
ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
BERHIDA

Szép hagyomány városunkban, hogy minden év
tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük
a tavaszt. Nem volt ez másképp idén sem.

A Tavaszköszöntõ program keretében, a
Peremartonért Egyesület Nordic Walking túrát
hirdetett március 29-re, a város minden lakosa
számára. Verõfényes napsütéses reggelre ébred-
tünk. A gyülekezõ az „U alakban” történt. Jöt-
tek idõsek, fiatalok, kisgyermekek egyaránt.
Miután Moharos Lilla segítségével megkaptuk
a Nordic Walking botokat, szinte tornasorba ve-
rõdtünk. Némethné Závori Márta, a Peremar-
tonért Egyesület elnöke köszöntette a túrázni vá-
gyókat, majd Lilla zenés tornával izzasztotta a tár-
saságot. Aztán elindultunk Maloveczky Gyula
bácsi vezetésével a Peremartoni Erdõbe. Indu-
lás elõtt az erdõ életérõl kaptunk pár jó tanácsot.
Gyula bácsi elmondta, hogy melyik védett virá-
got nem szabad leszedni és figyelmeztetett,
hogy van ott egy róka koma, aki már „alszik”, ne nyúljunk hoz-
zá! A séta jó hangulatban kezdõdött és folytatódott tovább.
Megtaláltuk a védett növényeket, melyek annyira szépek termé-
szetes élõ helyükön, hogy valóban nem szabad hozzájuk nyúl-
ni. Elértünk egy magasleshez is, ami a kicsik számára fantasz-
tikus élmény volt. Míg õk megmászták a „fatornyot”, addig mi
lepihentünk a zöld fûre, majszoltuk a szendvicseket, és a meleg-
ben jól esett a hideg üdítõ. A pihenõ után indultunk vissza. Ak-
kor láttuk az „alvó rókát”, aki már nem háborgatja többet a csa-
ládi házak tyúkjait. Ezen a napon nemcsak a madarak utánoz-
hatatlan énekétõl volt hangos az erdõ, de megtelt vidám neve-
téssel és jó hangulatú beszélgetéssel is! Egy kicsit megfáradtan

értünk vissza az indulási helyünkre, ahol már Gyuri bácsi ve-
zetésével a délutáni programra készültek. 

Megérkezett a Mézengúz Zenekar is, aki közkedvelt népda-
lokkal szórakoztatták a kicsiket, nagyokat egyaránt. A koncert
alatt a gulyásleves is elkészült, melyet az elõcsarnokban közö-
sen elfogyaszthattunk. A nagyon finom gulyásleves mellé, a
mindig aktív nyugdíjas klub és a helyi lakosok jóvoltából ízle-
tes, többféle népi ételbõl, többek között sokféle pogácsából,
édes és sós süteményekbõl választhattunk. 

Köszönjük a szervezõknek ezt a felejthetetlen szép tavaszi
napot! 

Moharos Cintia

XXI. évfolyam 3. szám
2014. április

Városi Önkormányzat lapja

TAVASZKÖSZÖNTÕ
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A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSÉN TÖRTÉNT
Legutóbbi lapszámunk megjelenése óta a képviselõ-testület egy
munkaterv szerinti ülést tartott, március 27-én.

A testület megtárgyalta és elfogadta a közrendrõl, közbiz-
tonságról szóló rendõrségi tájékoztatót. 

Megállapítást nyert, hogy az elmúlt évhez képest javult a
helyzet a helyszíni ellenõrzések terén is, a járõrözés folyamatos-
nak mondható, az ellenõrzések nem csak a fõútvonalak mentén
történnek. Ezt továbbra is szorgalmazni kell. Örvendetes, hogy
a jelenlévõ rendõrök létszáma és a településen töltött óráik szá-
ma folyamatosan emelkedik. A 9 fõs körzeti megbízotti létszá-
mot külön üdvözölte a képviselõ-testület.  A Polgárõrség és a
Rendõrség együttmûködését dicséretesnek tartotta.

Elfogadták az ez évre vonatkozó közbeszerzési tervet, amely-
ben a peremartongyártelepi mûvelõdési ház felújítása, járdaépí-
tés, a Kistó melletti park építésének második üteme szerepel.

Mint elõzõ számunkban írtuk, az el nem adósodott önkor-
mányzatok számára meghirdetett belügyminisztérium támogatá-
si keretbõl 181 millió forintra nyújtott be a település kérelmet. A
miniszter döntése megjelent. Sajnálatos módon ebben az évben
Berhida városa nem szerepelt a támogatott települések között.

Megtárgyalta és elfogadta a lakóhelyi környezet állapotának
értékelésérõl készült beszámolót.

Jóváhagyta a kistérséggel a pszichológusi, szupervízori, illet-
ve a jogi tanácsadói feladatok finanszírozásáról szóló megál-
lapodásokat.

Módosította a szociális, gyermekjóléti és a köznevelési társu-
lások társulási megállapodását. A módosítás technikai jellegû,
adminisztratív jogszabályi változások miatt volt szükséges.

Pályázat kiírására kerül sor a szennyvízkezelés, - csatornázás
fejlesztése tárgykörben a 2014-2020-as uniós programozási idõ-
szakban, még nem tudni pontosan, mikor. Ennek elõkészítési fel-
adataira lehet jelenleg pályázatot benyújtani. Errõl tárgyalt a
képviselõ-testület, mivel a szennyvíztelep felújítása, bõvítése
szükséges, amely jelentõs költségkihatású beruházásokkal jár.
Az elõkészítésre irányuló pályázat 100 %-os támogatásban ré-
szesülne, viszont vállalni kell a megvalósításra kiírásra kerülõ
pályázat beadását, amelyhez akár 15% önrész is szükséges. Az
elõkészítéshez kapcsolódó pályázat benyújtására, menedzselé-
sére irányuló - a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Non-
profit Korlátolt Felelõsségû Társasággal kötendõ - megállapo-
dást bizonyos kiegészítésekkel a képviselõ-testület elfogadta.

Állást foglalt arról, hogy a péti úti köztemetõ jelenleg egyhá-
zi tulajdonban álló részét - miután ezt az egyházközség támo-
gatta -, térítésmentesen átveszi önkormányzati tulajdonba és
úgy döntött, ügyvédet kell megbízni a megállapodás tervezeté-
nek elkészítésével. 

Döntött még a testület pénzügyi átcsoportosításokról is és
jóváhagyta a polgármester szabadságolási tervét.

