizonyult a 35-40 perc, amit

bent tölthettünk, mert még szívesen folytattuk volna az ügyességi já-

tékokat. Kartonpapírból készült bútorokon ülhettünk, nem hittük el,

hogy 140 kilót is kibír ezért, többen is ráültünk egyszerre és valóban

nem rogyott össze! „Okos és buta” kártyákkal játszottunk, szelektáltuk a

kis színes kukákba a belevalót. „Horgászáskor”, sajnos most csak szemét

akadt a horogra, de jól vizsgáztunk a válogatásában. Gombfocival

versenyezhettünk, ki tud több „hulladékot” a megfelelő helyre juttatni.

A legnépszerűbb játék az „Útvezető” volt, nagy ügyességet igényelt, hogy

a szemét ne az erdőben vesszen el, hanem a megfelelő konténerbe

kerüljön. Jópofa volt a „Labirintus” doboz is! Kitaláltuk, hogy ehhez

hasonlót mi is készíthetünk technika órán. Köszönjük ezt az élmény teli
napot a szervezőknek!

DÖK

BEMUTATÓ ÓRÁK
Izgatottan várták március 27-e reggelét iskolánk 4. osztályos tanulói,

hogy nyílt órák keretében a nevelőtestület előtt számot adhassanak el -

sajátított ismereteikről és képességeikről. 

Varga Jánosné osz tályfőnök gyakorló ma tematika óráján vál to  zatos 

feladat sorokon keresztül bi zonyíthatták tudásukat a diákok. A tanítási-

tanulási folyamat része volt a tanulók életkorához és fejlettségéhez

igazodó játékos foglalkozás, valamint az önálló, a csoportos és a

differenciált tevékenykedtetés is. A gyerekek bizonyosságát adták nem-

csak a csoportos munkának, hanem a tanult ismeretek önálló

alkalmazásának is.

A 4. osztályos német nemzetiségi csoportnak Somogyiné Lukács
Emőke tartott nyílt órát. Jó hangulatban, családias légkörben, modern

eszközöket is bevetve (aktív tábla), új pedagógiai módszereket

alkalmazva, szemléletes és változatos munkaformák bevetésével igazi

élményt nyújtó foglalkozást láthattunk. A témák és tananyagtartalmak

feldolgozása a tanulók öntevékenységére és csoportmunkájára épült.

A demonstrációs eszközök adekvát alkalmazása érdekessé tették a

tanórát.

A felsős tanárok többféle tevékenység közben ismerhették meg a

leendő 5. osztályosokat. A bemutató órákat követően a tantestület

pedagógusai a tavaszi nevelési értekezleten véleményezték a látottakat.

Élményt nyújtó, szociális és kognitív készségeket egyaránt fejlesztő

bemutató órákat láthattunk. Köszönet érte a felkészítő tanítóknak!

Faust Zita

TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁDSEGÍTŐ
KÖZPONT NYÁRI SZABADIDŐS

PROGRAMJAIRÓL

Intézményünk az idén nyáron megújult, változatos szabadidős

tevékenységet kíván nyújtani a településen élő gyermekek számára.

Terveink szerint a programjaink elérhetőségét, igénybevételét délelőtt

és délután is szeretnénk biztosítani. A programok lebonyolításában

részt vesznek a családsegítő központ munkatársai és más érintett szak-

terület képviselői is. 

A hosszabb időtartamban igénybe vehető szabadidős tevékenység

biztosítása érdekében várjuk a településen élő, segíteni szándékozó

felnőttek segítségét abban, hogy szükség esetén a szakember mellett a

gyermekek felügyeletét maximálisan tudjuk biztosítani.

Érdeklődni az alábbi címen lehet:

Családsegítő Központ

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

Tel.: 88/455-153

A településen élők a részletes programtervről a helyi újság következő
számából, illetve 2013. júniusában plakátok és szórólapok útján
értesülhetnek.

