
ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
BERHIDA

Hagyományos március 15-ei ünnepségünkön az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc emlékének tisztelegtünk. Ünnepi
mûsorunkban az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ál-
talános Iskola tanulói emlékeztek a márciusi ifjakra, a forrada-
lom eseményeire. A tanulókat Pintér Ferencné és Jánossyné
Kudar Edit készítette fel. 

A forradalom emlékünnepén az iskola történelemtanára, Ta-
más György mondott nagy hatású ünnepi beszédet, melyet ez-
úton teszünk közzé olvasóink számára.

Tisztelt Emlékezõk!
Itália, Franciaország, Ausztria, de Anglia és Oroszország ki-

vételével egész Európán végigsöpört a forradalom, a népek ta-
vasza. Március 15-én elérte Budapestet is.

Különbözõ gondolkodású, vérmérsékletû emberek (gondol-
junk itt pl. Kossuth, Széchényi, Deák személyére) egy közös
cél érdekében tudtak egységesen fellépni. 

Késõbb, a magyar szabadságharcban részt vettek más nem-
zetiségûek is, itt is a cél volt közös. Évek múlva is elismerés-
sel szóltak egész Európában a magyar kiállásról!

A forradalom, szabadságharc lett az osztrákok ellen, az el-
nyomás ellen. A szabadságharc leveréséhez mindez a sok haderõ

nem volt elég, kellett az orosz hadsereg is (ilyen nagy orosz
hadsereg még nem járt az ország határain kívül, gondoljunk itt
1956-ra is, akkor és ott is mekkora orosz haderõre volt szükség
egy kis nemzet szabadságvágyának megfékezésére).

Majd következett a megtorlás: kínzások, halálos ítéletek,
besúgások, árulások százai követték a magyar forradalom és
szabadságharc leverését. Gyászba borult Magyarország.

Késõbbiekben a megemlékezés nem volt könnyû:
- 1860 márciusában, amikor a fiatalok az utcára vonultak, hogy

megkoszorúzzák a vértanúk sírját, a katonaság közéjük lõtt.
- a kiegyezés után már nem volt tilos a megemlékezés, de

sértette az uralkodóházat.
- a 20. sz.-ban, mint tudjuk más jelentõséget adtak március

15-nek: 1958-ban a márciusi ifjak eszméjére hivatkozva elítél-
ték és árulónak nevezték az ’56-os forradalmárokat.

Mi most emlékezzünk hát méltóan mindazokra, akik részt-
vettek a forradalomban és szabadságharcban, akik életüket és
vérüket adták a magyar szabadságért.

Nemzeti ünnepünk alkalmából szerte a nagyvilágban egy-
máshoz igazodik a magyar szívdobbanás! 

Emlékezzünk, mert nemzeti ünnepünk a szabadsághoz kö-
tõdik, nemcsak a magyar szabadsághoz, hiszen akkor és ott, a
szabadság utolsó menedéke volt Európában ez az ország!
Most, amikor emlékezünk, szembe nézünk a múlttal, álmo-
dunk egy jövõt, de fõleg feltesszük a kérdést önmagunknak és
egymásnak:

Mit teszünk együtt és külön-külön azért, hogy a ránk bízott
örökséget, magyarságunkat megõrizzük, új tartalommal és ér-
tékkel gazdagítsuk, gyarapítsuk, hogy aztán továbbadhassuk az
utánunk jövõknek?

(Folytatás a 2. oldalon)
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Városi Önkormányzat lapja
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A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSÉN TÖRTÉNT
Legutóbbi beszámolónk óta a képviselõ-testület egy mun-

katerv szerinti ülést tartott, 2015. március 26-án.
A képviselõ-testület megtárgyalta és elfogadta a rendõrség be-

számolóját a közrend, közbiztonság 2014. évi helyzetérõl. A
beszámolóból megállapítható, hogy Berhida területén is csök-
kent a bûncselekmények száma, ugyanakkor bizonyos típusú
bûnesetek száma nõtt (pl. betöréses lopás, közlekedési balese-
tek), illetve jelentõsen nõtt a közterületi rongálások száma is.

Elfogadta a testület az önkormányzat 2015. évi közbeszerzé-
si tervét, amely elsõsorban energia-megtakarítást jelentõ intéz-

ményi rekonstrukciókat tartalmaz. A terv megvalósítása a pá-
lyázati források függvénye.

Tekintettel arra, hogy ez év nyarán lejár a helyi járati közle-
kedésre vonatkozó közszolgáltatási szerzõdés, a testület új pá-
lyázatot hirdetett a szolgáltatás ellátására.

Megtárgyalta és elfogadta a lakóhelyi környezet állapotáról szó-
ló beszámolót. A lakóhelyi környezet állapotának javítása érdeké-
ben feladatul szabta többek között, hogy a csapadékvíz-elvezetõ ár-
kokat folyamatosan tisztítani kell, intézkedéseket kell tenni az il-
legális hulladékok elhelyezésének visszaszorítása céljából.

Lezárult a rendezési tervvel kapcsolatos szakhatósági egyez-
tetés folyamata. A képviselõk elfogadták az egyeztetés eredmé-
nyét, és úgy döntöttek, hogy a dokumentációt meg kell küldeni
a területi fõépítész részére a záróvélemény megkérése céljából.

Mint arról korábban már hírt adtunk, törvényi rendelkezés ér-
telmében a szolgáltató önkormányzati tulajdonba adta a vízi-
közmû-vagyont. Szintén törvényi elõírás alapján szükséges e
vagyonra értékbecslés készítése. A testület a szolgáltatót bízta
meg az erre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásával.

Döntött arról is, hogy a Bakony-Karszt Zrt-t bízza meg a
2016-2030. közötti idõszakra vonatkozó – a víz- és szennyvíz-
szolgáltatást érintõ – gördülõ fejlesztési terv elkészítésével.

A képviselõ-testületnek lehetõsége van arra, hogy a bírósá-
gok mûködését segítendõ bírósági ülnököket jelöljön. A képvi-
selõ-testület Sidó Károly Csabánét jelölte bírósági ülnöknek,
aki eddig is ellátta e feladatot.

Engedélyezte, hogy a Kultúrház egy használaton kívüli he-
lyiséget bérbe adjon.

Elfogadta a testület a többcélú társulással kötendõ finanszí-
rozási szerzõdéseket a szupervízori, illetve a jogi segítségnyúj-
tási feladatokat érintõen.

Zárt ülésen kitüntetési javaslatokat tárgyaltak a képviselõk.

Dr. Cseh Tamás jegyzõ

A NÉPEK TAVASZA
(Folytatás a címlapról)

Idõsek! Ma nektek kell példát mutatni és tanítani életetekkel,
szavaitokkal.

Fiatalok! A márciusi ifjak helyébe kell lépnetek! Lelkese-
déssel kell felsorakoznotok a nemzet nagy ideáljai és céljai mel-
lé! Ne féljetek, és ne maradjatok közömbösek!

1848 márciusi ifjai is emberek voltak. Tudtak mulatni, sze-
relmesnek lenni, lelkesedni, szomorkodni, de tudtak kötelessé-
get is végezni. Arra tanítanak, hogy soha ne adjuk fel! Akkor
se, ha többen vannak az ellenfelek, akkor se, ha igazságtalan
békediktátumok szakítják el hazánk és nemzetünk nagy részét,
akkor se, ha becsapnak.

