
ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
BERHIDA

Berhida Német Nemzetiségi Önkormányzata május 30-ára
nyárköszöntõ rendezvényt szervezett a Leader Kultúrparkba, a
Kistóhoz. A Német Nemzetiségi Kultúrájáért Egyesülettel, az
Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolá-
val és a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelv-

oktató Általános Iskolával együttmûködve álltak neki az ön-
kormányzat tagjai a szervezésnek. A rendezvény célja elsõsor-
ban az volt, hogy megismertessük a berhidai lakossággal a né-
met nemzetiség kultúráját, zenéjét és szokásait. Szép, napsüté-
ses délelõttön vártuk a kedves érdeklõdõket. Nemezlabdákat és
nemezkarkötõket, gyurmából emlékplaketteket lehetett készíte-

ni, Andi néni mesés figurákat festett a gyerekek arcára. A kicsik
érdeklõdve próbálták ki a népi játékokat, a zsákban futás, cél-
badobás, horgászat és püfölõ közül talán az utóbbi kettõ volt a
legnépszerûbb. A Sommerfest alkalmából papírsárkány és ha-
jómakett-készítõ versenyt hirdettünk meg. Egyénileg, csopor-
tokban és osztályonként is fogadtuk a nevezéseket. Pályáza-
tunkra nagyon sok szép munka érkezett. A zsûri a helyszínen ér-
tékelte az alkotásokat, két kategóriában osztott ki a díjakat, a töb-
bi résztvevõ pedig emléklapot kapott.
Hajó kategóriában:
I. Papp Róza Sára. II. Rákóczi Ferenc. Ált. Isk. 6. b.
II. Ady Endre Ált. Isk. 5. osztály
III. Sipos Attila, Ady Endre Ált. Isk. 8. osztály
Papírsárkány kategóriában:
I. II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola 7. b. osztály
II. Ady Endre Ált. Isk. 2. osztály
III. Lits Patrícia és Krén Regina Patrícia, Ady Endre Ált. Isk. 
8. osztály
Különdíj:
Varga Roberta, II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 3. b.

Az önkormányzat köszönetét szeretné kifejezni Monse
Lászlónénak, Takács Lászlónénak és Molnárné Gáspár Orsolyá-
nak a zsûrizésért. Szeretnénk köszönetet mondani Havasfalvi
Zoltánnénak, Vargáné Nesó Ágnesnek, Monse Lászlónénak és
Bálint Andreának, amiért elfogadták felkérésünket és munkájuk-
kal részt vettek rendezvényünk sikeres lebonyolításában. Remél-
jük, ezt a szép napot sikerül az elkövetkezendõ években is meg-
ismételnünk, és jövõre ismét találkozhatunk, hogy hasonló mó-
don, ilyen szép környezetben várjuk együtt a nyár közeledtét. 

Ernhofferné Somogyi Ágota

XXII. évfolyam 5. szám
2015. június

Városi Önkormányzat lapja

SOMMERFEST

INGYENES SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI LEHETÕSÉG
banki károsultak és eladósodott családok részére

Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással kapcsolatos feladataiban. 
A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkezõ ügyfelek részére ingyenes válságkezelési tanácsadást biztosítunk. 

Az eladósodott családok részére tanácsadást biztosítunk most, illetve a késõbbi magáncsõd eljárások során. 
Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem támogatott hitelek) esetében pénzügyi visszatérítési 
és könnyítési segítséget biztosítunk. (ez határidõs, csak az elkövetkezõ 2 hónapban van rá lehetõség)

Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület
Tel.: 70/253-2910, 70/432-8868   e-mail: valsagkezeles2008@gmail.com

www.bankikarosultak.hu
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RENDÕRSÉGI HÍREK
TISZTELT LAKÁSTULAJDONOS!

Megyénkben a rendõrség bevezeti azt a szolgáltatását, mely
a lakosság vagyonbiztonságának további fokozását szolgálja.
Ennek keretében a nyári szabadság, vagy egyéb ok miatt a la-
kásukat huzamosabb idõre felügyelet nélkül hagyók kérhetik
az ingatlan visszatérõ rendõri ellenõrzését. Ehhez mindössze a
tulajdonosnak/bérlõnek személyi igazolványa és lakcímkártyá-
ja bemutatása mellett igénylõlapot kell kitöltenie a területileg il-
letékes rendõrkapitányság ügyeletén. Az adatlap átvételével az
ott kért idõtartamra vállaljuk, hogy heti egy alkalommal felke-
ressük a megjelölt ingatlant annak megállapítására, hogy az aj-
tók, ablakok sértetlenek, zárt állapotúak-e. Bármilyen rendelle-
nesség észlelése esetén haladéktalanul intézkedünk, valamint
értesítjük Önt vagy megbízottját. Amennyiben a tervezettnél
korábban tér vissza, úgy kérjük ezt kapitányságunk felé szemé-
lyesen vagy jelszava megadásával, telefonon jelezni szívesked-
jék! Ez esetben ugyanis az ellenõrzést a továbbiakban már nem
folytatjuk.

A szolgáltatás igénylésétõl függetlenül kérjük, hogy elutazá-
sa elõtt az alább felsorolt és a biztonságát tovább fokozó intéz-
kedéseket szíveskedjék megtenni:

• Mérje fel a nyílászárók mûszaki állapotát, ha kell, kérje ki
szakember tanácsát arra vonatkozóan, hogy szükséges-e
azok cseréje, megerõsítése!

• Amennyiben nincs háztartási biztosítása vagy az betöréses
lopásra nem terjed ki, kösse meg, vagy módosítsa a bizto-
sítóval kötött szerzõdést!

• Készpénzt, ékszereket és más könnyen mobilizálható érté-
keket ne egy helyen, hanem többfelé szétosztva tároljon! (Így
nagyobb az esély arra, hogy azok legalább részben meg-
maradhatnak egy lakásbetörés után.)

• Mérje fel a melléképületekben, társasházak esetén a közös
tárolókban hagyott értékeit, mechanikai védelmüket, ha
szükséges, helyezze át azokat egy biztonságosabb helyre!

• Amennyiben szomszédságában, hozzátartozói vagy barátai
körében van megbízható személy, adjon részére lakáskul-
csot a következõ feladatok ellátásához:

- postaláda rendszeres ürítése,
- rolók mozgatása, szellõztetés, amely a lakás lakatlan-

ságának tényét leplezi,
- csõtörés, egyéb mûszaki hiba esetén a lakásba való be-

jutás biztosítása.
• A lakásból való távozás elõtt az ajtókat, ablakokat csukja,

illetve zárja be, a használaton kívül lévõ háztartási gépek-
nek, mûszaki cikkeknek a csatlakozóját húzza ki a konnek-
torból, a csaptelepeket zárja el, romlandó élelmiszert ne
hagyjon elõl!

• Lakáskulcsot lábtörlõ alá, virágcserépbe stb. még rövid
idõre se tegyen!

• Ne próbáljon úgy idõt nyerni az utazáshoz, hogy a poggyá-
szokat már az elindulás elõtti este beteszi a csomagtartóba!
(Kifigyelhetik, és éjszaka feltörhetik a gépkocsit.)

Amennyiben útra kel, a bûnözés olyan formáival találkozhat,
melyek az Ön számára addig ismeretlenek voltak. A teljesség
igénye nélkül, csak a legfontosabb veszélyekre fókuszálva sze-
retnénk Önnek néhány tanácsot adni, hogy a nyári élményeket
késõbb valóban öröm legyen majd felidézni.

Pénzváltás: Csak intézményeknél, bankban, utazási irodá-
ban,  stb. váltson valutát, kerülje az utcán Önt erre csábító ma-
gánszemélyeket még akkor is, ha árfolyamuk kedvezõbb a hi-
vatalosnál!

Útközben: Elsõ útja rögtön a szálláshelyre vezessen, ne te-
gyen kitérõt, melynek során magára hagyja a felpakolt autót.
Amennyiben az utazás megszakítása elkerülhetetlen, mindig
maradjon egy fõ a jármû közelében. Hiú ábránd csak, hogy a cso-
magtartóban, nem látható helyen hátrahagyott tárgyak bizton-
ságban vannak!