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ

A törvény szerint, akinél hulladék keletkezik, köteles annak ártalmatlanításá-
ról saját költségén gondoskodni. A lakossági kommunális hulladék esetében
ezt a kötelezettséget az ingatlan tulajdonosa az intézményes hulladékgyûjtési
szolgáltatáson keresztül tudja teljesíteni, amely szolgáltatást mindenki köteles
igénybe venni. Ez azt jelenti, hogy minden ingatlantulajdonos köteles szab-
vány edényzettel rendelkezni, a kommunális hulladékot abban elhelyezni, a
begyûjtési napokon az ingatlana elõtti közterületen elhelyezni, hogy a szolgál-
tató azt el tudja szállítani. Köteles továbbá a szolgáltatónak meghatározott 
mértékû díjat fizetni. Amennyiben az érintett a díjat nem fizeti meg, azt a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal adók módjára jogosult és köteles behajtani. 

Tájékoztatásul közöljük a jelenleg érvényes alapvetõ díjtételeket, – amelyek
egyébként megegyeznek a 2011. év végén érvényes díjakkal.

60 literes gyûjtõedény díja: 202 Ft + ÁFA ürítési alkalmanként 
(bruttó 256,54 Ft)

110 és 120 literes gyûjtõedény díja: 268 Ft + ÁFA (bruttó 340,36 Ft)
240 literes gyûjtõedény díja: 546 Ft + ÁFA (bruttó 693,42 Ft)
1100 literes gyûjtõedény díja: 2730 Ft + ÁFA (bruttó 3467,10 Ft)

Peremartongyártelepen a többlakásos ingatlanokban többnyire az 1100
literes gyûjtõedény a szabványos, ennek díját úgy kell megfizetni, hogy min-
den lakás tulajdonosának a 110 literes edény díját számlázza a szolgáltató.

Az önkormányzat vonatkozó rendelete értelmében a 60 literes gyûjtõ-
edény nem választható feltétel nélkül, azt csak az olyan háztartások igényel-
hetik, amelyben egy fõ él. (A bejelentkezettek számától függetlenül, tény-
legesen csak egy fõ lakik életvitelszerûen az ingatlanban.) Ezt az igényt a
többlakásos ingatlan lakásában egyedül élõ lakos is benyújthatja.

A 60 literes gyûjtõedény iránti igényt a Berhidai Közös Önkormányzati
Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy a Hatósági Irodán lehet benyújtani. A hi-
vatal jogosult ellenõrizni, hogy valóban egy fõ él a háztartásban, illetve azt,
hogy 60 literes edénnyel rendelkezik-e, vagy ténylegesen annál nagyobbat
használ-e. Az utóbbi esetben az ellenõrzést követõen a használt edény sze-
rint megállapított díjat köteles a tulajdonos megfizetni.

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ

NÉHÁNY GONDOLAT
A HULLADÉKGYÛJTÉSRÕL M E G H Í V Ó

Berhida Város Önkormányzat Képviselõ-
testületének kihelyezett ülését,

KÖZMEGHALLGATÁSÁT 
2014. május 5-én (hétfõn) 17.00 órakor

A BERHIDAI KULTÚRHÁZBA
2014. május 6-án (kedden) 17.00 órakor

A PEREMARTONGYÁRTELEPI
PETÕFI MÛVELÕDÉSI HÁZBA

ö s s z e h í v o m. 

N a p i r e n d:
1.) Tájékoztató a 2013. évi költségvetés telje-
sítésérõl, 2014. évi bevételek várható alakulá-
sáról, gazdasági lehetõségekrõl, a lakóhelyi
környezet állapotáról.
Elõadó: Pergõ Margit polgármester
2.) A polgármesteri tájékoztató után közmeg-
hallgatás

Pergõ Margit
polgármester
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TÁJÉKOZTATÁS TÜDÕSZÛRÉSRÕL
A Veszprém Megyei Tüdõgyógyintézet tüdõszûrõ vizsgá-
latot tart a korábbi években megszokott helyszíneken. A di-
gitális mellkas felvételekkel tüdõ- és szívbetegségek idõbe-
ni felismerésére van lehetõség.

IDÕPONTOK:
Település Dátum Szûrési idõ
PEREMARTON-GYTP 2014.04.30. 8.15-12.00,  

12.30-17.30
PEREMARTON-GYTP 2014.05.05. 8.15-12.00
BERHIDA 2014.05.06. 8.15-12.00,

12.30-17.30
BERHIDA 2014.05.07. 8.15-12.00,  

12.30-17.30
BERHIDA 2014.05.08. 8.15-12.00,  

12.30-17.30
HELYSZÍNEK: Peremartongyártelepen a Petõfi Mûve-

lõdési ház elõtt, Berhidán a Berhidai Közös Önkormányza-
ti Hivatal mögötti parkoló

A tüdõszûrõ vizsgálat – Veszprém megyei állandó vagy
ideiglenes lakcímmel rendelkezõ lakosok számára, ameny-
nyiben foglalkozás-egészségügyi eredményt nem kérnek –
az alábbi esetekben térítésmentes:
- 40 éven felülieknek évente egy alkalommal ajánlott (beuta-

ló nélkül),
- 18 év alatt (minden esetben dokumentált szülõi beleegye-

zéssel), 
- 18 év feletti – szakképzési intézmény nappali oktatásában

részesülõ – diákok részére (iskolaorvosi beutalóval),
- meghirdetett járványügyi okból.

A tüdõszûrõ vizsgálat az alábbi esetekben térítésköteles
(1700 Ft):
- foglalkozás-egészségügyi alkalmasság céljából végzett

vizsgálat,
- 18-40 év között a biztosított saját kezdeményezésére, vagy

orvosi beutalóval,
- egy éven belül ismételt szûrés,
- Veszprém megyei állandó vagy ideiglenes lakcímmel nem

rendelkezõ lakosok részére,
- egészségügyi biztosítással (érvényes TAJ-kártyával) nem

rendelkezõ lakosok részére.

HIRDETMÉNY
az általános Iskolába történõ beíratásról

Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2014/2015. tanév-
re történõ általános iskolai beíratás ideje:

2014. április 28. – 29. – 30. (hétfõ, kedd, szerda)
8.00-tól - 18.00-ig

Az óvodavezetõ vagy a szakértõi bizottság döntése alap-
ján tankötelezettsége teljesítését 2014. szeptember 1-jétõl
megkezdõ gyermekét a szülõ a fenti idõszakban köteles be-
íratni a választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában tartóz-
kodási helye szerinti kötelezõ felvételt biztosító általános is-
kola elsõ évfolyamára.