1848 nem az egyéni érvényesülésrõl szól, hanem a családról,
nemzetrõl, hovatartozásról, gyökerekrõl. 1848 március 15.
megmutatta, hogy ennél sokkal többrõl van szó. Kötelességrõl
és meggyõzõdésrõl, szabadságról és igazságról. Mert meggyõ-
zõdés és kötelességtudat nélkül nem lehet sem igazságért, sem
szabadságért harcolni. Meggyõzõdésre van szükség, hogy az
igazság és a szabadság jó, azért érdemes tenni, harcolni, és ha
kell, meghalni is. Ha nem így látjuk, akkor hiába haltak meg oly
sokan, hiába szenvedtek a szabadságharc leverése után az emig-
rációban és itthon, és hiába cselekednek a ma elnyomottak…

Hadd idézzem, hogy Berhida és a környezõ települések, ho-
gyan szervezték meg a nemzetõrséget: 

„...az általában egész lelkesedéssel alakított õrsereg, mind a
betanulásban, mind a kiszabott szolgálatok teljesítésében min-
den visszavonás, avagy zúgolódás nélkül, mindez ideig hason-
ló lelkesedést és kedvet tanúsított.”Adakoztak késõbb, és ami-
kor kellett, mentek harcolni! Lelkesedéssel, zúgolódás nélkül,
mint akik tudják mit és miért tesznek!

Tudsz-e meggyõzõdni, lelkesedni és cselekedni?
Lehet, hogy most a jelenben nem utcára vonulásra, nem

harcra van szükség, hanem egyetértésre, egymás elfogadására,
közös célra, kitartó munkára, még az unalmasnak tûnõ dolgok-
ban is. Mert jövõt csak így lehet építeni, és így lehet elõdein-
ket megbecsülve emlékezni. Kezdd el!

Ha már észreveszed, hogy közömbös vagy, akkor menj el a
kisebbségben, elnyomásban és megvetésben élõ magyarokhoz
és kérdezd meg: mit kell vállalni nap, mint nap azért, hogy ma-
gyarnak maradhassanak? Akkor emlékezz elõdeidre, hogy õk mit
és hogyan cselekedtek.

Vállalj közösséget velük. Kezdd el!
Tamás György

történelemtanár

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

kihelyezett ülését, 

KÖZMEGHALLGATÁSÁT 
2015. május 4-én (hétfõn) 17.00 órakor

A BERHIDAI KULTÚRHÁZBA

2015. május 5-én (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 2014. évi költségvetés teljesítésérõl,
2015. évi bevételek várható alakulásáról, gazdasági
lehetõségekrõl, a lakóhelyi környezet állapotáról.

Elõadó: Pergõ Margit polgármester
2.) A polgármesteri tájékoztató után közmeghallgatás

Pergõ Margit
polgármester
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A MÛVÉSZET JEGYÉBEN
Páratlan élményben lehetett részem egy mûvészeti pályázat

kapcsán, mikor Mészáros Imre grafikus mûvész Úr az ottho-
nába invitált mûvész barátommal egy kellemes vasárnap délutá-
ni látogatásra, tereferére. Már csak azért is nagyon megtiszte-
lõnek éreztem a meghívást, mert kedves felesége, Kati néni ré-
gi jó ismerõsöm a valaha volt 9. számú Általános Iskolából
(ma: Vásárhelyi András Általános Iskola), ahol diákkoromban
koptattam a padokat és az említett hölgy volt az – többek kö-
zött –, aki mint igazgató, a tekintélyét bevetve „embert nevelt
belõlem”. Nagyon kellemes délutánt töltöttünk egy jó kávé
mellett, ahol a mûvészetrõl, a pedagógiáról és mindenekelõtt

az emberségrõl folyt a szó. Búcsúzáskor nagy meglepetésünk-
re a mûvész Úr egy kedves ajándékkal lepett meg minket: egy
csodálatos könyvet kaptunk ajándékba mindketten – Nikolausz
Krisztián: Löszményút – kultúra Mészáros Imre grafikai vilá-
ga címmel –, mely a mûvész Úr munkáit tartalmazza és ráadá-
sul, egy példányt az Ady Endre Általános Iskola számára is
adományozott, melyet nagy büszkén adtam át iskolánk vezetõ-
jének. Mégsem csupán a tárgyi ajándékkal gazdagodtunk, ha-
nem kedves szavakkal és sok bíztatással, ami igazán lélekme-
lengetõ volt ezen az ébredezõ tavaszi napon.

Császár Zsuzsanna

ADY ÉS AMI HÍREI

FELOLVASÓMARATON
Csaknem negyvenezren szólaltattuk meg 12 ország 177 te-

lepülésén február 17-én Kányádi Sándor mûveit az idei, immár
hetedik alkalommal megszervezett nemzetközi felolvasó-
maratonon. Kányádi életmûvének gazdagsága elevenedett meg
ezen a napon. Általa továbbadhattuk az olvasás szeretetét, ré-
szesei lehettünk a közös olvasás örömének. Számos iskolában,
óvodában, könyvtárban, intézményben, otthon, családban vagy
egyedül, a magunk és mások örömére zajlott az olvasás. A ma-
ratoni felolvasás fõ szervezõje idén is az erdélyi, csíkszeredai
Kájoni János Megyei Könyvtár volt, Hargita Megye Tanácsá-
val együttmûködésben. A rendezvény példátlan sikere annak
is köszönhetõ, hogy Kányádi személyisége, gazdag életmûve ren-
geteg embert megszólított, és annak is, hogy a maraton sokak
közös ügyének, az olvasás népszerûsítésének próbál nyitott ke-
retet adni, amit mindenki tetszés szerint, saját ötleteivel tölthet
meg. Iskolánk tanulói és tanárai elsõ alkalommal kapcsolódtak
be felolvasómaratonba. A kisebbek a tanórák folyamán olvastak,

a felsõsök pedig délután gyûltek egybe szép számmal. Mesét
és verseket hallhattunk tõlük, többen készítettek versillusztrációt
is. Jó hangulatú nap volt, amely teadélutánnal zárult, ahol saját
készítésû süteményekkel leptük meg a résztvevõket.

Köszönjük a kezdeményezést, a meghívást!
Gráczerné Szabó Erzsébet

Örömmel tudatom, hogy a napokban kaptuk meg az értesí-
tõ levelet, melyben hírül adták, hogy iskolánk 7. osztályos ta-
nulói a REÁL Élelmiszerlánc „Osztálykassza”pályázatán kö-
zel 10.000 forintot nyert, mely összeget kirándulásra fordíthat-
ja. Lehet, hogy ez csak kis összeg, de igazából kevés erõfeszí-
téssel, odafigyeléssel és a hulladék szelektálásával sikerült hoz-

zájutnunk. Úgy gondolom, szinte semmi plusz dologba nem
került részünkrõl, s más alkalommal is érhetünk el ily módon
eredményeket. Az Erzsébet Program keretében is nyertes pályá-
zatnak örülhetünk, így iskolánk 40 tanulója részesülhet újra tá-
bori örömökben, melyek színt visznek hétköznapjaikba. 