Hargitai Tünde
intézményvezető
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RÁKÓCZI-NAPOK 
1676. március 27-én, vagyis 337 évvel ezelőtt született Borsiban isko-

lánk névadója, II. Rákóczi Ferenc fejedelem. Tiszteletére minden évben

megrendezzük a Rákóczi-napokat, ahol érdekes programokkal várjuk

a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt.

Rendezvényeink sorát március 25-én 13 órakor kezdtük. Iskolánk

tornatermében a 6. és 2. osztályosok rendhagyó megemlékező műsort

adtak, melyben a fejedelem életének fontos állomásai elevenedtek

meg. Ezt követte a Rákóczi-dombormű megkoszorúzása intéz mé -

nyünk aulájában. Az ünnepélyes megnyitó után szavalóverseny
következett, melyen helyi diákjainkon kívül a vilonyai tagiskolánk, az
Ősi Oktatási Központ és a berhidai Ady Endre Általános Iskola és AMI
tanulói vettek részt. A versenykiírás szerint az alsó tagozatosok Weöres
Sándor művei közül választhattak, ezzel emlékeztünk meg a költő

születésének 100. évfordulójáról. A felső tagozatosok kicsit szabadabb

kezet kaptak, ők az életkoruknak megfelelő magyar költők műveivel

készülhettek. A háromtagú zsűri: Füleki Lászlóné, Fekete Nagy Jánosné
és Lengyelné Horváth Andrea, a tehetséges kis előadók közül a

következőket részesítették könyvjutalomban:

Alsó tagozat
1 – 2. osztály
I. Takács Míra Zoé (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Berhida)

II. Kerekes Kitti (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Berhida)

III. Csonnó Benjámin Krisztián (Ady Endre Általános Iskola és

AMI- Berhida)

Csomai Regina (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Berhida)

3 – 4. osztály
I. Balikó Bálint (Ősi Oktatási Központ)

II. Papirovnyik Lili (Ősi Oktatási Központ)

III. Varga Panna (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Berhida)

Felső tagozat
5 – 6. osztály
I. Lakatos Georgina Angelika (Ady Endre Általános Iskola és AMI-

Berhida)

II. Molnár Anna (Ősi Oktatási Központ)

7 – 8. osztály
I. Sijer Krisztofer (Ady Endre Általános Iskola és AMI- Berhida)

II. Báthory Anna (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Berhida)

III. Nyári Gergő (Ősi Oktatási Központ)

Természetesen minden versenyző emléklappal térhetett haza, s

iskolánk diákönkormányzata finom szendvicsekkel és teával vendégül

is látta a szavaló diákokat.

A második napunk immár hagyományosan különlegesen alakult,

hiszen nem délelőttre, hanem délutánra invitáltuk a szülőket és a

nebulókat. A helyszín sem iskolánk, hanem a Petőfi Művelődési Ház

volt, ahol kulturális bemutatót szerveztünk. Itt minden osztály meg-

mutathatta magát egy-egy rövid kis műsorral, melyek az év különböző

hónapjaihoz kapcsolódtak. Az érdekes produkciókat színesítette az

alsós énekkar valamint Duka Alexandra és Rigó Renáta fellépése.

(Sajnos szomorúan kell megjegyeznünk, hogy az érdekes műsor elle-

nére a nézőtéren igen nagy volt a fegyelmezetlenség. Pedig ennek a

délutánnak éppen az lett volna a célja, hogy ne csak magunknak,

hanem a szülőknek, rokonoknak, barátoknak is megmutassuk, milyen

ügyesek, tehetségesek tanulóink...)

A Rákóczi-napok zárása a tavaszi szünet előtti utolsó napra esett.

Éppen ezért ez a délelőtt már kicsit lazábban, kötetlenebbül telt. Az

alsó tagozatosoknak húsvéti játszóházat szerveztek a tanító nénik, ahol

sok szép „nyusziváró mű” készült. Eközben a felsősök a tornateremben

játékos vetélkedőn vehettek részt Jáger Éva néni vezetésével. 10 órától

az ajkai Nomádia Szabadidőpark két munkatársa jóvoltából egy

izgalmas és rendhagyó történelemóra zajlott, melyen honfoglaló

őseink életével és középkori fegyverekkel, katonai öltözetekkel

ismerkedhettek a nebulók. 