Az elsõ évfolyamra történõ beíratáshoz szükséges doku-
mentumok:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyer-
mek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését ta-
núsító igazolás,

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek TAJ-kártyája
- a szülõ/gondviselõ személyi igazolványa

A felvételrõl az iskola igazgatója 30 napon belül dönt,
melyrõl írásban értesíti a szülõket.

A döntés ellen a szülõ – a közléstõl, ennek hiányában a
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogsza-
bálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet
nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntar-
tója jár el és hoz másodfokú döntést.

Az iskola fenntartójáról a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/
kir_intezmenykereso internetes oldalon tájékozódhatnak.

A 2014/2015. tanév kötelezõ felvételt biztosító általános is-
koláinak felvételi körzete megtekinthetõ a Hirdetmény mellék-
letében, a https://www.kir.hu/KIR2_KORZET_ Lakossagi in-
ternetes oldalon, továbbá megismerhetõ a járási hivatalokban,
a tankerületi igazgatóságokon, a polgármesteri hivatalokban,
az általános iskolákban és az óvodákban.

Március elején iskolánkban farsan-
goltak az alsósok. Ebéd után izgatottan
készülõdtek gyerekeink a jelmezes be-
mutatkozásra. Nagy örömünkre min-
den osztályból szép számú maskarás
vonult fel, amit a DÖK vezetõje, Kitti
néni egy kis meglepetés ajándékkal kö-
szönt meg. Ezután a németet tanuló di-
ákjaink egy csoportja két vidám tánc-
cal nyitotta meg a bulit. Az aulában
volt a táncparkett, aki akart, táncolhatott.
Közben a hangulatot fokozta, hogy a
tanító nénik bevetették a „titkos fegy-
vert”, a limbó-hintót. Nagy derültség
közepette mutatták meg tudásukat,
ügyességüket a vállalkozó kedvû kisdi-

ákok. Az osztálytermekben mindenki
jóízûen falatozhatott a hozott sütemé-
nyekbõl, ihatott az üdítõkbõl. Megér-
kezett 15óra körül meglepetés-vendé-
günk, aki egy bûvész volt. A gyerekek
nagy izgalommal és érdeklõdéssel fi-
gyelték minden mozdulatát. Gyakran
csodálkoztak rá a bemutatott produk-
ciókra. Nagy derültséget és egy kis
ijedelmet is keltett, amikor Emõke né-
ni haját „lángra lobbantotta.” Élmény
volt mindenki számára, hogy mutat-
ványaiba a gyerekeket is bevonta az
ifjú mester. A délutánt kellemesen, jó
hangulatban töltötte mindenki.  

Alsós munkaközösség

ADY ÉS AMI HÍREK
FARSANG
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MÁRCIUS IDUSÁN
Nagyon sok minden eszünkbe juthat arról a szóról, hogy március.
Leginkább a tavasz, a megújulás korszaka ez, mikor új ruhába öl-
tözik a természet, a nap sugarai lágyan melengetnek, és reggelen-
te mosolyt csalogat arcunkra a „madarak vidám éneke”.

Talán ez is szerepet játszott hajdanán, mikor hõs ifjaink forra-
dalmi hévvel a szívükben éppen e tavaszi hónapban látták elérke-
zettnek az idõt a radikális változtatásokra. Tetteik jelentõségét mi
sem õrzi jobban, mint ma is használt jelképeik, s az ünnepi készü-
lõdés, nagyjaink megtisztelése. Mint minden évben, immár hagyo-
mányosan a mi iskolánk is megemlékezõ mûsorral készült az ese-
ményre. Idén a 6-7-8. osztályos tanulók kapták a feladatot, hogy ta-
núbizonyságot tehessenek sokoldalú tehetségük kibontakoztatásá-
ra. A felkészülésben és a mûsor összeállításában nagy segítségem-
re voltak kollégáim, akik fáradságot nem kímélve támogattak szak-
mai és gyakorlati tanácsaikkal. Ezúton is köszönöm mindenkinek!

A „szereposztást” követõen hamar kialakult a sorrend, amit a pró-
bák során rendszeres begyakorlással sajátított el a 11 fõs gyermek-
csapat. Kötelességtudó és kitartó közös munkánk gyümölcseként
Pintér Ferencné vezetésével az énekkarosok közremûködésével
fegyelmezett, többnyire kifejezõ elõadásmódban sikerült szerepel-
nünk március 14-én reggel elsõként a Süni Óvodában. A kisgyer-
mekek körében lelkes fogadtatásban részesültünk, s pedagógus
kollégáink hálás szívvel ajándékoztak meg és láttak minket vendé-
gül, amit mi utólag is nagyon köszönünk. A délelõtt folyamán is-
kolánkban is sikert aratva adták elõ szereplõink a mûsort, „ünne-
pi pillanatokat” szerezve ezzel tanulótársaiknak és pedagógusaik-
nak, hiszen erre az alkalomra megfelelõ komolysággal tudták
„díszbe” öltöztetni testüket és szívüket egyaránt. 

Császár Zsuzsanna
pedagógus

KIRÁNDULÁS A FÕVÁROSBA
A Fõvárosi Nagycirkusz rendkívül kedvezményes felajánlásá-

nak köszönhetõen abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy
egyedi ajánlat keretében egységes jegyáron részt vehettünk a de-
bütáló újabb csodálatos elõadáson, mely önmagában is rengeteg
fantasztikus élménnyel, lélegzetállító mutatvánnyal, félelmetesen
izgalmas és szívdobogtató produkcióval varázsolt el minket. Azt hi-
szem, egyértelmûen beszélhetek arról mindannyiunk nevében,
mennyire felejthetetlen élmény volt ezt látni, hiszen elég volt elkap-
ni egy – egy sugárzó mosolyt, önfeledt arcot, izgatottan összeszo-
rított öklöcskét, hogy tudjam, megérte úgy szervezni, hogy e napon
minél többen, tölthessük együtt a szabadidõnket. 