Kerékpárok: A tetõcsomagtartón elhelyezett kerékpárok is cél-
ponttá válhatnak. Amennyiben kerékpártartót vásárol, minden-
képpen a költségesebb, de biztonságosabb zárható változatot
részesítse elõnyben. Ez esetben se hagyja éjszakára vagy hosz-
szabb idõre a bicikliket a csomagtartón. Vegye igénybe a szál-
láshely kerékpártárolóját. Szobafoglalásnál tájékozódjon, hogy
rendelkezik-e ilyen helyiséggel az adott szálloda vagy panzió!

Mûszaki hiba: Óvakodjon az út szélén, parkolóban kerékcse-
réhez vagy más mûszaki problémához segítséget kérõ, vagy se-
gítséget felajánló autósoktól, mert sok esetben ez csak egy szín-
játék annak érdekében, hogy Önt pénzétõl, értéktárgyaitól meg-
fosszák! Bízza a megoldást az Autóklub segélyszolgálatára!
Ugyancsak legyen mértéktartó az együttérzésben, ha külföldiek,
vagy legalábbis idegennek tûnõ személyek térképen kérnek út-
baigazítást.

A trükk lényege itt is az autóstáska, retikül, videokamera stb.
megszerzése.

Besurranó tolvajok: Házat, apartmant, szobát bérelve a nagy
hõségben se tartsa az ajtókat, ablakokat nyitva, ha értéktárgya-
it nem tudja kontrolálni. Gondosan csukjon és zárjon be min-
dent, ha boltba, illetve strandra megy. Számos bûnelkövetõ órá-
kon át figyeli a nyaralók mozgását, szálláshelyét és csak a ked-
vezõ pillanatra vár, amikor nesztelenül besurranhat. Nem egy
turistának ilyen körülmények között veszett oda minden pénze,
és kellett idõ elõtt hazautaznia.

Zsebtolvajok: A nyári ruhák nem alkalmasak arra, hogy ér-
tékeinket a fürkészõ pillantások elõl elrejtsék. Zsebtolvajok je-
lenlétével pedig minden forgalmasabb helyen (zsúfolt utca,
strand, ABC, piac, egyéb üzletek, pályaudvar, tömegközlekedé-
si eszközök, múzeum stb.) számolni kell, ahol nem feltûnõ má-
sok közelsége. Az esetleges veszteség minimalizálása érdeké-
ben ügyeljünk arra, hogy ne tartsuk egy helyen az összes pén-
zünket!

Strandok: Az eddig felsorolt veszélyek a vízparton akár
kombinálódhatnak is. További gondot jelent, hogy az értéke-
ink védelmében tett józan lépések ellehetetleníthetik az önfeledt
szórakozást. Ennek ellenére készítsünk a családon, baráti társa-
ságon belül „turnusbeosztást”, hogy amíg a többiek a vízben
vannak, legalább egy fõ a leterített törülközõknél felügyelje
pénzünket, iratainkat, telefonjainkat és a gépkocsi slusszkul-
csát! Ellenkezõ esetben akár az autónkat is ellophatják. Ne bíz-
zunk a csomagtartó, illetve a zárható öltözõszekrény, kabin ha-
mis illúziójában! Ellenben, ha van értékmegõrzõ, azt vegyük
igénybe! További információkért forduljon bizalommal a rend-
õrkapitányságokhoz!

A program tájékoztatója és az igénylõlapja kérhetõ a rend-
õrkapitányságokon. 
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DADA OKTATÁS A KÖRZETI MEGBÍZOTTAL
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a nyári szünet ve-

szélyeire felkészítõ DADA oktatást tartottak a várpalotai rend-
õrök. Füst Ádám rendõr fõtörzs zászlós és Bartók Judit rendõr
százados tartotta meg május 20-án az iskolában azt az elõadást,
ahol külön felhívták a gyerekek figyelmét, hogy a nyári szünidõ
alatt miként kerülhetik el, hogy balesetet szenvedjenek és áldo-
zattá váljanak. A tanóra lehetõséget adott arra, hogy a rendõrök
a diákokkal arról beszélgessenek, hogy milyen veszélyek lesel-
kedhetnek rájuk, illetve miként tudják azokat elkerülni, meg-
elõzni. A szabályok ismertetése mellett arról is beszélgettek,
hogy milyen következményei lehetnek annak, ha nem a helyes
döntést hozzák meg. Az oktatók külön megköszönték a kis di-
ákoknak, hogy a tanév során lelkesen, szorgalmasan vettek részt
az elõadásokon, és apró ajándékkal, rendõrfigurát ábrázoló hû-
tõ mágnessel lepték meg a gyerekeket. A képzésen résztvevõk
a rendõröknek olyan füzetet ajándékoztak, melyben rajzos for-
mában jelenítették meg az év során átvett témaköröket.

RENDÕRÖKET SZIDALMAZOTT
A napokban zárult le egy becsületsértés vétségének megala-

pozott gyanúja miatt indult büntetõeljárás a Várpalotai Rendõrka-
pitányságon. Berhidáról hívták a segélykérõ telefonszámot már-
cius 31-én este fél kilenckor. A telefonáló férfi rendõri segítséget
kért az agresszívan viselkedõ hozzátartozójával szemben. Mivel
a férfi öngyilkossággal fenyegetõzött, hozzá mentõt is hívtak.

A járõrök rövid idõn belül a helyszínre értek, és a mentõ-
ápolóknak is sikerült az akkora már õrjöngõ férfit némiképp
megnyugtatni. Az egyenruhások elõtt nem volt ismeretlen a fér-
fi, mivel vele szemben már többször kellett intézkedni. Az ag-
resszív viselkedésére azt az indokot hozta fel a férfi, hogy a nap
során vett részt egy bírósági tárgyaláson, ahol letöltendõ szabad-

ságvesztésre ítélte a bíróság egy korábbi jogsértése miatt. A
berhidai illetékességû B. Gy. a rendõröket látva újra haragra
gerjedt, és az intézkedés során végig trágár, sértõ kifejezések-
kel illette az intézkedõ járõröket. Mivel a férfi egyre heveseb-
ben viselkedett, a mentõsök a veszprémi kórházba szállították,
amihez az egyenruhások segítségét is igénybe vették. A Várpa-
lotai Rendõrkapitányság a berhidai illetékességû férfi ellen két
rendbeli becsületsértés vétsége miatt indított nyomozást befe-
jezte, a keletkezett iratokat a napokban vádemelési javaslattal
a Veszprémi Járási Ügyészségnek megküldte. 

Bartók Judit r. szds
megelõzési fõelõadó

POLGÁRÕRSÉG HÍREI

Esténként 21 óra és éjfél között kutyás-gyalogos polgárõr
járõr vigyáz a település biztonságára. A lakosság visszajelzései
alapján örülnek a kutyás-járõrnek, és ami a lényeges, a játszó-
tereken történt rongálások, italozások visszaszorultak. Voltak
olyan visszajelzések, hogy nappal is szeretnék a lakosok ezt a
fajta szolgálatformát látni. Természetesen örültem a felkérésnek,
ezért a délutáni órákban is megfordulunk az iskolák és a ját-
szóterek környékén. Köszönöm a lakosság jelzését.

Június 1-jén délután kb. 50 fõ gyûlt össze, hogy lerója tisz-
teletét a világháborúkban elesett katonák emléke elõtt. A II. vi-
lágháborús emlékmûnél a rendõrség részérõl Sasvári Csaba
rendõr törzszászlós és 6 fõ polgárõr biztosította a rendezvényt.
A nemzet erkölcsi kötelessége, hogy hõseire emlékezzen.

Kovács Attila
fegyveres vagyonvédelmi járõr

Berhida Városi Polgárõrség elnöke

HIBABEJELENTÉS
ELEKTRONIKUS ÚTON

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy 
a www.berhida.hu oldalon megtehetik a 

KÖZVILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS
HIBABEJELENTÉSEKET.