Fornai Marietta

PÁLYÁZATI HÍREK, AKTUALITÁSOK

SZÍNHÁZBAN JÁRTUNK
Iskolánk sikeres IPR-es pályázatának egyik eseménye volt a

március közepi ingyenes színházlátogatás. Ekkor lehetõség nyílt 90
diákunk számára megtekinteni Székesfehérváron a Pelikán Kama-
raszínházban a Michael Endre: Momo címû regénye alapján készült
színi elõadást. A délelõtt egyben jó hangulatú kirándulás is volt a
történelmi belvárosban. A gyerekek többsége még sohasem járt itt.
Gyönyörködtünk a ritka természeti jelenségben, a napfogyatko-
zásban is. A darab napjaink aktuális problémájáról, az idõhiányról
szólt, arról, hogy a gyerekek szenvednek leginkább a fogyatkozó
szeretettõl és életkedvtõl. Tiltakozásukat azonban senki nem hall-
ja meg. Szerencsére a reménytelenül betegnek tûnõ világ gyógyít-
ható. Ez elevenedett meg és nyert el jó véget a színdarabban.

Reméljük, hogy még sok hasonló élményben lesz részük gyerme-
keinknek, és lelkes színházlátogatókká is válhatnak!

Gráczerné Szabó Erzsébet
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INGYEN JEGYEKET ADOMÁNYOZTAK
Immár hagyományos jelleggel ked-

vezményes jegyáron 60 fõvel vettünk
részt a Fõvárosi Nagycirkusz „Magyar
Cirkuszcsillagok” címû elõadásán, ami
varázslatos élményt és kitûnõ kikapcso-
lódást nyújtott mindnyájunk számára. A
Fesztivál díjas elõadók ismét kitettek
magukért és egyedülálló versenyszá-
mokkal szórakoztatták a közönséget. Az
elõadást követõen jó hangulatú csapa-
tunk megtekintette a környék nevezetes-
ségeit és nagy sétát tett a városligeti
parkban. Nem kis meglepetésemre a fá-
radozásokat, a befektetett munkát (nagy
létszámú csoportok szervezése a Fõvá-
rosi Nagycirkusz elõadásaira) a kapcso-
lattartónk azzal hálálta meg, hogy 50 db

ingyen jegyet ajándékozott számunkra a
székesfehérvári elõadásukra, amit maxi-
málisan ki tudtunk használni március
végén, így gyermekeinket újfent megör-
vendeztethettük a nem mindennapi lát-
vánnyal, melyet Székesfehérváron is
megismételt a társulat. Hihetetlen pro-
dukciók, lélegzetelállító mutatványok,
az állatidomárok félelmetes és bámulatos
bemutatója, valamint a fantasztikus bo-
hóc – akinek hatására szó szerint sírtunk
a nevetéstõl – mind-mind hozzájárult az
est sikeréhez. 

Nagyon örülünk és hálásak vagyunk
a lehetõségért és az adományért.

Császár Zsuzsanna

VERSENYEREDMÉNYEK
Nem panaszkodhatunk, bõven akad tehetséges gyermek, aki min-

dig szívesen bizonyítja nem mindennapi képességei által, hogy a pe-
dagógiai munka igenis meghozza a gyümölcsét. Mert nézzük csak, mi
is kell ahhoz, hogy eredményes legyen a készülés a különféle verse-
nyekre. Természetesen szükség van tehetséges diákokra, és olyan pe-
dagógusokra, akik felismerik, hogy ki, milyen területen lehet sike-
res. Ezután kell még egy jó adag lelkesedés, továbbá a befektetett
idõ és munka mindegyik fél részérõl. Nálunk, az Ady Endre Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI-ban ebbõl nincs
hiány. Diákjaink ismét sikerrel szerepeltek Pétfürdõn a Fut a Pét
Egyesület által rendezett „Nyusziváró futóversenyen”, ahol 10 lel-
kes csemeténk bizonyított. Kicsik és nagyok egyaránt büszkék lehet-
nek, hogy szépen teljesítették a távot. Kiemelkedõ teljesítménye ré-
vén Csonnó Lajos 5. osztályos tanulónk állhatott fel a dobogó 2. fo-
kára és vihette haza a kemény munkával megszerzett ezüstérmet.
Minden résztvevõ ajándékkal gazdagodott és élvezhette a házigazdák
kényeztetését, hiszen nem csupán a kitûnõ hangulatot teremtõ
Mézengúzok Együttes, de a vendéglátás, majd a tojáskeresõ verseny,
illetve a „Fanyûvõ játszóház” is gondoskodott a megjelentek kelle-
mes és hasznos kikapcsolódásáról. Szavalóink is dicséretesen szere-
peltek legutóbb, a II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvok-
tató Általános Iskola által megrendezett szavalóversenyen, ahol a „ta-
vasz jegyében” folyt a szó, és minden kisdiák élvezetes élményben

részesítette közönségét. Tanulhattunk ismét egymástól és a tapasztalt
zsûritagoktól, hiszen az építõ jellegû kritika, s a sok jó tanács most sem
maradhatott el. A magam részérõl elmondhatom, hogy „borzongató
élményben” volt részem minden egyes alkalommal, persze legfõkép-
pen akkor, mikor a mi diákjaink léphettek a színre és mutathatták be
tudásukat. A már jól ismert szereplõk tudtak újra felüdítõ összképet
alkotni: Lakatos Georgina kétségtelenül egyedi elõadásmódjával,
színpadra termettségével, Sijer Bianka szorgalmával és igyekvésé-
vel, Borzas Viktória sajátos, simogatóan lágy hangszínével. A nem-
rég még kis alsósként szereplõ, a most 5. osztályos Pfeifer Viktória
és Vass Vivien szintén kitartó szorgalmával és fegyelmezett, irigy-
lésre méltó munkabírásukkal, remek hangjátékkal tûntek ki, de alsós
tanulóink sem maradtak el a színvonalban. Ennek köszönhetõen a
várakozásokat felülmúlva teljesítettünk. Kategóriájában II. helyezést
ért el Vass Vivien, valamint Lakatos Georgina, I. helyezésével büsz-
kélkedhet Borzas Viktória. Alsósaink közül kategóriájában II. helye-
zést ért el Oláh Míra és I. helyezést Csonnó Benjamin, továbbá Szûcs
Gábor különdíjat vihetett haza. Mindenképpen eredményesnek köny-
velhetjük el ezt a napot, hiszen minden szempontból gazdagodhattunk.
A közös munka, a mûvészet szeretete összeköt minket, s ahogy a zsû-
ri elnöke, Lengyelné Horváth Andrea is említette: „aki a verseket sze-
reti, szebb lesz az élete”.

Császár Zsuzsanna

SZAKMAI NAPOT TARTOTTUNK
A köznevelési törvény átmeneti rendelkezései között szerepel, hogy
2018. június 30-ig minden pedagógusnak át kell esnie a minõsíté-
si eljáráson, gyakornokok esetében pedig a minõsítõ vizsgán.
Ezért is tartotta fontosnak iskolánk vezetõsége, hogy a minõsítõ
eljárásról Pedagógus szakmai napot tartson március 25-én, amely-
re meghívtuk a kistérség iskoláinak pedagógusait, a Tankerület,
Önkormányzat vezetõségét, a Veszprém Megyei Gyámhivatalt is.