A kirándulás a tartalmas kikapcsolódás mellett a rendelkezésre
álló idõ hasznos eltöltését is célozta. A gyermekek megtekinthet-
ték az útvonalunkon érintett fõbb nevezetességeket (Duna hidak,
Gellérthegy, Budai vár,…), illetve a Városliget parkja által kínált
egyéb látványosságokat (Vajdahunyad vára, Hõsök tere,..). Az így
szerzett tudásukat az általam összeállított TOTÓ kérdéseire vála-

szolva bizonyították.
A 44 fõs csapat tehát ez alkalommal tudását is gyarapíthatta, a

programok sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint az alábbi so-
rok, melyek kedves diákunk ide kapcsolódó gondolatait tükrözik:

„Budapest, a mi hazánk, Magyarország fõvárosa. Ezen hatal-
mas városban sok híresség, érdekesség található (pl.: a Budapes-
ti Nagycirkusz, Hõsök tere, Parlament stb.). Én is ezen a helyen ki-
rándultam a testvéremmel és útitársaimmal. Persze az út nem volt
éppen rövid, de közben sok érdekességet láttunk, például a Sza-
badság hidat. A Fõvárosi Nagycirkuszba is ellátogattunk. Az elõ-
adás során találkoztunk tigrisszelídítõvel, bohócokkal, elefánttal,
lovakkal, táncosokkal, bûvésszel, artistákkal, sõt még kötéltánco-
sokkal is sok egyéb mellett. Nekem igazán tetszett és remélem, hogy
lesz még ilyen élményem, ha ellátogatok Budapestre.”

Bubics Áron 4. osztályos tanuló
Császár Zsuzsanna pedagógus

EGY EMLÉKEZETES SZAVALÓVERSENY
Nagyon megörvendeztetett a hír, hogy újra lehetõségünk nyílik
részt venni egy neves irodalmi eseményen, ahol megmérettetnek a
környék legkiválóbb szavalói.

Igen szavalói, hiszen joggal gondolhatom, hogy „versmondás”
és „szavalás” között a különbség nem csupán árnyalatnyi. Beéke-
lõdik a két kifejezés közé a mûvészi élmény, az esztétikum, ami-
vel az „egyik” többet tud adni a „másiknál”, illetve ami azt a kü-
lönös élményt váltja ki a hallgatóból, mely megmagyarázhatatlan
és hihetetlenül titokzatos, varázslatosan érinti meg a legbensõbb
énünket.

A felhívás szerint neves költõktõl választhattunk mûveket, termé-
szetesen a korosztálynak megfelelõ tartalommal és terjedelemben.
Tanítványommal, Lakatos Georginával, aki vállalta a felkészülés
megpróbáltatásait, a választásunk egy klasszikusnak mondható mû-
re esett; Radnóti Miklós: Nem tudhatom címû versére. 

Régi, kedves költemény ez az én számomra is, egykori emléke-
im hordozója. E választás mégsem teljesen szubjektív, hiszen azt
gondolom, hogy a választott mûalkotás, a szülõföld szeretetét hirde-
tõ értékeket hordozza, mûvészi köntösben. Ennek aktualitása napja-
inkban nem csupán tagadhatatlan, de a hazaszeretetre nevelés fon-
tos eszköze is. A vers betanulásához rendelkezésre álló idõ alatt nagy
segítség volt a kollégáim támogató hozzáállása, szakmai tanácsaik
és a megvalósításban nyújtott gyakorlati segítségük. Ezúton is köszö-
nöm nekik! Sokat számít, hogy Georgina családja is pozitívan állt
az ügyünk mellé, mindvégig az elkötelezettséget erõsítve a vállalt fel-
adat teljesítése iránt. A felkészülés során ennek a hozzáállásnak is nagy
jelentõsége volt. 

Kemény felkészülés után végül eljött a nagy nap, mikor meg-
tisztelve az alkalmat, ünnepi díszbe öltözve indultunk tanítvá-
nyommal és családjával Várpalotára, a verseny helyszínére. 

A Thury György kapitányról elnevezett várban gyönyörködhet-
tünk a csodaszép, megújult környezetben, emellett kellemes fogad-
tatás várt bennünket a szervezõk részérõl. Az esemény lebonyolí-
tásánál az egyszerûségre törekedtek, ezzel átsegítették a versenyzõ-
ket a kezdeti izgalmakon.  A költemények elõadását követõen a
szünetben a zsûri döntését várva a házigazdák játszóházi foglalko-
zással kedveskedtek számunkra a közelgõ ünnephez kapcsolódó té-
májú kreatív kézmûveskedéssel. Különleges élmény volt számom-
ra a találkozás a régi arcokkal (tanítóim nevelõim,..) és leginkább
örvendetes viszontlátni iskoláskorom igazgatónõjét Mészáros Im-
réné „Kati nénit”, akit a zsûri elnökeként köszönthettünk. 

A háromtagú zsûri értékelése a versenyzõk számára bíztató, épí-
tõ jellegû kritika és rendkívül tanulságos iránymutatás volt. Nagyon
sok mûvészi stílusú elõadást hallhattunk, mind az alsósok, felsõsök
és a középiskolások körében is. A szoros küzdelemben nem lehetett
könnyû a végsõ döntés meghozatala. Ugyan helyezést nem sikerült
most elérnünk, de rengeteg pozitív tapasztalattal, hasznos tanáccsal
gyarapodtunk. Az esemény zárásaként mindenki jó hangulatban, és
emléklappal távozhatott.

Igazán remek érzés volt látni, hallani, hogy a mai fiatalság kö-
rében is vannak komoly gondolkodású, felelõsségteljes növendékek,
akik gondoskodnak a kulturális értékek folyamatos megtartásáról,
õrzik hagyományainkat. Császár Zsuzsanna

pedagógus



5

2014. április Önkormányzati Híradó

KEDVES SZÜLÕK, ISMERÕSÖK, SEGÍTENI AKARÓK!
Közeledik az adózás idõszaka és az óvodának minden 

évben sokat jelentenének az adó 1% felajánlások.
Az idei évben kültéri játékot szeretnénk telepíteni 

az óvoda udvarára.
Segítsenek abban, hogy ez megvalósulhasson!

Kérjük, támogassák adójuk 1%-ával 
a Süni Óvodáért Alapítványt!

ÓVODAI HÍREK
HÍVJUK ÉS VÁRJUK A SÜNI ÓVODÁBA A GYERMEKEKET!

Óvodánkban hat vegyes életkorú csoportban foglalkozunk
a gyermekekkel, és minden kisgyermek számára biztosítjuk az
egész napos óvodai nevelést. 