Továbbá weboldalunkon tájékozódhat arról, hogy eddig,
mely hibák lettek bejelentve és mely idõpontban.

Pergõ Margit polgármester

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

JÓTÉKONYSÁGI KONCERTÜNKRE 
a Berhidai Református Templom 

orgonájának felújításáért

2015. július 5-én 19 órától
a Berhidai Református Templomban (Kálvin tér 1.)

Közremûködik a Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete
A belépés díjtalan.

Adományaikkal az orgona felújításához járulnak hozzá.
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TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelet Berhidai Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, 
hogy Berhidán a Családsegítõ Központ 

nyitva tartása 
2015. július 1-tõl 

a következõképpen módosul:
Szerda: 8:00–12:00, 13:00–17:30

A többi napon 
az ügyfélfogadás változatlan marad!

Hargitai Tünde
intézményvezetõ 

SZEMÉLYRE SZÓLÓ FIGYELEM
Egyedül élõ, krónikus betegségben szenvedõ, fogyatékkal élõ, magukat csak

részben ellátni képes idõs emberek számára a
NAP 24 ÓRÁJÁBAN segélyhívó rendszer
teszi lehetõvé az otthoni környezetben való biztonságos életvitelt.

Az igénylés feltételeirõl és módjáról bõvebb felvilágosítást kérhet a Család-
segítõ Központ munkatársaitól személyesen ügyfélfogadási idõben.

Hétfõ: 8:00- 12:00 13:00- 16:00
Kedd: 8:00- 12:00 13:00- 16:00
Szerda: 8:00- 12:00 13:00- 17:30
Csütörtök: – 13:00- 16:00
Péntek: 8:00- 12:00 –

Hargitai Tünde
intézményvezetõ

CSALÁDSEGÍTÕ KÖZPONT HÍREI

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE HÍREI
A Hétszínvirág Óvoda és Böl-

csõde gyermekeinek életét a nevelé-

si év végének közeledtével is igye-

keztünk minél érdekesebbé és szí-

nesebbé tenni. Május 1-jén délelõtt

a település gyermekei számára szerveztünk programokat.

Kerekítõ címû közös énekes-zenés mûsorral, lufikkal, csil-

lámfestéssel, harapnivalóval, üdítõvel, sportversenyekkel

és ügyességi játékokkal, kézmûves foglalkozásokkal vár-

tuk az érdeklõdõket. Május elején mindhárom óvodai cso-

portunkban nyílt napot szerveztünk, melynek témája az

Anyák napja volt. Óvodásaink nagy izgalommal várták

édesanyjukat, nagymamamáikat. Az érdeklõdõk bepillan-

tást nyerhettek egy-egy komplex foglalkozásba, majd kö-

zös alkotó tevékenységekkel, ajándékkészítéssel, kreatív

délelõttel zártuk nyílt napjainkat. Május 8-án Családi-dél-
utánt szerveztünk intézményünk udvarán. Hagyományos

népi játékokat ismerhettek meg és próbálhattak ki az ér-

deklõdõk, zsíros kenyérrel és üdítõvel kedveskedtünk a

gyerekeknek és szüleiknek, családtagjaiknak. Nagy örö-

münkre bekapcsolódtak a programokba egykori óvodása-

ink, bölcsõdéseink is. A tavaszi hónapok két színházi elõ-

adást is tartogattak a gyerekeknek. A Kabóca Bábszínház

elõadásában az Állatok farsangja és a Kutya macska ba-
rátság címû mesét láthatták a gyerekek. Május közepén

kirándulásokat szerveztünk. Mindhárom csoportunk elláto-

gatott egy-egy játszóházba, valamint a nagyok Budapes-

ten jártak a Fõvárosi Nagycirkuszban, a középsõsök Szé-

kesfehérváron voltak a Koronás parkban, a kicsik pedig a

Balaton partot tekintették meg Balatonkenesén a kikötõ-

ben. Gyermeknapon részt vettünk a Mûvelõdési ház által

szervezett programokon, valamint május 28-án intézmé-

nyünkben szerveztünk vidám programokat a gyerekeknek.

Csillámfestéssel, csoki-szökõkúttal, udvari játékokkal ked-

veskedtünk nekik. Nevelési évünket az Évzáró ünnepsé-
gekkel és a búcsúzó nagycsoportosaink ballagásával fejez-

tük be. Június 3-án, délután a kicsik hagyományos kis mû-

sorral mutatták be tudásukat, június 4-én középsõseink kö-

szöntek el az évtõl. Június 5-én, délelõtt a nagyok körbe-

járták intézményünket, énekelve és verseket mondva kö-

szöntek el a bölcsõdésektõl, kisebb társaiktól és a felnõt-

tektõl, majd búcsúzóul egy kis fát ültettek az udvaron. Dél-

utáni ünnepségükön az óvodás éveiket átölelõ, változatos

mûsorral zárták le nevelési évünket. A programok, tevé-

kenységek megszervezése a szülõknek, családtagoknak, az

óvoda és a bölcsõde dolgozóinak és az intézményünket tá-

mogatóknak a közös összefogásával valósulhatott meg.

Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik bármilyen
formában segítették, támogatták nevelési évünkben munkán-
kat.

Moharos Lilla, Rávai Henriett
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SÜNI ÓVODA HÍREI
Anyák napján minden csoportban a gyere-

kek verssel, énekkel és az általuk készített aján-
dékkal kedveskedtek az édesanyjuknak. Május
18-án az aulában a Portéka Színház tartott vi-

dám, mókás elõadást „Cecíl úr kalandjai” címmel. Májusban
papír és PET palackgyûjtést szerveztünk. Versenyt hirdettünk,
ki hozza be a legtöbb papírt és PET palackot az óvodába. Az el-
sõ három helyezett gyermek jutalomban részesült:

I. helyezett: Kovács Zsanna 99 kg
II. helyezett: Kovács Zsófia 75 kg
III. helyezett: Erdélyi Noémi 65 kg
Május 27-én Juhász Katalin elõadómûvész a gyermeknap

közeledtével zenés mûsorával örvendeztette meg a gyerekeket.
Horváth Renátát és Jónás Vanesszát külön nekik írt születésna-
pi dallal köszöntötte születésnapjuk alkalmából. Az óvodánk-
nak írt sünis indulót többször is elénekelte, illetve táncoltak rá
a gyerekek. Nagy élményt jelentett a gyerekeknek, hogy az
„Éneklõ évszakok” CD dalait élõben is hallhatták, és találkoz-
hattak Kati nénivel. 

Május 29-én gyermeknap alkalmából az óvoda mögötti té-
ren önfeledten körhintáztak és a légvárban ugráltak a gyere-
kek. Az óvodában pedig a gyerekeket különféle versenyjáté-
kokkal és arcfestéssel szórakoztatták az óvó nénik. A gyerme-
keknek meglepetés fagyizást szervezett Tóth Marianna és a
Szülõi Közösség aktív tagjai, melyért köszönetet mondunk a
gyermekek nevében.

Június 2-án Önkéntes Program keretében jöttek segíteni
óvodánkba az E.On Hungária dolgozóinak Önkéntes Csoport-
ja Gyõrbõl, Debrecenbõl, Nyíregyházáról, Pécsrõl és Budapest-
rõl. Több óvoda közül választották ki a mi óvodánkat. Felaján-
lásként lefestették az összes udvari játszótéri eszközt, hintát,
padot, babaházat és csúszdát. A járdára ugróiskolát festettek, a
falra pedig az óvoda süni logóját. Homokot hozattak és belapá-
tolták mindegyik homokozóba, valamint a játékok alá ütéscsil-

lapítónak kerítéselemeket hoztak, melyeket lefestettek, ami ma-
jd a konyha felõli oldalra lesz feltéve. Nagyra értékeljük az ön-
zetlen felajánlásukat, támogatásukat. Nagy örömet szereztek a
gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt udvarunk szebbé, színe-
sebbé tételével. Felajánlásukkal és munkájukkal hozzájárultak
a gyerekek színesebb és színvonalasabb szabadidejének, udva-
ri életének eltöltéséhez. Június elején minden csoportban meg-
tartottuk az évzárókat és elballagtak a nagycsoportosok. Júni-
us 5-én minden csoportunk kirándult a veszprémi állatkertbe,
mely nagy élmény volt a gyerekeknek. Az állatkerti belépõt a
Szülõi Közösség fizette, melyért köszönetet mondunk a gyer-
mekek nevében.