A folyamatos önfejlesztés és a rendszeres továbbképzés segíti a ta-
nárokat abban, hogy lépést tartsanak a tudományos, technikai válto-
zásokkal, törvényi elõírásokkal, és képesek legyenek felkészíteni di-
ákjaikat a folyamatosan változó világban való boldogulásra. Ezt cé-
lozta meg az Ady iskola is. Az iskola pedagógusai és az érdeklõdõk
bemutató órákat tekinthettek meg: az elsõ osztályban német nemze-
tiségi órát láthattak Somogyiné Lukács Emõke tanító közremûködé-
sével, a nyolcadik osztályban pedig matematika órát Borainé Rozner
Kinga tanárnõ vezetésével. Minden megfigyelõ, látogató nagyon

élvezte a gyerekekkel együtt az órákat és az azt követõ megbeszélést,
amely a pedagógusminõsítési eljárást figyelembe véve zajlott. A pe-
dagógusok változatos módszertani eljárásokat alkalmaztak. Folya-
matosan értékelték a tanulók teljesítményét különbözõ értékelési mó-
dokat alkalmazva, a tantárgyak sajátosságaival összhangban. Ösztö-
nözték és támogatták a tanulók különbözõ tanulási stílusait és elõse-
gítették a tanulási stratégia fejlõdését. Változatos tevékenységeket
terveztek, amelyekkel minden tanulót bekapcsoltak a munkába. Az
elsõ osztályos órán a játékosság, a zene, a rajzos feladatok dominál-
tak, a nyolcadikos órán a digitális tábla magas szintû alkalmazása se-
gítette a tanulási folyamatot. A Pedagógus szakmai napot kiegészí-
tette: Fornai Marietta és Pintér Ferencné tanfelügyeleti -, és pedagó-
gusminõsítõ szakértõk elõadása a pedagógus elõmeneteli rendszer-
rõl, azzal kapcsolatos aktuális jogszabályokról, a legfontosabb tudni-
valókról. Gratulálunk a pedagógusoknak a bemutató órákhoz! 

Pintér Ferencné

TOVÁBBKÉPZÉSEN
VOLTUNK

A mai kor követelményeinek megfelelõen

nekünk, pedagógusoknak is lépést kell tarta-

nunk a változásokkal. Ehhez szükséges, hogy

rendszeresen képezzük magunkat önképzéssel

vagy tanfolyamokon. Egy sikeres pályázatnak

köszönhetõen iskolánk tantestületébõl március

végén többen részt vehettünk egy IPR-es (Integ-

rált Pedagógiai Rendszer) tanfolyamon. Oldott

hangulatban beszélgettünk, vitatkoztunk az alkal-

mazott pedagógiai módszerekrõl, tanulásszer-

vezési eljárásokról, a pedagógus szerep megvál-

tozásáról, … Dolgoztunk egyénileg, frontálisan

illetve csoportosan, ahogy a tanórákon a gyere-

kek is. A szakmai tapasztalatszerzésen kívül a

továbbképzés lehetõséget adott arra is, hogy mi

kollégák jobban megismerjük egymást.



„A legfontosabb, amit a gyõzelembõl megtanulhatunk, hogy
képesek vagyunk rá.“

(Dave Weinbaum)

Így jártunk mi is! Április elsején Dunaújvárosban részt ve-

hettünk a Ferrero Magyarország által kiírt pályázat, Kinder +
Sport játékos sorverseny Regionális Elõdöntõjén. Természete-

sen nem égbõl pottyant vendégként. A versenyt hónapokon ke-

resztül tartó kemény és kitartó edzés, felkészülés elõzte meg.

Munkánk nem veszett kárba, mert 14 fõs kis csapatunk a leg-

magasabb pontszámot elérve elsõ helyezett lett a versenyen, így

továbbjutottunk a május 10-én megrendezésre kerülõ Regioná-
lis Középdöntõre. Három hét áll rendelkezésünkre, hogy a tech-

nikákat tovább finomítva megméressük magunkat a középdön-

tõben. Úgy érezzük, lelkesedésben nem lesz hiány, és ez a

nagyszerû eredmény gyermeket és pedagógust tovább ösztö-

nöz arra, hogy a legjobbat hozzák ki a lurkók magukból, mi pe-

dagógusok, pedig a kis csapatból. A felkészülés idõtartama alatt

lehetõségünk volt bevonni az érdekelt osztályokat. Csatakiál-

tást fogalmaztak a gyerekek, transzparenst festettünk a verseny-

re, melyekért külön pontokat kaptunk, s beválthatunk majd

különféle torna felszerelésekre. Izgatottan várjuk a következõ

fordulót annak reményében, hogy újabb, iskolánk hírnevét

öregbítõ eredményrõl számolhatunk majd be! Külön köszönet
a felkészítésért Törõcsikné Györgyei Nelli és Peidl Szabina ta-
nárnõknek!

Monse Lászlóné
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A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
SZAVALÓVERSENY

Hagyományos szavalóversenyünket a Rákóczi-napok keretén
belül március 26-án tartottuk meg, melyen 34 tanuló mondott
verset a tavaszról. Peremartoni, vilonyai és berhidai diákok sza-
valatában gyönyörködhettünk. Míg a zsûri tanácskozott, Jáger
Éva néni vendégül látta a gyerekeket szendviccsel, üdítõvel. A
faliújságot és a szavalótermet a versekbõl készült illusztráci-
ókkal díszítettem. A zsûrinek nehéz dolga volt, ugyanis szava-
lóink alaposan felkészültek, kifejezõen, szépen adták elõ a köl-
tõk mûveit. A zsûri elnöke Lengyelné Horváth Andrea, a zsûri
tagjai Fekete Nagy Jánosné, Ági néni és Homoki Ferencné,
Zsuzsa néni voltak. A versenyzõk részére Tasi Sándorné, Ani-
ta néni szép emléklapot és oklevelet készített. A díjazottak
könyvjutalomban részesültek. Köszönjük a hetedikes tanulók-
nak, hogy olyan sokat segítettek a verseny alatt!

EREDMÉNYEK:
1.-2. korcsoport
I. helyezett: Kovács Olivér 1. o. /II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola/
II. helyezett: Szabó Glória 1. o. /II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola/
III. helyezett: Zsámbók Marcell 2. o. /Vilonya (Tagiskola)/
3.-4. korcsoport
I. helyezett: Csonnó Benjámin 4. o. /Ady Endre Általános Isko-
la/
II. helyezett: Oláh Míra 3. o. /Ady Endre Általános Iskola/
III. helyezett: Müller Krisztina /II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola/
5.-6. korcsoport
I. helyezett: Sipos Boglárka 5. a /II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola/

II. helyezett: Vas Vivien 5. o. /Ady Endre Általános Iskola/
III. helyezett: Kovács Krisztián 6. b /II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola/
7.-8. korcsoport
I. helyezett: Borzas Virág 7. o. /Ady Endre Általános Iskola/
II. helyezett: Lakatos Georgina 8. o. /Ady Endre Általános Is-
kola/
III. helyezett: Nokta Kornél 7. o. /II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola/
KÜLÖNDÍJ: Szûcs Gábor 2. o. /Ady Endre Általános Iskola/
Köszönetet szeretnék mondani: a zsûrinek, a felkészítõ tanítók-
nak, tanároknak, kollégáimnak.
Jövõre Wass Albert mûveivel készülünk!

Szõcsné Szakács Mária

SPORTOS NAGYRENDEZVÉNY
A RÁKÓCZIBAN

Iskolánk nyertes pályázatának keretében (TÁMOP 6.1.2), a Rá-
kóczi napok alkalmával egy sportos délelõttöt töltöttünk együtt,
ahol a diákok különféle sportágakkal ismerkedhettek meg: foci,
floorball, kosár, tenisz, petanque, zumba. A programot Márffy
Ádám zenés gimnasztikai bemelegítésével kezdtük, ezután a
vegyes csapatok kötélhúzással mérették meg magukat, majd min-
denki megválaszthatta a számára kedvelt sportágat. Az alsósok
eközben az ivóvíz, táplálkozás, higiéné témában plakátokat készí-
tettek, illetve gyümölcssalátát állítottak össze. Az egészséges élet-
módra nevelés céljait igyekeztünk a programokkal elmélyíteni.
Mindenkinek köszönjük a segítséget!