Ezt az 5. és 8. osztályosok tornabemutatója követte, mely nagy

sikert aratott a tanulók körében.

Reméljük, hogy ebben az évben is sikerült tartalmas prog ra mok -

kal kitölteni a Rákóczi-napokat, s ezzel méltó módon emlékeztünk

meg a több mint 300 évvel ezelőtt élt II. Rákóczi Ferenc feje -

delemről.

Fésüs Éva

Az idősek klubjában elsősorban a saját ott-

honukban élők részére biztosítunk lehetőséget a

napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kap-

csolatok kialakítására. 

Az idősek számára különböző szórakozási

lehetőségeket, programokat kínálunk, egészség-

ügyi ellátás körébe tartozó felvilágosító elő-

adásokat szervezünk. 

Többek közt lehetőség van a mentális

gondozás igénybe vételére, és szükség szerint

segítjük a hivatalos ügyeik intézésében is. 

Ízelítő a programokból:
-kertészkedés

-társasjátékok

-irodalmi délután

-zenehallgatás

-kézműves foglalkozás

-felvilágosító előadások

Programjainkra minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Az idősek klubjában zajló programokat –

előzetes megbeszélést követően – meg lehet

tekinteni, azon részt lehet venni.  

klubtagsági jelentkezéseket a Családsegítő
központban (8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

Telefon: 88/455-153) és az Idősek klubjában
(8181 Berhida, Hősök tere 38.) is egyaránt
lehet kezdeményezni. 

Az idősek klubjában az elmúlt évben elvé -

gez ték az akadálymentesítést, jelenleg pedig

kisebb belső felújítás van folyamatban. Így meg-

újult környezetben várjuk a jelentkezőket. 

Hargitai Tünde intézményvezető

TÁJÉKOZTATÓ A BERHIDA IDŐSEK KLUBJA
ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL
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Május havi programok

Május 1.
Majális - Térzene, játszóház, és kulturális bemutatók

Május 3.
Születés hete – védőnők szervezésében

Időpont: 10 óra

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Május 4.
Bolhapiac

Időpont: 8-12 óráig

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Május 6.
közmeghallgatás
Időpont: 17 óra

Helyszín: Kultúrház és Könyvtár

Május 7.
közmeghallgatás
Időpont: 17 óra

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Május 9.
Berhida Ifjú Polgárainak köszöntése

Időpont: 16 óra

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Május 11.
Filmvetítés

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Május 14.
Meseszínház – Brémai muzsikusok

a Pegazus Színház előadásában

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Május 18.
Pearl Dance bál

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Május 22.
Meseszínház – A holdkirály palotája

a Kabóca Színház előadása

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Május 24.
Gyermeknap – közös rendezvény a Családsegítő Központtal

Helyszín: Bezerédi tér

Május 27.
Hősök Napja

Megemlékezés és koszorúzás a II. világháborús emlékműnél
Helyszín: Hősök tere, emlékmű

A TAVASZT
KÖSZÖNTÖTTÉK BERHIDÁN

Jó hangulatú tánc -

ház és finom étkek

várták a helyieket az

önkormányzat ha -

gyo mányos tavasz -

kö szöntő ren dez-

 vényén.

Szép hagyo -

mány, hogy minden

év tavaszán egész

napos rendezvén-

nyel köszöntik a

tavaszt. Nem volt ez

másképp idén sem.

A szombat dél-

előttre meghir de -

tett, a környék

épí tett és természeti

szépségeit bemutató

nordic walking túra

ugyan a szokatlanul

hideg idő miatt elmaradt, ám délután már táncház várta az érdeklődőket a

Petőfi Művelődési Házban. A Berhida Táncegyüttes fiataljai gyermekeket és

idősebbeket egyaránt örömmel fogadtak maguk között, s köszöntötték

népdalokkal és körtáncokkal a tavaszt.