Óvodánk életét nyomon követhetik a facebook oldalán
(Süni Óvoda, Berhida).

Kovácsné Tobak Márta
intézményvezetõ

A BERHIDAI NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉRÕL

Kiss József és Szántó Irén 60 éve fogadtak örök hûséget,
szeretettel köszöntöttük Õket klubnapunkon. Néptánccso-
portunk Pétfürdõn, Balatonfüreden és Csopakon szerepelt,
részt vettek a Generációk tánca mûsorban Peremartonban. Áp-
rilis végén, mint minden évben, felállítottuk a májusfánkat,

ami nagyon szépen mutatott az udvarban. Sajnos az idõjárás
egy kicsit megtépázta, de nekünk akkor is szép volt. Május el-
sõ vasárnapja, anyák napja, az év legszebb ünnepe. Mi is ösz-
szeállítottunk egy kis mûsort köszöntésükre, emlékeztünk azok-
ra az édesanyákra, nagyanyákra, akik már nem lehetnek közöt-
tünk. A tavaszi munkák fáradalmait ki kell pihenni, azért két
alkalommal is (Tamásiban és Csisztapusztán) fürdõn voltunk,
ahol nagyon jól éreztük magunkat. Sajnos május 12-én elhunyt
Valter klubtagunk, elkísértük õt utolsó útjára, emlékét megõriz-
zük. A teremtés koronáját a (FÉRFIT) a klub hölgy tagjai vidám
versekkel köszöntötte. Nagy meglepetés volt a hölgyek coun-
try-tánca, amit erre az alkalomra tanultak, melyet hét pár adott
elõ. A mûsor után ajándékot kaptak a fiúk, majd pezsgõvel koc-
cintottunk, hogy ápolják sok odaadással a következõ Ivó napig
e nagy múltra visszatekintõ hagyományt! Jókedvvel és vidá-
man táncoltuk ki a májusfát.

A zenét Szabó Károlyék biztosították, köszönet érte!
„A jó barátok olyanok, mint a csillagok. Nem mindig lát-

szódnak, mégis mindig ott vannak.”
Sok szeretettel minden nyugdíjasnak! Horváth Istvánné

klubvezetõ

Fotó: Daróczi Gyula
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ORSZÁGOS VERSENY SIKERE

Május utolsó napjaiban rendezték meg Tatán azt a két na-
pos országos földrajz versenyt, ahol az Ady iskola egyik 8. osz-
tályos diákja, KRÉN REGINA 3. helyezett lett. 

Az „Itthon, otthon vagy” – földrajz tanulmányi verseny né-
gy fordulós volt, amelynek elsõ két fordulóját a tanulóknak
részben vagy egészében számítógép segítségével kellett meg-
oldani. Az elsõ fordulóban Reginának önállóan egy tesztet kel-
lett kitölteni, amelyet megadott idõpontban lehetett csak meg-
nyitni az internetes felületen.

A második fordulóban fogalmazást kellett írnia lakóhelyérõl,
annak természeti és idegenforgalmi adottságairól. Ennek a két
fordulónak az eredménye alapján lehetett bejutni az országos
döntõbe. A 8. osztályosok évfolyamán Krén Regina került be. A
megérkezésünkkor tapasztaltuk, hogy a Várpalotai Tankerület-
bõl csak a mi iskolánk jutott be az országos döntõbe. A döntõre
elõre megadott témában kellett felkészülni. Ez a Vértes, a Gere-
cse és a Visegrádi-hegység természeti és idegenforgalmi értékei
voltak. A megérkezés napján újabb tesztírás várt Reginára eb-
ben a témában, amely után 3. helyre sikerült magát feltornázni holt-
versenyben egy másik 8. osztályos kisdiákkal. A következõ na-
pon kellett bemutatni azt a prezentációt, amelyen egy 3 napos
osztálykirándulást kellett megtervezni és bemutatni a szakmai
zsûrinek. Ezt készen lehetett vinni és ott a zsûri elõtt bemutatni.
Ezzel sikerült a dobogós 3. helyezést végül elérni. Iskolaigazga-
tóként ez az elsõ tanévem az Ady-ban, ahogy a környéken csak
nevezik az iskolát. Regina felkészítésében és ahhoz, hogy eljus-
sunk Tatára, az egész családom segített. Elvittük magunkkal
egyik családi kirándulásunk alkalmával a Vértes, a Gerecse és
Visegrádi hegység legszebb részeire, hogy amikor majd a verse-
nyen errõl kell bemutatót tartania, hitelesen tudjon róla mesélni.
Több órát foglalkoztam vele és készültünk együtt az iskolában is.
Bár Regina szeptembertõl középiskolás lesz, de a díjkiosztó után,
odasúgta nekem: - „Tanárnõ, ugye eljövünk jövõre is!”

PEDAGÓGUS NAPI KITÜNTETÉSEK
Iskolánk pedagógusai közül Tóthné Éberfi Éva tanító, és Füre-

di Istvánné intézményegység-vezetõ, pedagógus nap alkalmából EL-
ISMERÕ OKLEVELET kaptak a fenntartótól. Az ünnepélyes áta-
dót Várpalotán a Thury várban tartották június 8-án. Tóthné Éber-
fi Éva több évtizedes lelkiismeretes, kitartó, türelmes és áldozatkész
munkájáért, a pályakezdõ kollégák mélységes elhivatottsággal,
szeretettel végzett mentorálásáért, támogatásáért kapott oklevelet.

Nevelõ-oktató munkáját mindig a mélységes elhivatottság és sze-
retet jellemzi. Füredi Istvánné a hátrányos helyzetû gyermekek te-
hetséggondozása terén végzett lelkiismeretes munkájáért, a tanu-
lók városi és iskolai rendezvényekre és versenyekre való felkészí-
téséért, az intézményi pályázatokban való aktív részvételéért, szer-
vezõ munkájáért kapta az elismerést. Fornai Marietta

intézményvezetõ

JUTALOMKIRÁNDULÁSON VOLTUNK
Iskolánk 48 diákja és tanáraik jutalomkiránduláson vehettek részt

május 20-án a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi
támogatásával. Két sváb községbe: Döbröntére és Gannára láto-
gattunk el. Kiscsoportos foglalkozásokon ismerkedtünk hagyo-
mányõrzéssel, szokásokkal, történelemmel, a nevezetességekkel
egy egész napos, jól megszervezett program keretében. A mi cso-
portunk Döbröntén kezdett (természetesen többször is összefutottunk
a többiekkel). A 270 lélekszámú parányi sváb falu Pápa közelében,
a Nyugat-Bakony dombjai között, a Bitva patak völgyében találha-
tó. Vadregényes környéke páratlan látvány. Egyik nevezetessége a
falu felett magasodó gerincen épült, a romjaiban is impozáns Szar-
vaskõ vára. Az építési idejét 1373-74 évekre jegyzi a krónika. A di-
ákjaink sikerrel meg is ostromolták modernkori módon (apró, kitö-

mött zsákbombákkal harcoltak egymás ellen). A várhegyrõl jól be-
látni az egész falut: a jellegzetes, rendezett, többségében felújított sváb
portákat, vendégházakat és a tájat. Nyugat felé látni a Kõszegi-hegy-
séget és a Ság lebányászott, csonka tömbjét. 