Pedagógiai munkánkat a tevékenység központú nevelési
program alapján végezzük. Programunk nevelés és gyermekköz-
pontú, a tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által
történik a nevelés.

Kiemelt feladatunk:
a nyugodt, meleg, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó

légkör megteremtése,
egészségvédelem, az egészséges életvitel,
a környezettudatos magatartás kialakítása,
az óvoda-iskola átmenet elõsegítése,
a gyermekek fejlesztése az életkori és egyéni tulajdonsága-

ik figyelembe vételével, a játék, a mozgás, a zene, az iro-
dalom, az ábrázolás eszközeivel.

Nevelési célunk a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlõdé-
sének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elõsegíté-
se az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérõ fejlõdési ütem 
figyelembevételével. A mindennapokban a néphagyományokhoz

és a zöld jeles napokhoz kapcsolódó kultúra közvetítésével,
ápolásával igyekszünk színesebbé tenni óvodásaink életét.

Bízunk benne, hogy szeptembertõl újra beindul a német
nemzetiségi nevelés. Ebben a csoportban játékos formában,
egész nap a megszokott tevékenységek közben ismerkednek a
gyerekek a német nyelvvel, a nemzetiségi népszokásokkal.

Intézményünkben logopédus és fejlesztõ pedagógus segíti
munkánkat. A szülõk igényei alapján biztosítjuk heti 1 alka-
lommal az ingyenes hitoktatást. A gyermekek érdeklõdésének
megfelelõ ingyenes szakköröket szervezünk – német, angol,
mazsorett, kézmûves, ügyességi játékok, néptánc, karate. Ezzel
is elõsegítjük a gyermekek tartalmas óvodai tartózkodását és
fejlesztését. Egész évben használjuk a sószobát, amely a gyer-
mekek egészségének megóvását, megõrzését, fejlesztését szol-
gálja. A sószobában hetente több alkalommal játszanak, tevé-
kenykednek a gyerekek.

Számunkra az a legfontosabb, hogy a gyermekek jól érezzék
magukat óvodánkban. 

Kovácsné Tobak Márta
intézményvezetõ

A BERHIDAI SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS
ÓVODA HIRDETMÉNYE

Értesítjük a kedves szülõket, hogy a 2014/2015. nevelési évre
az óvodáskorú gyermekek 

várható beíratásának idõpontja:
2014. május 12-13. (hétfõ, kedd) 800-1600 óráig

Helye: Süni Napközi-otthonos Óvoda, 
Berhida, Bezerédi u. 2.

Szükséges dokumentumok:

• a szülõ (gondviselõ) személyi igazolványa, lakcímkártyája

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata

• TAJ kártyája és lakcímkártyája

• sajátos nevelési igényû gyermek esetén: szakértõi véle-
mény

• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrõl határozat

Felhívjuk a szülõk figyelmét, hogy a gyermek abban az év-
ben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdõ
napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!

Az óvodai beíratásokra várjuk azokat a szülõket, akiknek a
gyermeke 2014. augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, to-
vábbá azokat, akiknek gyermeke 2014. szeptember 1-je és
2015. május 31-e között tölti be 3. életévét (ezeket a gyermeke-
ket elõjegyzésbe vesszük).

Az intézményvezetõ 2014. június 05. napjáig írásban értesí-
ti a szülõt a felvételi eljárás eredményérõl.

Kovácsné Tobak Márta
intézményvezetõ

SZERKESZTÕSÉGI KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy az Önkormányzat Híradó
szerkesztésére minden hó második hetében kerül sor. Kérjük a Tisz-
telt Olvasókat, hogy eddig az idõpontig írásaikat jutassák el szer-
kesztõségünk címére.

Kultúrház és Könyvtár – 8181 Berhida, Kossuth u. 18.
e-mail: kultuhaz@berhida.hu

Önkormányzati Híradónk városunk honlapján (www.berhida.hu) is
megtekinthetõ. Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a BERHIDA
TV heti két alkalommal – hétfõn, szerdán 16.00-18.00 óra között
– sugároz képújságot. Várjuk hirdetéseiket, közleményeiket, melyet
személyesen a Kultúrházban vagy az alábbi e-mail címre elküldve
adhatnak le: kulturhaz@berhida.hu
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A peremartongyártelepi Hétszínvirág Napközi-otthonos
Óvoda és Bölcsõde Szülõi Munkaközössége és dolgozói,
immáron második alkalommal rendezték meg a Jóté-
konysági Bált márciusban az intézmény gyermekei javá-
ra. A bált hagyományteremtés céljával tavaly rendeztük
meg elõször. A tavalyi mulatság sikerének köszönhetõ-
en idén is sort kerítettünk az Ovis-Bölcsis Jótékonysági
Bálra.

Ebben az évben is nagyszerû összefogással, gondos
szervezés és elõkészületek után a bál március 22-én ke-
rült megrendezésre. A kapunyitás után a megérkezett
vendégek a mûsor kezdetéig beszélgetéssel és a gyerme-
kek fényképeibõl összeállított videó nézésével tölthették
el idejüket. A bál nyitóprogramján Mozgay Dóra az in-
tézmény vezetõje köszöntötte a vendégeket. A köszöntõ
után a Face to Face és a Zum-Dance tánccsoport bemu-
tatója következett, majd vacsorával, késõbb pedig tom-
bolával folytatódott a rendezvény. A hajnalig tartó zenés,
táncos mulatsághoz a zenérõl Szõke János és Szõke Csa-
ba, a jó hangulatról pedig a bál összes résztvevõje gondos-
kodott. A bál megszervezése a szülõknek, családtagok-

nak, az óvoda és a bölcsõde dolgozóinak és a támogatók-
nak a közös összefogásával valósulhatott meg, mindezt a
gyerekekért tettük. Az adományokból számukra szeret-
nénk mozgásfejlesztõ udvari, úgynevezett „mezítlábas ta-
posó utat” kialakítani, melynek munkálataihoz már hoz-
zá is kezdtünk. Köszönetet szeretnék mondani mindazok-
nak, akik bármilyen formában segítettek abban, hogy ez
a bál létrejött.