Intézményi koordinátorok

NEM ÁPRILISI TRÉFA!
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ÓVODAI HÍREK
A HÉTSZÍNVIRÁGBAN TÖRTÉNT

Az intézményünkbe járó gyermekekkel a február közepén
megrendezésre került farsangi mulatságon igyekeztünk a telet
elkergetni. Minden óvodás gyermek jelmezbe öltözve várta a
programokat. A jó hangulatú délelõttön a gyerekek verseket
mondtak, dalokat énekeltek az õket elkísérõ családtagoknak,
valamint táncoltunk és ügyességi játékokat is játszottunk. A
bölcsõdés gyerekek többsége is maskarát öltött, és rokonaikkal
egy kreatív délelõttön vehettek részt. Az itt elkészült alkotáso-
kat késõbb büszkén mutogatták a gyerekek a bölcsõdébe láto-
gatóknak. A tavaszi ünnepkör elsõ eseményét sem felejtették el
a gyerekek, ami nem más, mint a Húsvét. Ez az ünnep is több-
hetes elõkészülettel zajlott. A versmondás, az éneklés, a népi já-

tékok mellett tojást festettünk, vágtunk, ra-
gasztottunk, színeztünk. A nagyobb gye-
rekek tapasztalataikat felelevenítve emlé-
keztek vissza a húsvéti szokásokra, hagyo-
mányokra, szimbólumokra, a kisebbeknek
pedig szemléltetéssel, meséléssel igyekez-
tünk bõvíteni ismereteiket. Ismét ellátogatott hozzánk Németh
Laci bácsi, aki megajándékozta a gyermekeket saját készítésû
húsvéti ajándékával, és Pergõ Margit polgármester is kellemes
ünnepeket kívánt a gyermekeknek.  A fiúk locsolóverset sajá-
títottak el, és lehetõségük volt meglocsolni a lányokat. Kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt nagy meglepetést szerzett a húsvé-
ti nyuszi az apró ajándékokkal.

A gyerekeknek megtartott farsangi vigasság után, a felnõttek-
nek is rendeztünk egy kis mulatozást. Immár harmadik éve került
megrendezésre az OVIS-BÖLCSIS JÓTÉKONYSÁGI BÁL, melyet
Mozgay Dóra intézményvezetõ nyitott meg. Az idei évben elsõ al-
kalommal a dolgozók is szerepeltek, akik „nyuszi tánccal” készül-
tek, melyet UV-fényben adtak elõ. Ezt követte Stefancsik Annamá-
ria és Zayzon Csaba zenés mûsora. Mindezek után már a vacsorát
is jó hangulatban fogyasztották el vendégeink, és az éjszaka folya-
mán ez csak fokozódott, melyhez a talpalávalót Szõke Zoltán biz-
tosította. A hajnalig tartó rendezvényen a jókedvvé, a táncé volt a
fõszerep, és értékes tombolatárgyakat is kisorsoltunk a résztvevõk
között. Minden évben nagy örömünkre szolgál, hogy a mostani szü-
lõk, nagyszülõk mellett, az egykori és leendõ szülõket, nagyszülõ-
ket, a volt óvodásokat, valamint baráti társaságokat fogadhatunk
bálunkon. A felajánlásokból, támogatásokból az intézményünkbe
járó gyermekek életét szeretnénk színesíteni különbözõ programok-
kal, új játékeszközökkel. Ezúton is szeretnénk megköszönni min-
denkinek a támogatást, a sok segítséget, melyek közelebb vittek
minket egy fontos esemény sikeres lebonyolításához, de ami még
ennél is fontosabb, hogy hozzájárultak sok kisgyermek öröméhez,
ragyogó mosolyához, boldogságához. Köszönjük szépen!

Moharos Lilla

SÜNI 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 tevékenységköz-
pontú nevelési program alapján végezzük. Programunk nevelés-,
és gyermekközpontú, a tevékenységeken keresztül és a tevékeny-
ségek 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 tulajdonságaik 

figyelembe vételével, a játék, a mozgás, a zene, az irodalom,
az ábrázolás eszközeivel.

Nevelési célunk a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlõdésé-
nek, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elõsegítése az élet-

kori és egyéni sajátosságok, az eltérõ fejlõdési ütem fi-
gyelembevételével.

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

Intézményünkben logopédus és fejlesztõ pedagógus segíti 
munkánkat.

A szülõk igényei alapján biztosítjuk heti két alkalommal az 
ingyenes hitoktatást. 

A gyermekek érdeklõdésének megfelelõ ingyenes szakköröket szer-
vezünk – német, angol, kézmûves, ügyességi játékok, karate. Ezzel is
elõsegítjük a gyermekek tartalmas óvodai tartózkodását és fejlesztését.

Egész évben használjuk a sószobát, amely a gyermekek egész-
ségének megóvását, megõrzését, fejlesztését szolgálja, ahol játsza-
nak, tevékenykednek a gyerekek.

Számunkra a legfontosabb, hogy a gyermekek jól érezzék 
magukat óvodánkban!
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OVI-CSALOGATÓ!
Sok szeretettel várjuk a Tisztelt Szülõket és gyermekeiket a Süni Óvodába (Bezerédi u. 2.) a beíratást megelõzõ CSALOGA-

TÓ NAPRA, április 28-án (kedden) délelõtt 9 és 11 óra között. 
Óvodánk életét nyomon követhetik a facebook oldalán (Süni Óvoda, Berhida). Kovácsné Tobak Márta

intézményvezetõ

KEDVES SZÜLÕK, ISMERÕSÖK,
SEGÍTENI AKARÓK!

Közeledik az adózás idõszaka és az óvodának minden év-

ben sokat jelentenének

az adó 1% felajánlások. A már megvásárolt kültéri játékot

szeretnénk elszállíttatni és szakszerûen telepíttetni az óvoda

udvarára, illetve szõnyeget vásárolni azokba a csoportokba,

ahol nagyon kopottak. Segítsenek abban, hogy ez megvaló-

sulhasson! Kérjük, támogassák adójuk 1%-ával a Süni Óvo-

dáért Alapítványt! Köszönjük szépen az eddigi és a jövõbeni

1%-os felajánlásokat!

RENDÕRSÉGI HÍREK
„KÖZLEKEDIK A CSALÁD” KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI VETÉLKEDÕ

Az elmúlt évek kedvezõ tapasztalatai alapján az ORFK-Orszá-
gos Balesetmegelõzési Bizottság és szakmai támogató partnereik-

kel együtt idén is meghirdeti a „Közlekedik a család” közlekedés-

biztonsági vetélkedõt. A verseny fõdíja egy Skoda Fabia Combi sze-
mélygépkocsi. Nevezhet minden olyan magyarországi lakóhellyel

rendelkezõ család, ahol legalább az egyik szülõ rendelkezik érvé-

nyes „B” kategóriás vezetõi engedéllyel, továbbá 6-17 év közötti

gyereke(ke)t nevelnek. A Veszprém megyei döntõre 2015. május

30-án kerül sor egy késõbb meghatározott helyszínen. 