A közelben Ganna házai és az Eszterházy mauzóleum hatal-
mas kupolája látszik. Dél felé a Somló uralja a panorámát. Lát-
szik a Somlói várrom is. A legenda szerint a Döbröntei vár és a
Somlói vár lakói éjjel fényjelekkel üzentek egymásnak. A várból
lefelé tartva, útközben vadon termõ, ehetõ gyógynövényekkel is-
mertetett meg bennünket az idegenvezetõnk. Aztán a portáján az
ezekkel dúsított finom eledelek, biomézek, különleges lekvárok,
kecskesajtok, akác-bodzaszörpök kóstolásában volt részünk.

(Folytatás a 7. oldalon)

ADY ÉS AMI HÍREI
ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KITÛNÕ TANULÓI

Ezúton gratulálunk a 2014/2015-ös tanévben kitûnõ eredményt elért tanulóknak.
Kitûnõ tanulóink: 1. osztály: Taszári Fédra Melissza, 3. osztály: Oláh Míra, 8. osztály: Krén Regina

Nevelõtestület
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(Folytatás a 6. oldalról)
Megszemlélhettük a gyógynövénykertet is. Egy másik segí-

tõ a kézmûveskedés, kosárfonás rejtelmeibe avatott be bennün-
ket. Sokan készítettek ékszertartó, színes kosárkákat fonástech-

nikával papírból. Délután egy hangulatos erdei úton átsétáltunk
Gannára. Megtudtuk, hogy a nagy múlttal rendelkezõ 300 lel-
kes falucska állta a történelem viharait. Mesélt vezetõnk a ki-
telepítés megrázó voltáról. A csendes hely, gyönyörû környe-
zet, tiszta levegõ, lankás táj és a Bitva patak szépsége az Ester-
házyakat is megihlette. Eredetileg két falu volt itt: Nagy- és
Kisganna, amelyeket 1940-ben egyesítettek. A terület a török kor-
ban elnéptelenedett, Mária Terézia az Esterházyaknak adta,
akik 1748-ban németekkel (svábokkal) telepítették be. Beme-
hettünk a Plébániatemplomba (kerektemplom) - Mauzóleumba
- az Esterházy család sírboltjába. Felejthetetlen élmény. Itt ta-
lálható Táncsics Mihály mellszobra is. Õ volt az 1820-as évek-
ben az Esterházy Mauzóleum elsõ idegenvezetõje. Megható,
hogy a valaha kitelepített lakosok 1991-ben a volt falujuknak
ajándékozták a portugáliai Fatimai Szûz brazil cédrusból ké-
szített szobrának ember nagyságú mását. Ez is a templomban lát-
ható. Innen egy takaros ökoportára mentünk, ahol mindenna-
pos tevékenységeknek lehettünk tanúi, és legnagyobb örö-
münkre állatokat is simogathattunk. A napot a község erdei ját-
szóterén zártuk.

Köszönjük a segítõknek a rengeteg, nagyszerû élményt!
Gráczerné Szabó Erzsébet 

német tanár

KIRÁNDULTUNK
Június 3-án, szerdán nagy izgalommal gyülekeztünk az isko-

la udvarán. Kirándulni indultunk Veszprémbe. 
A Laczkó Dezsõ Múzeumban töltöttük a délelõttöt. Német

nemzetiségi foglalkozáson vettünk részt a TudásTér Oktatóte-
remben. Elõadással egybekötött interaktív diavetítésen ismer-
kedhettünk a Magyarországon élõ nemzetiségek közül a néme-
tek szokásaival, ruhaviseleteivel, nyelvükkel, tárgyi emlékeik-
kel, a betelepedés okaival és mikéntjével. Az elméleti elõadás
után a gyerekek dolgoztak kísérõik segítségével: kivágták a né-

metek által hozott élelmiszerek, állatok, szerszámok képeit, 
majd kis csónakokat hajtogatva jelképesen leúsztatták ezeket a
Dunán, a kapott térképeket is õk színezték ki. A kész munká-
kat mindenki elhozhatta.

Köszönjük a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat-
nak, hogy pénzügyi támogatásukkal lehetõvé tették számunkra
ezt az élmény dús kirándulást.

Tóthné Éberfi Éva 
alsós munkaközösség vezetõ

ISKOLÁNK KITÛNÕ TANULÓI A 2014/15-ÖS TANÉVBEN
A Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Isko-

lában a 2014/2015-ös tanévben az alábbi

tanulók értek el kimagasló tanulmányi

eredményt:

Kálmán Kíra Karina, Nagy András, 

Molnár Zoé, Rózsás Léna,

Porga Barbara, Varga Patrik, 

Kerekes Kitti, Müller Krisztina,

Szõnyegh Zsófia, Varga Roberta,

Nyirõ Noel, Nagy Mia, 

Major Martin, Tóth Luca, 

Szibler Sándor, Nagy Martin Csaba,

Varga Ágnes, Urbauer Anett, 

Csóka Roberta, Papp Róza, 

Fülöp Mátyás.

Iskolánk tantestülete 
és diákjai nevében 
gratulálunk Nekik!

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
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TELJES KÖRÛ ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS (TIE) PÁLYÁZAT
Iskolánk tanulói március óta a TIE pályázat keretben 7 pró-

bákon vesznek részt. A rendezvények szombatonként kerülnek
megrendezésre. Minden osztály képviseltette magát 10-10 fõ-
vel. 

Bartók, Szent László, Kinizsi-Maraton és Egyem, vagy ne
egyem próbákon már részt vettünk. 

A Bartók próba zenés táncház és zenetörténeti elõadás kere-
tében zajlott le. A gyermekeket megismertették különbözõ tán-

cokkal, zenével, zenetörténettel. Zárásként zumbázhattak,
melynek nagy sikere volt. A Szent László próba a veszprémi
sportcsarnokban zajlott. Itt mozgásos, játékos feladatokat kel-
lett a diákoknak megoldani, fontos volt a csapatmunka. A
Maraton-Kinizsi próbát Veszprém egyik legszebb helyére szer-
vezték. Kolostorok és Kertek völgye területén kellett túrázni
(4.2 km) a gyerekeknek közben különbözõ erõ és ügyességi
gyakorlatokkal kellett megküzdeni. Betekintést nyertek a tá-
vol-keleti küzdõsportok világába. Talán ezt a próbát kedvelték
a legjobban a gyerekek. Hátra van még a „Búvár Kund” és a „Ho-
gyan mondjam el Neked?” - próba. A két próba azonos helyszí-
nen zajlik. Az elsõ próba neve elárulja, hogy ez vízen, víz kö-
zelben fog zajlani. 

Biztosan ez is nagy élményt fog nyújtani a gyerekeknek. A
pályázat által nagyon sok gyermeket sikerült elvinnünk egy él-
ménnyel teli szombat délelõttre. Sajnos gyermekeink életébe
egyre nehezebben illesztünk bele sok mozgással együtt járó, a
friss levegõn, napfényben végzett tevékenységeket, ellenben
hajlamosak vagyunk ott ragadni a televízió vagy más képer-
nyõk elõtt. Talán ezzel a programsorozattal sikerült rávilágíta-
nunk arra, hogy másképpen is lehet szervezni a szabadidõt.

Zeller Andrea

„AKKOR JÓ A VILÁG, HA JÓ BENNE GYEREKNEK LENNI.”
…ezért, mikor lenne a legjobb, ha nem Gyermeknapon! Így

volt ez ebben az esztendõben is. Az idei Gyermeknap megszer-
vezését nagyban segítette egy most futó iskolai pályázatunk - a
Támop 6.1.2 Teljes körû Intézményi Egészségfejlesztés -, mely-
nek elsõdleges célja az egészséges életmódra nevelés, valamint
a balesetek megelõzése. 