Moharos Lilla

HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE 
II. JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA

HÉTSZÍNVIRÁG 
NAPKÖZI-OTTHONOS
ÓVODA és BÖLCSÕDE

Értesítjük a kedves szülõket, hogy a 2014/2015. nevelési évre az óvodáskorú gyermekek 

várható beíratásának idõpontja:

2014. május 12-13. (hétfõ, kedd) 800-1600 óráig
Helye: Hétszínvirág Napközi - otthonos Óvoda és Bölcsõde 

Berhida-Peremartongyártelep, Ibolya.u.1
Szükséges dokumentumok:

• a szülõ (gondviselõ) személyi igazolványa, lakcímkártyája
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• TAJ kártyája és lakcímkártyája
• sajátos nevelési igényû gyermek esetén: szakértõi vélemény
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrõl határozat

Felhívjuk a szülõk figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben az
ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától napi négy órát köteles óvo-
dai nevelésben részt venni!

Az intézményvezetõ 2014. június 05. napjáig írásban értesíti a szülõt a fel-
vételi eljárás eredményérõl.

A felvételnél elsõsorban Veszprém Megyei Kormányhivatal által kiadott
kötelezõ felvételt biztosító köznevelési intézmények 2014/2015 évre vonatko-
zó felvételi körzetét kell figyelembe venni!

A bölcsõdében egész évben folyamatos a beíratás.
Mozgay Dóra

intézményvezetõ

Tisztelt adózó
Polgárok!

Kérjük, hogy 2014. évben
is támogassák adójuk 1%-val a 

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsõdét
alapítványunkon keresztül.

A sószoba költségeit szeretnénk
fedezni az adományaikból.

Adószámunk:
18919831-1-19

„Óvodánkért”alapítvány

Ezúton is köszönjük
elõzõ évi támogatásukat!

Köszönettel:
Moharos Lilla

kuratórium vez.
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JAVASLATOKAT VÁR 
AZ ÖSSZEFOGÁSSAL BERHIDÁÉRT EGYESÜLET

A Berhidai Te-
lepülési Értéktár a
város területén
fellelhetõ nemzeti
értékek adatait tar-
talmazó gyûjte-
mény lesz. 

Városunknak és
egyesületünknek

fontos, hogy településünk lakóinak lehetõséget adjon, hogy ja-
vaslataikat megtéve segítségünkre lehessenek egy különleges,
valóban városunkra jellemzõ értéktár létrehozásában. Minden
ötletet várunk és köszönettel fogadjuk együttmûködési szándé-
kukat, amelyet az alábbi szempontok figyelembevételével ké-
rünk megtenni:

Nemcsak a régmúlt idõk értékeibõl lehet javaslatot tenni.
Fontos, hogy az értékeknek földrajzi, történelmi, nyelvi, népraj-
zi és érzelmi arculata legyen. Olyan javaslatokat várunk, ame-
lyekre büszkék vagyunk és szeretnénk megosztani azt mások-
kal is. 

Kedves Berhidaiak! A lehetõség adott, kérem éljenek vele
és keressék meg értékes épületeinket, szobrainkat, a dédi sü-
tötte finomságok receptjeit, óvó- és tanító nénik nevelési-okta-
tási módszereit, régen elfelejtett helyi szokásokat, hagyomá-
nyokat stb.

A települési értéktárba nemzeti érték felvételét bárki kezde-
ményezheti. A javaslatok beadása folyamatos. Az önkormány-
zat közigazgatási területén megtalálható, illetve az ott létreho-
zott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban
kezdeményezheti.

A javaslatokat Berhida honlapjáról (www.berhida.hu) letölt-
hetõ adatlapon lehet megtenni, amit az Összefogással
Berhidáért Egyesület (Berhida, Kossuth u. 18.), vagy osszefo-
gassal@citromail.hu e-mail címre lehet megküldeni.

A helyi lakóknak fontos feladatuk, hogy megkeressék és be-
mutassák saját kis helyi „hungarikumaikat”, amelyeknek meg-
maradása elsõsorban attól függ, hogy képesek vagyunk-e mi
magunk megvédeni azokat.

Turcsányi Istvánné 
ÖBE elnök

BERHIDAI ELISMERÉSEK 
A magyar

kultúra napjá-
hoz kapcso-
lódva elisme-
réseket adott
át a Honvédel-
mi Minisztéri-
um nevében
Vargha Ta-
más, a tárca
államtitkára. A

díjazottak között ott volt NESÓ SÁNDOR fa és csontfaragó
népi iparmûvész is.  A HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETÕ CÍM
HARMADIK FOKOZATÁT vehette át a budapesti Stefánia-
palotában. A sokszoros díjazott népi iparmûvész immár 10 esz-
tendeje tagja a Honvéd Kulturális Egyesület népmûvészeti ta-
gozatának, s rengeteg adománnyal segítette a Magyar Honvéd-
ség munkáját. Munkái láthatóak a székesfehérvári Olimpiai
Parkban, valamint az MH BHK bázisán, a várpalotai Kossuth
– laktanyában is. Itt az alakulat karjelzését, a fõkapu melletti Kos-
suth – dombormûvet faragta, s az õ nevéhez fûzõdik az 1994-
es, Kránitz Antal posztumusz õrnagy személyben halálos áldo-
zatot is követelõ aknavetõ csõrobbanás emlékmûve is. Nesó
Sándor faragta ki ezek mellett a csörlõházi lõtéren a Csörgey –
emlékoszlopon látható turulmadarat, s a nullponti figyelõnél a
közelmúltban átadott, áldozatok tiszteletére emelt kopjafát is. A
tavalyi évben második díjat kapott a Kapoli Antal emlékére
rendezett 30. Országos Fafaragó Pályázaton. A legjobbnak ítélt

munkákat – köztük a berhidai népi iparmûvész fából és csont-
ból készült alkotásait – fél éven át a Magyar Népi Iparmûvésze-
ti Múzeumban is kiállították. 

Idén is megrendezésre került a CONSTRUMA kiállítás
2014. április 2-6. között, mely a legnagyobb hazai építõipari
szakkiállítás. A pályázat célja építészeti, funkcionális, mûsza-
ki, esztétikai és gazdaságossági szempontok összehangolásá-
val tervezett és kivitelezett igényes tetõk népszerûsítése, és ezen
túlmenõen a tervezõk és kivitelezõk sikeres közös munkájának
nyilvános elismerése. A beérkezett pályázatokat szakemberek
alkotta zsûri bírálta. NESÓ LÁSZLÓ tetõfedõ és bádogos mes-
ter a Construma építõipari szakkiállításon minden kategória fe-
lett álló Nívó-díjat vehetett át, ezzel õ
lett MAGYARORSZÁG LEGJOBB
TETÕFEDÕJE. A Nívó-díj mellett el-
nyerte az Aranykalapács-vándordíjat
és egy balatonkenesei tetõfedési munká-
ért a Becséri János különdíjat is. Nesó
László mesterfokon gyakorolja ács-te-
tõfedõ tevékenységét, számtalan orszá-
gos megmérettetésen, versenyen vett
részt munkáival, több esetben is elsõ
helyezést ért el.