A www.kozlekedikacsalad.hu honlapon május 1. és június 7.

között ötfordulós játékos közlekedésbiztonsági vetélkedõ kerül le-

bonyolításra. A feladatokat eredményesen teljesítõk között fordu-

lónként kisorsolásra kerül a Hungaroring Sport Zrt. felajánlása-

ként a Formula 1 Magyar Nagydíjra 2 db belépõ, az Autós Nagy-

koalíció felajánlásaként 1 db 10.000 Ft értékû üzemanyag utal-

vány, valamint a Porsche Hungária Kereskedelmi Kft. felajánlá-

saként 1 db 10.000 Ft értékû Skoda ajándékcsomag. Az internetes

játékra családok is jelentkezhetnek, és fordulónként pontokat

gyûjthetnek. A legeredményesebben szereplõ család részére a szer-

vezõk lehetõséget biztosítanak, hogy az országos döntõbe jusson,

és ott a területi versenyek legjobbjaival mérje össze tudását. Az

országos döntõ 2015. június 21-én, Mogyoródon, a Hungaroringen
kerül megrendezésre. A családok tesztlap kitöltése után autós és ke-

rékpáros ügyességi feladatokban, mûszaki ismeretekben és elsõse-

gélynyújtás terén mérik össze felkészültségüket. A Skoda Fabia

Combit bármely család megnyerheti, mely ismeri, és megfelelõen

alkalmazni is tudja a mindennapok biztonságos közlekedéséhez

szükséges szabályokat.

Jelentkezni a megyei versenyre a bankom@veszprem.police.hu

címen lehet május 20-ig.

KÖRÖZÖTTET FOGTAK
A Várpalotai Rendõrkapitányság két körzeti megbízottja Bors Jó-
zsef r. fõtörzsõrmester, valamint Füst Ádám r. fõtörzsõrmester
március 17-én 9 óra 30 perckor a Berhida - Peremartongyártelep
területén mûködõ Kft. telephelyén igazoltatták azt a 29 éves fiatal-
embert, akinek a Veszprémi Járásbíróság tárgyalási õrizetét ren-
delte el. A férfit elõállították a Várpalotai Rendõrkapitányságra,
ahol õrizetbe vételére került sor. A Várpalotai Rendõrkapitányság
körzeti megbízottja és szolgálatparancsnoka fogta el szintén már-
cius 17-én a NAV által körözött férfit Várpalotán. Kovács Ákos r.
fõtörzszászlós, a Várpalotai Rendõrkapitányság körzeti megbízott-
ja és Sasvári Csaba r. fõtörzszászlós szolgálatirányító parancsnok
március 17-én 14 óra 30 perckor Várpalotán a Honvéd utcában
igazoltatták az 50 éves helyi lakost. A személyi adatok ellenõrzé-
se során kiderült, hogy a férfival szemben a NAV Közép-Dunán-
túli Regionális Bûnügyi Igazgatóság elfogatóparancsot adott ki. A
férfit elõállították a Várpalotai Rendõrkapitányságra, ahol a NAV
munkatársainak átadták.

Honti Krisztina r. alezredes 
kiemelt fõreferens

GYERMEKVÉDELMI
TANÁCSKOZÁS

A Berhidai Kultúrház tanácstermében került sor március 18-án
a Családsegítõ Központ által szervezett éves Gyermekvédelmi
tanácskozásra. A rendezvényre meghívást kaptak a gyermekek
védelmével, ellátásával és gyermekekkel kapcsolatos eljárások-
ban érintett szervezetek, szolgálatok és hatóságok. A tanácsko-
záson a Várpalotai Rendõrkapitányság részérõl Goda Dénes
rendõr törzszászlós beszámolt a Rendõrség 2014. évben végzett
munkájáról, a családon belüli erõszakkal kapcsolatos jogsérté-
sek alakulásáról, bûnügyi és közbiztonsági szempontokról, a pri-
mer prevenciós tevékenységekrõl. A tanácskozáson résztvevõk
a jövõben is az együttmûködésre és a hatékony munkavégzésre
helyezték a hangsúlyt, hiszen a felnövekvõ generáció helyes
irányba terelése mindannyiunk közös célja és érdeke. 

Honti Krisztina r. alezredes 
kiemelt fõreferens
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HÚSVÉTI KÖZLEKEDÉSI ELLENÕRZÉS
A Várpalotai Rendõrkapitányság munkatársai „Húsvéti” közle-

kedési ellenõrzést tartottak Várpalotán. A szabályosan közleke-

dõ jármûvezetõknek szélvédõmosó folyadékot adtak át a kör-

zeti megbízottak. A Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság

Baleset megelõzési Bizottságának támogatásával a Várpalotai

Rendõrkapitányság munkatársai, Székely Tamás rendõr fõhad-
nagy, Bakó Viktor rendõr fõtörzszászlós, és Tóth Henrietta
rendõr törzsõrmester közlekedési ellenõrzést hajtottak végre

április 6-án a délelõtti órákban Várpalotán és a kistérség több

településén. A közlekedési ellenõrzés során a szabályosan köz-

lekedõ jármûvezetõk részére „Balesetmentes közlekedést kíván
a Várpalotai Balesetmegelõzési Bizottság” felirattal és húsvé-

ti ajándékkosár emblémával ellátott szélvédõmosó folyadékot

adtak át az igazoltatást végzõ rendõrök. 

Bartók Judit r. szds.
megelõzési fõelõadó

NÓTAEST A PETÕFIBEN
Nagyszámú közönség szórako-
zott március 27-én a Petõfi Mû-
velõdési Házban, abban az in-
tézményben, amely helyet ad az
odalátogató hivatásos mûvé-
szeknek, és lehetõséget biztosít
a településen élõ amatõr mûvé-
szeknek is. Azoknak a berhida-
iaknak, akiknek nem a megélhe-
tésüket szolgáló jövedelemszer-
zés a céljuk, hanem valamilyen
mûvészeti ágban megvalósítják
magukat, ahogy az aznapi Nóta-
est fõszereplõje Varga József is
tette az Õszi Napfény Néptánc-
csoport és a Berhidai Nyugdíjas
Klub Tánccsoportjának közre-
mûködésével. 

Jóska tizenhárom éve énekel
önállóan magyar népdalokat és magyar nótákat. Ezek a dalok ré-
szei zenei múltunknak, részei annak a történelemnek, amelyek
hozzájárultak magyarrá válásunkhoz, amelyek kifejezték és kife-

jezik érzelmeinket, amelyekbe bele lehet sírni bánatunkat, örömün-
ket, érzéseinket. Az est folyamán azokból a gyöngyszemekbõl hal-
lottunk több csokorral, amelyek egykor a magyarság egyetlen ze-
néje volt, és 200 éven át szóltak a magyar színházakban, elõkelõ
szórakozóhelyeken, falusi kocsmákban és kultúrházakban. Varga
József már számos megmérettetésen vett részt. Tatabányáról ezüst,
a várpalotai Ki Mit Tud?-ról II. helyezést, a tiszafüredi Nyugdíjas
Fesztiválról Kiváló Díszoklevelet, a sármelléki Országos Nyugdí-
jas Ki Mit Tud?-ról arany minõsítést hozott el. Fellépett Várpalo-
tán, ahol Oláh Kálmán prímás és cigányzenekara kíséretében éne-
kelt a „Várjatok még õszirózsák” címû zenés délutánon. Négyszer
tett eleget az Életet az Éveknek Országos Szövetsége meghívásá-
nak, akik kulturális rendezvényüket Budapesten tartották. Ott is
Díszoklevelet kapott elismerésül. 2013 augusztusában õ képvisel-
te Berhidát testvértelepülésünkön, Sepsibükszádon, a Falunapo-
kon. 2014-ben 27 fellépése volt. Hívták Balatonalmádiba a Pálin-
ka és Bor Napokra, nyugdíjas klubok rendezvényeire, hajléktalan
szállóra, idõsek otthonába, Majálisokra. Állandó szereplõje a
Berhidai Napoknak, s dalaival bármikor színesíti a civil szerveze-
tek rendezvényeit. A jó hangulatú nótaest végén Jóska meghatot-
tan fogadta a gratulációkat és a jókívánságokat a jelenlévõktõl.