Közben nem tétlenkedtek a helyi asszonyok sem, Dél Imréné, Haffner

Jánosné, Polgár Edit, Urbauer Zsoltné jóvoltából ízletes gulyásleves

rotyogott az üstökben, amihez a helyiek által hozott pogácsát és prószát

kínáltak a vendégeknek.

Forrás: Szabó Péter Dániel/Napló

SZÜLETÉS HETE
országos rendezvény keretében

Szeretettel várunk minden 
várandós kismamát és édesanyát

2013. május 3-án, pénteken 10 órakor
a peremartoni

Petőfi Művelődési Házba

KEREKÍTÔ MONDÓKÁS MÓKA
foglalkozásra.

Szívesen látunk minden érdeklődőt!
Bodnár Lajosné

Csányi Ramóna Mária
Székelyné Kendi Ildikó

védőnők

Vevôink számára keresünk 
Várpalotától–Veszprémig lakásokat, házakat. 

Ingyenes nyilvántartásba vétel, hirdetés. 
Telefonhívásra házhoz megyünk!
Horváth Julianna - Peremarton, Jázmin u. 1.
Tel.: 06/30/353-46-71
Ugyanitt: kiadó albérlet címek kiközvetítése

Gerlei Márta, Humpók Bernadett és Piedl Erika
(hárman az előtérben) a Berhida Táncegyüttes jó
hangulatú táncházán   (Fotó: Szabó Péter Dániel)
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MAGABIZTOS MOSOLY EGY ÉLETEN ÁT!

Ne halogassa tovább fogsora rendbehozatalát! Foglaljon időpontot a 

06 88 574 865 telefonszámon még ma, és ha május 14-ig magával hozza ezt

a kupont, tízezer forintonként ajándék tárgyakat kap az aktuális kezeléséhez! 

(10 ezer Ft - 1 db ajándéktárgy, 20 ezer Ft - 2 db ajándéktárgy...)

Globe Dental Fogászati Centrum

Tel.: 06 88 574 865

Balatonkenese, Táncsics M. u. 6.

www.globedental.hu

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 

közreműködnek:

• Berhida Táncegyüttes 

• Carmen Táncegyüttes

• Kid Rock And Roll SE 

• Őszi Napfény Néptánccsoport

• Pearl Dance RSE

• Pere-rúzs

• II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói

• Süni Óvoda Teknősbéka csoportja

• ZUM-DANCE Aerobic Csoport

Mindenkit sok szeretettel várunk!

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. május 13-án, 16 órakor

INFORMÁCIÓ: 
koncz István: 

06-30/3128-875
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2013. május 1. Peremartongyártelep
8.30: ZENÉS ÉBRESZTÕ

a Várpalotai Bányász Fúvószenekarral.

Sportpálya

8.30: MÁJUS 1. KUPA
Férfi kispályás labdarúgó-bajnokság.

Jelentkezni lehet: 2013. április 30-ig a 06-20/577-0673 telefonon, Gerõfi Miklósnénál.

Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde
9.30-12.00: CSALÁDI JÁTÉKDÉLELÕTT

A Peremartonért Egyesület és az óvó nénik várják
a kicsiket és nagyokat az alábbi programokkal:

Kerekítõ-zenés, mondókás foglalkozás * sorversenyek
játékos vetélkedõk * kézmûves foglalkozás

arcfestés 
LUFIOSZTÁS.

Zászlótér
15.00: SZÍNPADI TÁNCOK BEMUTATÓJA
Közremûködnek: Duka Alexandra, Rigó Renáta,
Kid Rock & Roll Tánccsoport, Pearl Dance RSE

és a Zum-Dance Aerobic Csoport.

16.00: CSOMAI ZOLTÁN 

16.30: GROOVEHOUSE

Utána:
HANGÁR 21 élõ koncert

Rossz idõ esetén programjainkat 
a Petõfi Mûvelõdési Házban tartjuk meg.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!