Nesó Sándor és Nesó László kiemelkedõ eredményeikkel, te-
vékenységeikkel hozzájárultak Berhida jó hírnevének öregbí-
téséhez. Munkásságuk példaértékû városunk felnövekvõ nemze-
déke számára.  Gratulálunk!

Szerk.
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KONCZ
AUTÓSISKOLA
JOGOSÍTVÁNY

Intenzív tanfolyam FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSSEL!
Kultúrház és Könyvtár, Berhida

2014. május 19-én, 16 órakor

INFORMÁCIÓ:
Koncz István: 06-30/3128-875

V. Kistérségi Ifjúsági Amatõr
Mûvészeti Találkozó

KI MIT TUD? 2014. május 10. 14 óra
Tehetséget érzel magadban valamilyen elõadói mûfajban?

Zenélsz, énekelsz, táncolsz, vagy esetleg szavalsz?

Itt a lehetõség, törj ki az ismeretlenségbõl!

Jelentkezhetnek a Várpalota kistérségben élõ, 13-29 év kö-
zötti fiatalok, indulhatnak szólisták, duók, triók, csoportok,

együttesek. 

FÕ KATEGÓRIÁK:

VOKÁLIS ZENE (ÉNEK)

HANGSZERES ZENE

VERS ÉS PRÓZA

NÉPTÁNC

SZÍNPADI TÁNC

EGYÉB

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2014. április 25. 
Jelentkezési lap: Letölthetõ a www.berhidakultura.hu ol-

dalról vagy személyesen átvehetõ közmûvelõdési intézmé-

nyeinkben: Kultúrház, 8181 Berhida, Kossuth u. 18.
Petõfi Mûvelõdési Ház, 8182 Berhida, Orgona u. 2.

Bõvebb információ: www.berhidakultura.hu, 88/455-400

Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Juhász Gyula

Fájdalommal búcsúzunk 
Huszár József klubtársunktól,

emlékét szívünkben õrizzük!

A Berhidai Nyugdíjas Klub tagjainak
nevében: 

Horváth Istvánné

ISMERD MEG 
A VÁROSOD -
MEGISMERED

VÁROSOD?
Online Helytörténeti, helyismereti 

vetélkedõ általános iskolások részére 

Kedves Csapatok!

A Kultúrház és Könyvtár háromfordulós helytörténeti,
helyismereti vetélkedésre hív Benneteket, hogy megis-
merjétek a város múltját, intézményeit, mûemlékeit, ér-
tékeit.
A VETÉLKEDÕRE 3-4 FÕS CSAPATOK JELENT-
KEZÉSÉT VÁRJUK.
1. forduló: április 22-május 4.
2. forduló: május 5-május 18.
3.  forduló: május 19-június 2.

Egyes fordulók párhuzamosan is végezhetõk, az ösz-
szes feladatlapnak június 10-ig kell beérkezni!
A feladatlapon Berhidával kapcsolatos kérdéseket talál-
tok. A feladatok kitöltéséhez szükséges információkat
városunk weboldalairól: www.berhida.hu, www.berhi-
dakultura. hu, illetve Lichtneckert András: Berhida, Kis-
kovácsi, Peremarton története és néprajza címû könyv-
bõl, valamint városunk könyvtárainak helytörténeti gyûj-
teményébõl kaphatsz.

Barangoljátok be Berhida múltját és magát a várost is!

BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ: JÚNIUS 10. 
EREDMÉNYHIRDETÉS: JÚNIUS 27.

Köszöntjük
Gergely Laci bácsit
80. születésnapja

alkalmából.

A Berhidai Nyugdíjas Klub tagjainak nevében: 
Horváth Istvánné
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FIGYELEM!

Tüzelõanyag kereskedés nyílt
Berhidán, az Õsi úton!

MINÕSÉGI TÖLGY,
CSER ÉS BÜKK TÛZIFA

kugliban: 2200 Ft/q
konyhakészen: 2300 Ft/q

(Áraink az ÁFA-t is tartalmazzák.)

Ingyenes kiszállítás Berhidán!
Tel.: 06 30/281-0074

Május havi programok
Május 1.: Majális. Térzene, játszóház, és kulturális bemutatók

Május 5.: Közmeghallgatás. Idõpont: 17 óra
Helyszín: Kultúrház 

Május 6.: Közmeghallgatás. Idõpont: 17 óra
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház 

Május 8.: Berhida Ifjú Polgárainak köszöntése
Idõpont: 16 óra. Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház 

Május 9.: Születés ünnepe – védõnõk szervezésében
Idõpont: 9 óra. Helyszín: Kultúrház

Május 10.: V. Kistérségi Ifjúsági Amatõr Mûvészeti
Találkozó Ki Mit Tud? 
Idõpont: 14 óra. Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház

Május 16.: Pokoli Történetek- Angyali Történetek, avagy
két óra alatt a Föld körül VUJITY TVRTKO-val
Filmvetítéssel egybekötött közönségtalálkozó
Idõpont: 18 óra. Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház 

Május 17.: III. Petõfi Party
Idõpont: 21 órától. Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház

Május 23.: Gyermeknap – közös rendezvény a Családsegítõ
Központtal
Helyszín: Bezerédi tér

Május 26.: Hõsök Napja. 
Megemlékezés és koszorúzás a 
II. világháborús emlékmûnél. 
Helyszín: Hõsök tere, emlékmû

VÉRADÁS

A Magyar Vöröskereszt Várpalota 
Területi Szervezete véradást szervez.

IDEJE: MÁJUS 5. 15.00-18.00-IG,
HELYE: KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR

(Berhida, Kossuth u. 18.)

IDEJE: MÁJUS 19. 13.00-17.00-IG 
HELYE: PETÕFI MÛVELÕDÉSI HÁZ

(Peremarton-gytp, Orgona u. 2.)

Minden kedves régi és új véradót szeretettel várunk!



Önkormányzati Híradó 2014. április

10

TISZTELT LAKOSSÁG!
Az Összefogással Berhidáért Egyesület az idén is

meghirdeti a „VIRÁGOS BERHIDA” elnevezésû kör-
nyezetszépítõ versenyét. 