Turcsányi Istvánné

A BERHIDAI NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBÕL...
A klub vezetõségi tagjai februárban meghívást kaptak a Pere-
martoni Õszi Napfény Nyugdíjas Klub farsangi összejövetelé-
re, ahol ötletes jelmezesek vonultak fel. A vidám, hangulatos es-
ten nagyon jól éreztük magunkat, amit ezúton is köszönünk.
Mi is megtartottuk farsangi mulatságunkat, elõtte nagy titok
volt, hogy ki, milyen álarcot vesz fel. Felismerhetetlenek és na-
gyon ötletesek voltak a zenére bevonuló jelmezesek.

Gratulálunk a néptánccsoportnak és mindenkinek, aki jel-
mezt öltött. A mulatságra nagyon finom fánkot sütött Eta, An-
na és Margit, amit jóízûen el is fogyasztottunk. A telet zenével
és tánccal ûztük el, reméljük sikerült! Nagyon jó hangulatban
telt az esténk. Névnapi elõzetest tartottunk Zámolyban a 
Pedro-csárdában, ahol több mint 50-en voltunk, és nagyon jól
éreztük magunkat. 

(Folytatás a 9. oldalon)
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(Folytatás a 8. oldalról)
Március 9-én, a klubnapunkon a rendõrség és polgárõrség

képviselõi tartottak elõadást filmvetítéssel egybekötve. Felhív-
ták a figyelmet az értékeink megóvására és megvédésére. Klub-
napunkon Romhányi József estet is tartottunk születésének 94.
évfordulója alkalmából, melyen Talabér Sándor klubtagunk rö-
viden ismertette életútját és verseibõl olvasott fel. Vidám ver-
seit mondta még Simonné Hajnalka és Huszárné Rózsika is.
Köszönjük! A Nõnapi köszöntésre a fiúk énekkart alakítottak,
vastapssal jutalmaztuk szereplésüket. Gyönyörû virággal, pezs-
gõvel, zenével és tánccal tették az estét emlékezetessé. Köszön-
jük fiúk!

Nagy meglepetést és örömöt okozott a klubnak Mészáros
Istvánné, Rozika néni, aki felajánlotta a klub részére videoleját-
szóját és a sok-sok videokazettát, melyen a nyugdíjas klub tag-
jai, táncosai láthatók a régebbi idõkbõl. Természetesen, ehhez
vetítõt is kaptunk. Nagyon szépen köszönjük Rozika néni!

Április 11-én tölti be Fülöp Imréné, Annuskánk a 80. életév-
ét. Kívánunk még sokáig jó egészséget, továbbra is legyél olyan
vidám, mint eddig!

Kapcsos Józsefné

KI LESZ AZ ÉV OLVASÓJA 2015-ben?
Könyvtárunk egy új kezdeményezést indít útjára, melynek

az Év Olvasója címet adtuk. A címet azok nyerik el, akik a
legtöbbet kölcsönöztek és olvastak az év során. Az idei évben
jutalmazni szeretnénk azokat, akik aktívan részt vesznek könyv-
tár mindennapi életében: hûséges látogatók, olvasók. Renge-
teg olvasónk van, akik évek óta hûséges látogatóink, és úgy
gondoltuk, hogy ebben a mai olvasásszegény világban kiemelt
figyelmet érdemelnek azok az emberek, akik rendszeresen jár-
nak könyvtárba, olvasnak könyvet. Így jött az ötlet, hogy jutal-
mazzuk meg azon olvasóinkat, akik ebben az évben a legtöbb
könyvet kölcsönzik ki tõlünk, s emellett díjat kap könyvtárunk
legfiatalabb és legidõsebb aktív olvasója is (a legfiatalabb ter-
mészetesen még csak szülei közvetítésében tud olvasni). To-
vábbá különdíjban részesítjük azt a családot, ahol a legtöbb

tag volt beiratkozva, lehetõleg több generációból – ezt azért
tartjuk kiemelten fontosnak, mert sajnos könyvtárunkban jel-
lemzõ, hogy a család egy tagja rendelkezik csak olvasó-
jeggyel, amit a többiek is használnak. A díjakat az októberben
megrendezésre kerülõ Országos Könyvtári Napok rendezvény-
sorozat keretein belül a Könyves Vasárnapon október 11-én
osztjuk ki. A Könyves Vasárnap délutánján az alábbi díjak ke-
rülnek átadásra: Az Év Olvasója, Az Év Gyermekolvasója, Az
Év legidõsebb olvasója, Az Év legfiatalabb olvasója, Az Év Ol-
vasó családja

Jöjjön a könyvtárba, iratkozzon be, kölcsönözzön, és olvas-
son, olvasson!

Turcsányi Istvánné, Császár Zsuzsanna
könyvtárosok

TAVASZKÖSZÖNTÕ
Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán

egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

másképp az idén sem. A Tavaszköszöntõ program keretében a

Peremartonért Egyesület Nordic Walking túrát hirdetett márci-

us 28-ra a város minden lakosa számára. Szeles, de szikrázóan

napsütéses idõben gyülekeztünk a Petõfi Mûvelõdési Házban.

Jöttek idõsek, fiatalok, kisgyermekek egyaránt. Némethné

Závori Márta, a Peremartonért Egyesület elnöke köszöntötte a

túrázni vágyókat, majd Moharos Lilla zenés tornával izzasztot-

ta a társaságot. A szeles, viharos idõjárási körülmények elle-

nére 28-an indultunk útnak a kilátó felé. Amikor a szél viharos-

sá fokozódott, többen visszafordultak. Fárasztó és küzdelmes

utunk lett hazáig, de a mostoha körülmények dacára a hangu-

lat remek volt.  Egy kicsit megfáradtan értünk vissza indulási

helyünkre, ahol már készült az üstben fõtt csülkös babgulyás

Németh Gyuri bácsi vezetésével. Délután a Berhida Táncegyüt-

tes Rózsás Tünde vezetésével régi táncházas hangulattal várta

a néptáncot és népzenét szeretõket, akik a népzene, a néptánc

és a népszokások alapjaival ismertették meg a gyerekeket és az

érdeklõdõket. A közös tánctanulás után a tavaszköszöntõ dél-

után szívélyes vendéglátással zárult. A nagyon finom bableves

mellé az Õszi Napfény Nyugdíjas Klub és a helyi lakosok jó-

voltából ízletes, többféle pogácsából, édes és sós sütemények-

bõl választhattunk.

Köszönjük a szervezõknek ezt a felejthetetlen szép tavaszi
napot.

Moharos Cintia
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ADÓ-SZAKI Könyvelõiroda
Vállalja EV., társaságok könyvelését bérszámfejtéssel,

Tb ügyintézés, könyvvizsgálat, képviselet.
Adóbevallások elkészítése.

KOVÁCSNÉ KOVÁCS ILONA
regisztrált mérlegképes könyvelõ

okleveles adótanácsadó
Mobil: 20/595-0602

adoszakikonyvelo@gmail.com
Berhida, Rózsafa u. 14.

JÓGAOKTATÁS A KULTÚRHÁZBAN

1958. december 20-án, a délutáni órákban jöttem e világra.