Tanárok, szülõk 10 állomáshelyen várták érdekes feladatok-
kal a gyermekeket. TOTÓ-t töltöttek ki, sebesültet láttak el, gó-
lyalábon közlekedtek, kötélhúzásban versengtek. Volt kerék-
páros ügyességi verseny, mocsárjárás. Talicskában szállították
egymást, tojást dobáltak. A legkisebbek gumicsizma, a nagyok

pedig farönk hajítással mérhették össze erejüket. Kicsit csodál-
koztak, mikor rostos üdítõ, alma és mûzli szelet volt az ajándék
a megszokott gyermeknapi gyomorrontó élelmek helyett, de jó
szívvel fogadták. A déli játékos eredményhirdetésre mindenki
kellemesen elfáradt. Az idõjárás is kegyes volt hozzánk. Na-
gyon kellemes, hasznos napot tudhattunk magunkénak, mely-
nek tudnivalói reményeink szerint beépülnek majd a vakáció
mindennapjaiba, és ép, egészséges tanulók kezdhetik majdan a
következõ tanévet. Egy kérdés maradt csak a program végére:
„Miért kell erre a sok jóra kilenc nehéz, küzdelmes, tanulással
töltött hónapot várni?” Monse Lászlóné

EMLÉKEZTÜNK
Június 4-én Trianonra emlékeztünk. A büntetõbékére, ahol a

nagyhatalmi érdekek azt kívánták, hogy megszûnjön Európá-
ban a Kárpát-medence 1000 éves Magyarországa. Hazán-
kat megcsonkították, levágták végtagjait. E döntés több millió ma-
gyart taszított kisebbségi létbe a minket körülvevõ, nem túl ba-
rátságos szláv gyûrûben. Szétszabdalták a nemzetet. A világ leg-
igazságtalanabb békéjének ma az kell, hogy legyen az üzenete:
Bármekkorát rúgtak belénk, bármennyire sárba tiporták nemze-

tünket; mi akkor is talpra állunk. S ugyan földrajzilag határok vá-
lasztanak el minket egymástól, mind a 15 millióan magyarul be-
szélünk, magyarul gondolkodunk, magyarul szeretünk. S ha tet-
szik, ha nem, a magyarság a részünkké vált, beleívódott a bõrünk-
be, ott kering ereinkben halálunkig. Ott fog keringeni gyerme-
keink vérében. S nekik is szeretniük kell magyarnak lenni. Mert
sosem felejthetjük: Dévénytõl a Hargitáig „mi egy vérbõl valók
vagyunk.” Kálmán Andrásné

HATÁRTALANUL…
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma megbízásából az Em-

beri Erõforrás Támogatáskezelõ nyílt pályázatot hirdetett Tanul-
mányi kirándulás hetedikeseknek címmel, a külhoni magyar-
sággal kapcsolatos ismeretek bõvülésének elõsegítésére.

Iskolánk tavaly benyújtotta a pályázatot és nyert. Ez év jú-
nius elsõ hetében hetedikeseink, négy pedagógus kíséretével
Erdélyben, Lövétén tartózkodtak, hogy megismerjék a szomszé-

dos ország magyarlakta vidékein élõ emberek életét és azok ha-
gyományait.

A pályázatot idén ismét kiírták. Iskolánk úgy határozott,
hogy újra részt veszünk azon. Jövõre testvértelepülésünkre,
Sepsibükszádra szeretnénk menni a hetedikesekkel. 

Reméljük, hogy sikerül!
Turcsányi Istvánné
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…ÁCIÓ!, …KÁCIÓ!, …AKÁCIÓ!, …VAKÁCIÓ!
Elérkeztünk a tanév végéhez.  Minden diák számára ez a leg-

jobban várt esemény.  Hurrá, év vége! Hurrá, nyári szünet! 
De ilyenkor nem csak a vidámság tölti el szívünket, hanem egy

kicsit a búcsúzás fájdalma is, hiszen útnak engedjük 8. osztá-
lyos tanulóinkat.  Kívánjuk Nekik, hogy a megszerzett tudás
mellett, õrizzék meg az itt szerzett szép élményeket is.  Emlékez-
zenek vissza az együtt töltött idõre, a vidám beszélgetésekre, a

csínyekre, a sok színes programra. 
Kedves ballagó 8. osztályosok! Szeretettel gondolunk Rátok

és kívánjuk, hogy az új iskolákban is érezzétek jól magatokat,
szerezzetek sok barátot, sok szép élményt, de mindenekelõtt
álljatok helyt becsülettel! 

Iskolánk tantestülete és tanulói nevében:
Vargáné Nesó Ágnes

ÉV(AD)ZÁRÓ ELÕADÁS
Két színjátszó csoportunk, a Pereszke és a PERSZE június

4–én tartotta évzáró elõadását a Petõfi Mûvelõdési Házban. A
szülõk, nevelõk és diákok alkotta lelkes közönségnek az Idõben
szólunk! címû játékunkat mutattuk be, melyet Michael Ende:
Momo címû regényébõl alkalmaztunk színpadra, s amellyel a

két csapat a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztiválon ezüst
minõsítést szerzett. A csoportok a szünidõben is folytatják mun-
kájukat. Június 23. és 25. között „Intenzív színjátszós napok”–kal
várnak minden kedves érdeklõdõt 10 – 14 óra között a peremar-
toni mûvelõdési házban. Fésüs Éva

OSZTÁLYKIRÁNDULÁST NYERTÜNK!
A Lipóti Pékség Pékújság kiadványában meghirdettek egy

nyereményjátékot, melyen osztálykirándulást lehetett nyerni,
megpályáztuk. Bár nem nekünk kedvezett a szerencse, nem
minket sorsoltak ki, de a játékban való részvételért megaján-
dékoztak minket, az 5. a osztályt is ingyenes programokkal. Jú-
nius 8-án indultunk Lipótra. Itt a Lipóti Pékség Látogatóköz-
pontjába mentünk, ahol egy filmet vetítettek nekünk a pékség
történetérõl. Mire megnéztük a 15 perces filmet, frissen sült po-
gácsával vendégeltek meg minket. Utána vezetõnk mesélt a te-
lepülés nevének eredetérõl, majd a pékségrõl, és az üvegfalon
át követhettük a kenyér és egyéb péksütemények készítését a hoz-
zá tartozó magyarázattal. Utána „felelés” következett a hallot-
takból, aki helyesen válaszolt kulcstartót nyerhetett. A pékség-
ben történt látogatás után ajándékunk volt még egy ebéd a Ho-
tel Orchidea Lipótban. Ebéd után Dunaremetére mentünk egy
vadasparkba. Megnéztük az állatokat, simogattunk kecskét, fel-
másztunk egy kilátó toronyba, játszótéren játszottunk és egy
kis tóban hûthettük le lábunkat a 30 fok fölötti melegben. Ez-
után visszamentünk a pékségbe, ahol frissen sült kenyerek, ka-
kaós csigák, bukták és egyéb finomságok vártak minket, min-
denki bevásárolt az otthoniaknak is. Hazafelé még egy hûsítõ

fagyi is belefért. Köszönjük a szülõknek – Stéber Ferencnek, Sza-
lainé Tóth Krisztinának és testvérének, Tóth Anitának, Torma
Attilának, Torma Attilánénak és Vántus Attilának, hogy saját
autókkal szállítottak el minket Lipótra és lehetõvé tették, hogy
a tervezetten felüli nyereménykiránduláson részt vehettünk.

Ádámné Nagy Ildikó

KÖSZÖNTÖTTÜNK
Május elején, alsós énekkarunk dalos, verses összeállítással

köszöntötte Berhida ifjú polgárait. A gyermekek kíváncsian
hallgatták a kicsik mûsorát, akik nagyon boldogok voltak, hogy
az idén õket érte ez a megtiszteltetés. Turcsányi Istvánné

RAJZPÁLYÁZAT
Fecskehívogató címû rajzpályázat ünnepélyes díjátadását

május 7-én rendezték a veszprémi Deák Iskolában. 1000 rajz kö-
zül választott ki a zsûri 65 rajzot. Iskolánk I. osztályos tanuló-
ja, KÁLMÁN KÍRA KARINA 3. helyezést ért el. 