A következõ kategóriákban várjuk a nevezéseket: 
Családi házak, udvarok virágosítása 
Csoportos lakások elõkertje, környezetének virágosítása 
Erkélyek, verandák virágosítása 
Virágos kerítés
Virágos közintézmény
Virágos vállalkozás 
Ingatlan elõtti közterület virágosítása

A pályázaton részt vehet valamennyi a város köz-
igazgatási területén lévõ ingatlan tulajdonosa, haszná-
lója. Egy személy több kategóriában is nevezhet. 

Nevezni augusztus 1-ig lehet írásban a jelentkezési lap
kitöltésével, ami átvehetõ a berhidai Könyvtárban, és
a Petõfi Mûvelõdési Ház Könyvtárában, valamint le-
tölthetõ a város honlapjáról (www.berhida.hu).
A kitöltött jelentkezési lapok elektronikusan is eljuttat-
hatók az osszefogassal@citromail.hu e-mail címre, vagy
postai úton Turcsányi Istvánné, Berhida, Jázmin u. 20.
szám alá.

A zsûri az elbírálás során fotókat készít, amibõl az
õsz folyamán kiállítás készül. 

A pályázatok elbírálása augusztusban várható. Az el-
bírálást végzõ szakmai zsûri különös figyelmet fordít
majd a környezet gondozottságára, esztétikai látványá-
ra, összképére, különös tekintettel az ingatlan elõtti köz-
területre. 

Az ünnepélyes eredményhirdetés és a kategóriánkén-
ti gyõztesek díjainak átadása a XXII. BERHIDAI NA-
POK keretén belül történik meg. Errõl a gyõztesek levél-
ben kapnak értesítést,
ezért a jelentkezési lapo-
kon pontosan kell megad-
ni a személyes adataikat
és elérhetõségeiket.

Kérjük a T. Lakosságot,
hogy tegyünk környeze-
tünk és városunk szebbé,
otthonosabbá tétele érde-
kében és minél többen ve-
gyenek részt a pályázaton!

Várjuk minél több pá-
lyázó részvételét!

Összefogással Berhidáért Egyesület

Kedves Lakók!
Díszítsük fel 

a városunkba 

bevezetõ fõ utakat a

XXII. Berhidai Napok 

alkalmából!

Az Összefogással Berhidáért Egyesület hagyo-

mányt kíván teremteni.  Fogjunk össze és tegyük hangu-

latosabbá, érdekesebbé, emlékezetesebbé e három na-

pot, hogy a városunkba látogatókat jó érzés töltse el! Az

elmúlt két évben nagyon pozitív visszajelzéseket kap-

tunk az idelátogatóktól. Szeretnénk, ha ez az idén is így

lenne!

Kérjük Önöket, hogyha van lehetõségük és szívesen

részt vennének településünk szépítésében, díszítsék fel

a házuk elejét, vagy a kerítést, kapuoszlopot, esetleg a fá-

kat! Felhasználható anyagok pl. cserepes növények,

szalma bálák, leanderek, tökök, szalmabábuk, talicskák,

kordék, lovas kocsik, kukoricacsuhé, vesszõ, kerti kisgé-

pek dekorálása, vagy ezek együttes kompozíciói, akár

humoros formában is.

Az összeállításnak péntektõl vasárnapig kell kint len-

ni. Az alkotásokat független zsûri fogja értékelni. Min-

den utcát végigjárnak a három nap egyikén. A tíz legszebb

jutalomban részesül, de lesznek különdíjak is a legötle-

tesebb kategóriában. Az esetleges éjszakai rongálások

miatt este berakható a kompozíció, de a reggeli órákban

vissza kell helyezni õket. Nagyon fontos, hogy a ház-

szám, s természetesen az alkotás is jól látható legyen!

Akinek nincs házszáma, kérjük, hogy egy kis táblára ír-

ja a dekoráció mellé. 

Az eredményhirdetés vasárnap este lesz a Berhidai

Napok zárásakor. 

Akinek további kérdése van, hívja a 06-30-989-1152
telefonszámot.

Felkért utcák: Veszprémi út, Péti út, Õsi út,
Kossuth u., Kiskovácsi út, Bem u., Bezerédi tér
környéke.

Összefogással Berhidáért Egyesület



11

2014. április Önkormányzati Híradó

Szeretettel várunk minden 
várandós kismamát és édesanyát

MÁJUS 9-ÉN, PÉNTEKEN
9 ÓRÁTÓL

tartandó

SZÜLETÉS ÜNNEPE
rendezvényünkön.

PROGRAM:
Az élet csodája – 9 hónap 12 percben

Elõadások
Kötetlen beszélgetés

Helyszín: Kultúrház és Könyvtár
(Berhida, Kossuth u. 18.)

Szívesen látunk minden érdeklõdõt!
Bodnár Lajosné, Csányi Ramóna Mária,

Székelyné Kendi Ildikó védõnõk

POKOLI TÖRTÉNETEK -
ANGYALI TÖRTÉNETEK

AVAGY KÉT ÓRA ALATT A FÖLD KÖRÜL 
Vujity Tvrtko-val. 

Két óra Tvrtko-val, 
amit soha nem fog

elfelejteni!

Helyszín: Petõfi

Mûvelõdési Ház 

Idõpont:

MÁJUS 16. 18 ÓRA

A belépés INGYENES, a részvétel

regisztrációs jegyhez kötött.

Ingyenes regisztrációs jegy kapható:

Kultúrház és Petõfi Mûvelõdési Ház

Busz indul: 17.40 - Kiskovácsi Akácfa út, 

17.45 – Polgármesteri Hivatal elõl, 

vissza a rendezvényt követõen.

Generációk Tánca
A

Tánc Világnapja
tiszteletére

a Petõfi Mûvelõdési Házban

április 29-én, kedden
17.00 órakor

látványos  mûsort rendezünk.

MEGNYITJA: 
Turcsányi Istvánné

Településrészi Önkormányzó Testület 
Elnöke 

Közremûködnek: 

Berhida Táncegyüttes
Berhidai Nyugdíjas Klub Néptánccsoportja
Enikõ és Hanna
Face to Face
Grosse Kinder Tánccsoport
Kid Rock And Roll SE
Õszi Napfény Néptánccsoport
Pearl Dance RSE
Pere-rúzs

Mindenkit sok szeretettel várunk!
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