Elsõ szakmám a szövés mestersége volt, majd ezt követte a tör-
ténelem tanári diploma és a kulturális menedzseri. Huszonöt

év után hagytam el ezt az utat és a fogyatékos emberekkel, jó-

gával kezdtem el foglalkozni. A Magyar Jóga Társaságnál ta-

nultam hagyományos indiai hatha jógát. Szellemi vezetõm

Ramana Maharsi lett. 2011-ben jeles minõsítésû természet-

gyógyász vizsgát tettem keleti mozgás és masszázsterápiából.

Az integrált kranioszakrális biodinamikát Rosemary Vallace és

Tar Zsolt oktatóktól harmadik éve tanulom és gyakorlom. Fõ-

állásban fogyatékos emberek mozgásterápiájával foglalkozom,

hatodik éve vezetek jógacsoportokat. Thai masszázzsal és ha-

gyományos keleti mozgáskultúrákkal segítek a hozzám fordu-

lókon. A jóga csoport minden hétfõn 18 órától tartja foglalko-

zásait a berhidai Kultúrházban, ahová minden érdeklõdõt várunk

korra és nemre való tekintet nélkül.

E-mail: zeitlergabi@gmail.com

Zeitler Gabriella
jógaoktató

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Kepli Lajos a Jobbik országgyûlési képviselõje és

Kovács Rajmund önkormányzati képviselõ 
fogadóórát tart április 24-én, pénteken

Berhidán 16.30-tól a Kultúrház és Könyvtárban,
Peremartongyártelepen 18 órától 

a Petõfi Mûvelõdési Házban.
Az érdeklõdõk a megadott helyen és idõpontban 

személyesen is kérdéseket tehetnek fel a képviselõnek,
illetve kérésekkel, észrevételekkel fordulhatnak hozzá.

MÁJUS HAVI PROGRAMOK
Május 1.: Majális, térzene, játszóház, kulturális bemutatók

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház elõtti tér

Május 4.: Közmeghallgatás
Helyszín: Kultúrház, Idõpont: 17 óra

Május 5.: Közmeghallgatás
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház, Idõpont: 17 óra

Május 7.: Berhida Ifjú Polgára
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház

Május 8.: Születés ünnepe
Helyszín: Védõnõi tanácsadó, Idõpont: 10 óra

Május 16.: Petõfi Party, diszkó

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház, Idõpont: 21 óra

Május 29.: Városi Gyereknap
Helyszín: Bezerédi tér

ÁLLÁSHIRDETÉS
A peremartoni Hétszínvirág Napközi - Othonos Óvoda és Bölcsõde
keres határozatlan idõre, szakmai tapasztalattal rendelkezõ szakácsot.
Pályázati feltételek: középfokú szakácsképesítés, magyar állampol-
gárság, erkölcsi bizonyítvány. 
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
Szakmai önéletrajz - Erkölcsi bizonyítvány - Szakmai végzettséget
igazoló bizonyítvány
Pályázat benyújtási határidõ: 2015. április 30. 
A munkakör: 2015. május 18-tól tölthetõ be. 
Bõvebb információ: 88/455-270 telefonszámon, Mozgay Dóránál
vagy Csomainé Csókási Mónikánál.

Virágos hírek!
Ne feledje, itt az Anyák napja –  Ballagás!

Rendeljen már most, akár telefonon is!

Mindig friss virágokkal várom Kedves Vásárlóimat!

Megérkeztek az egynyári palánták széles választékban.

Díszítse fel otthonát, hisz itt a tavasz, vigyen színt az

életébe, és mindjárt szebbnek látja a világot!

Továbbá rendelhetõk: kegyeleti csokrok, koszorúk

ingyenes kiszállítással, akár Berhida 10 km-es

körzetében is.

Mindenkit szeretettel vár Berhidán a Bezerédi úti 

MARIKA VIRÁGBOLT, akár vasárnap délelõtt is!

Telefonos rendelés: 30/305-7103, 70/774-3952
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WÁGNER 
ÉS TÁRSA

TEMETKEZÉS
BERHIDÁN
A TEMETÕ 
MELLETT 

(AUTÓSBOLT HELYÉN)

ÁLLANDÓ 24 órás
szállítási ügyelet:

70/637-42-27
Információ: (Paré Csilla)

70/944-2562
8182 Berhida-

Peremartongytp., 
Ibolya u. 13/1.

Rendelés felvétel: 
Balatonfõkajáron is 

a VERA virágboltban
(Vasvári Pál utca 26.)

Szeretettel várunk minden 
várandós kismamát és édesanyát

MÁJUS 8-ÁN, PÉNTEKEN
10 ÓRÁTÓL

tartandó

SZÜLETÉS ÜNNEPE
rendezvényünkön.

PROGRAM:
Filmvetítés, kötetlen beszélgetés

Helyszín: 
Védõnõi tanácsadó, Peremartongyártelep

(Peremartongytp., Szegfû u. 3.)

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

Székelyné Kendi Ildikó védõnõk

„VIRÁGOS BERHIDA”
FELHÍVÁS

Az Összefogással Berhidáért Egyesület az idén is meg-
hirdeti a „VIRÁGOS BERHIDA” elnevezésû környezet-
szépítõ versenyét.

A KÖVETKEZÕ KATEGÓRIÁKBAN VÁRJUK 
A JELENTKEZÉSEKET:

• családi házak, udvarok virágosítása
• csoportos lakások elõkertje, annak virágosítása
• erkélyek, varandák virágosítása
• virágos kerítés
• virágos vállalkozás
• ingatlan elõtti közterület virágosítása

A pályázaton részt vehet valamennyi, a város közigaz-
gatási területén lévõ ingatlan tulajdonosa, használója.
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. 

A kitöltött jelentkezési lapok elektronikusan is eljuttathatók
az osszefogassal@citromail.hu e-mail címre, vagy postai
úton Turcsányi Istvánné, Berhida, Jázmin u. 20. sz. alá.

A zsûri az elbírálás során fotókat készít. Az ünnepélyes
eredményhirdetés a XXIII. Berhidai Napok keretén belül
lesz. A pontos idõpontról a résztvevõk levélben kapnak
értesítést.

Örömmel várjuk a jelentkezõket!

Turcsányi Istvánné
ÖBE elnök

A foghiány kezelésének titka a mihamarabb megkezdett pótlás elkészítése

Hogy miért?
Mert minél tovább halogatja a probléma kezelését, 

a gond annál nagyobb:

elõször csak a szemben lévõ fog próbálja majd kitölteni az „ûrt” 

és közelít az üres rész felé, majd ennek kilazulását szép lassan 

követi a többi fogé is.

Így egyetlen fog elvesztése beindít egy lavinaszerû folyamatot.

De mindez megállítható!

Elõzze meg a kellemetlen pillanatokat, amelyeket a feszengõ 

mosoly és a problémás rágás okoz, és mihamarabb egyeztessen 

idõpontot díjmentes konzultációra szakértõinkkel az 

alábbi elérhetõségek valamelyikén:

8174 Balatonkenese Táncsics M. u. 6. 8621 Zamárdi Eötvös u. 15/1. (Hotel Wellamarin)
06 20 995 45 40 vagy 06 88 574 866 06 20 553 66 22 vagy 06 84 574 866

info@globedental.eu globedental.zamardi@gmail.com

KONCZ
AUTÓSISKOLA
JOGOSÍTVÁNY

Intenzív tanfolyam FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSSEL!
Kultúrház és Könyvtár, Berhida

2015. május 18-án, 16 órakor

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