HELYESBÍTÉS
Az áprilisi újságban tévesen jelent meg a március 26-ai sza-

valóverseny 7-8. osztályos korcsoport I. helyezettjének neve.
A kislány Borzas Viktória, az Ady iskola diákja. 

Az érintettõl elnézést kérünk!
Szõcsné Szakács Mária

HOGYAN TOVÁBB?
ÍGY TOVÁBB!

Ha tavasz, akkor továbbtanulás. Mindenki tudja, hogy ez az
idõszak meghatározó szerepet tölt be minden diák életében. In-
tézményünkben 30 nyolcadik osztályos gyerek van, akikbõl
öten gimnáziumba, tízen szakközépiskolába és tizenöten vala-
milyen szakképzõ iskolába nyertek felvételt. Gratulálunk, és sok
sikert kívánunk!

GRATULÁLUNK
Gratulálunk kolléganõnknek, Szõcsné Szakács Máriának,

aki ELISMERÕ OKLEVLET vehetett át Pedagógusnap alkal-
mából a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai
Tankerületének igazgatónõjétõl, a jövõ nemzedékéért végzett pél-
daértékû nevelõ-oktató munkájáért.

Nevelõtestület



Önkormányzati Híradó 2015. június

10

AZ ÕSZI NAPFÉNY NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
Május végét írunk, lassan közeledik a 2015. év I. félévének

vége. Szeretnék egy rövid áttekintést nyújtani, hogy milyen
programjaink voltak ebben a félévben. Év eleji hónapjaink
gyorsan elröpültek, gazdag programokkal tarkítva. Februárban
megrendeztük karneválunkat, ahol csupa vidám, jókedvû, jel-
mezbe bújt klubtársunkat tapsolhattuk meg az egyedi ötletei-
kért. Ezután a Nõnapi mûsort fogadtuk boldogan, a gavallér
férfiak ajánlásával. Márciusban Varga József önálló nótaestjé-
vel szerzett örömet az érdeklõdõ, magyar nótákat kedvelõ kö-
zönségnek. A hosszú, téli hónapok után mindannyiunk számá-
ra jól esett a felfrissülés a Tamási Gyógyfürdõben.

Áprilisban ún. „száraz”kiránduláson vettünk részt. Az úticé-
lunk a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum volt, ahol
megcsodálhattuk a különleges lepke- és bogárgyûjteményt, a ma-
dárvilág preparált egyedeit, valamint a Bakony vidékének vad-
világát –  kitömött állapotban –, ugyanakkor természetes környe-
zetükben. Csodájára jártunk a csajági ásatásokon elõkerült õsál-
lat ijesztõ hangjának, csontvázrendszerének. Innen átsétáltunk
az Arborétumba, ahol az ébredõ természet gyönyörû, virágba bo-
rult növényeiben gyönyörködhettünk. Utazásunk következõ ál-
lomása a bakonybéli Csillagda volt. Csillagász kísérõnk érdekes
elõadása keretében ismerkedhettünk meg a bennünket körülve-
võ csodálatos univerzummal. Látogatásunk csúcspontja a film-
vetítés volt, melyet döntött háttámlás moziszékben ülve, egy 8 mé-
teres kupolára kivetítve nézhettünk végig. A Pannon Csillagda az
elsõ és egyetlen 4K felbontású digitális planetárium Közép-Eu-
rópában! Nagyon érdekes volt az ûrkutatási kiállítás is. A kevés-
bé fáradt klubtagjaink csillagászati távcsõbõl nézhettek a Napba,
a szerencsésebbek még napkitörési jelenséget is észlelhettek. A
felejthetetlen élmények után egy erdei autós-pihenõben elõke-
rültek az otthonról hozott finomságok, amelyek rövid idõn belül
nyársra fûzve, hamvadó tûz fölött változtak ízletes falatokká.
Nagyon jó hangulatban, örök emlékekkel telve értünk haza. 

Májusban Pápára utaztunk. Belépõjegyet váltottunk a gyö-
nyörûen felújított Esterházy-kastélyba. Egy idõutazásra invi-

tálták a csoportot, ami alatt bepillantást nyerhettünk az egykori
grófi kastély életébe, abba az idõszakba, amikor a grófi pár és
udvartartásuk élte mindennapi életét a kastélyban. A páratlan él-
mény után ellátogattunk a Gyógyfürdõbe.

Az „Életet az éveknek” Veszprém Megyei Egyesülete felké-
résére nyugdíjas klubunk ötfõs csapata képviselte Veszprém me-
gyét a „Szép hazánk Magyarország” Országos Szellemi Vetél-
kedõn Budapesten. Csapatunk az elismerõ 4. helyezést érte el. Gra-
tulálunk, és büszkék vagyunk a teljesítményükre! Ivó napján
ünnepeltük a férfiakat. Klubunk hölgytagjai egy színvonalas,
szívhez szóló mûsorral viszonozták a férfiak nõnapi igyekeze-
tét. Látványos tánccal, versekkel, katonadalok elõadásával ün-
nepeltük a teremtés koronáit. Kaptunk is érte tapsot és elisme-
rést! Az I. félévünket egy agárdi fürdõzéssel és a júniusi prog-
ramban szereplõ fõzõversenyre való készülõdéssel zárjuk.

Kívánom, hogy esztendõnk második fele is legyen kirándu-
lásokban, élményekben, fürdõzésekben, és nem utolsó sorban vi-
dámságban gazdag! Beke Árpádné klubvezetõ

Immáron lassan hagyomány lesz nálunk, hogy Pápa város refor-
mátus iskolái meglátogatják Református gyülekezetünket. Elõször
2011-ben a Pápai Református Kollégium Gimnázium és Mûvésze-
ti Szakközépiskolát köszönthettük gyülekezetünkben, majd 2013-
ban ugyanezen intézmény hozta el munkáit és tartott egy színvona-
las kiállítást nekünk. Most idén pedig a Pápai Református Teológi-
ai Akadémia küldöttségét köszönthettük köreinkben. A hallgatók
május 8-án, pénteken érkeztek és 10-én, vasárnap köszöntek el tõ-
lünk. Május 8-án hét teológus látogatott el hozzánk. Elõször Pere-
martongyártelepen az Idõsek Otthonában szolgáltak, ahol szintén
nagy örömmel fogadták a lelkes csapatot. Ezt követõen megláto-
gatták a Szent Kereszt Kistemplomot és a családi parkot is. A kis
kirándulás után a gyülekezeti házhoz érkeztek, ahol már készülõben
volt a vacsora a vendégek számára. A finom falatok után jó hangu-
latú beszélgetéssel, énekléssel és énektanulással töltöttük el a szép
délutánt. Sajnos az idõ hamar tovatûnt és búcsút kellett vennünk
egymástól. A küldöttség a szombati napon Papkeszin a lelkészlakás
körül szorgoskodott, ahol a szállás is volt. „Hordozták a munkának
terhét, mint Jézus Krisztus jó vitéze” - engedelmeskedve az Ige sza-
vának. Vasárnap reggel érkeztek meg a teológusok ismét a taná-
rukkal együtt, hogy közös reggelivel kezdhessük meg a napot. Ezt
követõen közös istentiszteleten vettünk részt, melyet a vendégek
tartottak. Az igehirdetés szolgálatát Dr. Balla Ibolya egyetemi do-

cens végezte, majd a teológusok szolgálata tette még szebbé és
egésszé az istentiszteletet, mely mindannyiunk számára nagy él-
mény volt. A szolgálatot követõen bemutatkoztak a hallgatók is, és
bemutatták a Pápai Református Teológiai Akadémia mindennap-
jait, a diákéletet. Végezetül pedig Eizler Csaba lelkész úr köszönte
meg az Akadémia küldöttségének színvonalas szolgálatát. Ezúton
köszönöm meg a gyülekezet összefogását, hogy ismét vendégül lát-
hattuk a pápaiakat. Megmutathattuk, hogy milyen vendégszeretõek
vagyunk, és tudunk egymás felé szeretettel fordulni, mint Krisztus
követõi. Szeretnék mind a magam, mind presbiter testvéreim nevé-
ben hálát adni a Mindenség Urának, hogy ezt az alkalmat megen-
gedte a számunkra, és kérjük Urunk gazdag áldását, mind a Teo-
lógusok, mind Tanáraik életére és szolgálataikra egyaránt. 

Molnár Zoltánné
presbiter

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI
TEOLÓGUSNAP BERHIDÁN
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A KOMPOSZTÁLÁS ELÕNYEI!
Városuk 2010-ben egy sikeres pályázat keretében komposztáló

ládákat adományozott az erre igényt tartó lakósoknak. Akkoriban
is már sok fórumon hallhattunk használatának számos elõnyeirõl.

Mi - Kertbarát Körösök - ezen kívül még többet megtudhat-
tunk nagyszerû elõadók segítségével a komposztálás hasznos-
ságáról, amiket kertjeinkben sikeresen kamatoztatunk!

Tapasztalhattuk, hogy vannak, akik nem vagy nem rendel-
tetésszerûen használják a ládákat. Többek között nekik is sze-
retnénk segíteni egy-két hasznos információval remélve, hogy
kedvet kapnak majd a szerves hulladékok újrahasznosítására.

Néhány információ a komposztról:
A komposzt tulajdonképpen mesterséges humusz, ami a nö-

vények számára nélkülözhetetlen tápanyagokat tartalmaz. Je-
lentõsége, hogy természetes anyagokkal javíthatjuk a talaj mi-
nõségét. A folyamat során mikroorganizmusok segítségével ter-
mészetes úton bomlik le a szerves hulladék, s a végeredmény
magas szerves anyag tartalmú, morzsalékos, földszerû anyag,
ami felhasználható talajjavításra, tápanyag-utánpótlásra, de köz-
vetlenül is alkalmazható virágcserépben, ültetõ edényekben. A
biohulladékok külön gyûjtésének elõnyei: a háztartási hulladék
mennyisége jelentõsen csökken, a talaj minõsége javul, nem kell
elégetni a feleslegessé vált ágakat, nyesedékeket, ezzel a leve-
gõt sem szennyezzük, gazdaságos, mert redukálja a hulladékár-
talmatlanítási költségeket, növeli a hulladéklerakó élettartamát.

Miért jobb az elõregyártott mûanyag komposztáló?
A jó minõségû, elõre gyártott szerkezetek újra feldolgozott

mûanyagból készülnek és optimálisan kialakított légnyílások-
kal kerülnek forgalomba, ezzel biztosítva a komposzt megfele-
lõ levegõzését. Szemben a fa komposztálókkal, hosszú ideig
használhatóak, hiszen jobban ellenállnak az idõjárás viszontag-
ságainak, illetve könnyebben üríthetõek. Szintén óriási elõ-
nyük, hogy alsó és oldalfali nyílásaik nem engedik bejutni poc-
kot, egeret, de nem akadályozzák az elengedhetetlen hangyák
és giliszták bejutását. Egy nagy kapacitású fa komposztáló elég
nagy helyet foglalhat kertünkben, míg a mûanyag komposztá-
lókat, kisebb alappal és magasabb falakkal gyártják, biztosítva
ezzel azok helytakarékosságát Mivel zárt, jobban tartja a hõt és
az oxigént, ezzel biztosítja a komposzt érlelésének ideális kö-
rülményeit. Fedele felemelésekor és az alján keresztül, a föld fe-
lõl is kap levegõztetést. 

Hogyan kezdjük a komposztáláshoz?
1. Gyûjtsünk össze annyi barna (száraz, kemény, magas

széntartalmú anyagok, mint pl. gallyak, száraz levelek vagy
más hasonló növények) és zöld (friss, lágy, nedvdús, nitrogén-
ben gazdag anyagok, mint pl. a frissen vágott fû, konyhai hul-
ladékok is) hozzávalót, amennyit csak tudunk. Minél nagyobb
a halom, annál jobban tartja a nedvességet, és annál gyorsabban
bomlik le a tartalma. A túlságosan nedves halom rossz szagú -
erre vigyázzunk, hogy ne következzen be! 

2. Az alapanyagok kisebb darabokban gyorsabban lebomla-
nak, ezért a nagyobb ágakat, növényi szárakat aprítsuk fel! Ezt
a mûveletet végezhetjük elektromos aprítógépekkel, de sokszor
elég egy metszõolló is. A már említett gallynyesedék,
fûkaszálék, növényi részek, konyhai hulladék, falevél, növény-
evõ állatok trágyája, fahamú, kávézacc stb. mind-mind beleke-
rülhet, rétegesen. Száraz idõjárás esetén idõnként meg is öntöz-
hetjük a halmot és a folyamat további gyorsítása érdekében a

rétegeket megkeverhetjük, hogy a nehezebben bomló részek is
levegõhöz jussanak. A felaprított anyagok a nyári melegben 3-
4 hónap alatt megérnek, a nagyobb darabokat tartalmazó ka-
zalnak egy évre is szüksége lehet. 

3. A már kész, érett, felhasználásra alkalmas komposzt ösz-
szeesik, barna színû és szagtalan. A végtermék így könnyen la-
pátolható, porhanyós (ideális esetben nem túl száraz), földsze-
rû anyag lesz. 

4. A kész anyagot terítsük szét a talajon kb. 1 cm vastagon,
majd óvatosan dolgozzuk be!

Ne keverjünk a komposzthoz: semmiféle mûanyagot, habot,
fémet, gyomot (ez személyes tanács), kisállat ürüléket, gerinces
állatok tetemét, nyers húsokat, fõtt húst, tejterméket.

Miért jobb a komposztanyag, mint a virágföldhöz adagol-
ható növénytáp?

A talajnak ponto-
san arra van szüksé-
ge, amit a komposztá-
lás biztosít: kis ada-
gokban, fokozatosan,
és hosszú idõn ke-
resztül nyújt tápanya-
got, ellentétben a mû-
trágyával, ami hirte-
len adagokban bizto-
sítja a táplálékot a
növény gyökereinek,
miközben meg-
akasztja a gyökerek
fejlõdését, míg a

komposzttal gazdagított föld az egészséges és gazdag gyökér-
fejlõdést stimulálja. Egy komposzt halom mikrooganizmusai
felszabadítják a növények egészséges és ellenálló fejlõdéséhez
szükséges tápanyagokat.

Hol használhatom a keletkezett komposztanyagot?
A komposztot fõleg õsszel, a termõ- és díszfák töve köré,

facsoportok, bokrok alá, a veteményes felszínére teríthetjük.
Ez megfelelõ vastagságban talajtakaróként is funkcionál. 

A veteményeskertben be is áshatjuk, ezzel elõsegíti az össze-
keveredést, lebomlást. Ha átrostáljuk a komposztot, a le nem
bomlott részeket dobja vissza a készülõben levõ új komposzt ha-
lomba. A finom, földszerû rostált anyag ideális közeg lesz szo-
banövényeink számára is.

Tapasztalatcseréink alkalmával szinte csodákról számoltunk
be egymásnak, hogy a komposztanyag segítségével gyönyörû vi-
rágaink és magas beltartalmi értékû, egészséges zöldségeink ter-
mettek. A Berhidai Napok keretében rendezett kiállításaink alkal-
mával, egy kis ízelítõt Önök is kaphattak a terményeinkbõl, és re-
méljük, hogy minél többen ellátogatnak majd az idén is, ahol
kóstolókkal várjuk majd a látogatókat. Természetesen az év bár-
mely szakaszában szívesen válaszolunk a kertészkedéssel kapcso-
latos kérdéseikre, továbbá segítünk a saját felhasználáson felül ke-
letkezett többlettermés értékesítésében is. További információkért
keressen bennünket a 06 30 989 11 52-es számon,

Sikeres komposztálást, jó kertészkedést kívánunk mindenkinek!
Kellerné Szász Anikó 
Kertbarát Kör vezetõ
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KÉPVISELÕI BESZÁMOLÓ
A képviselõ-testület az elmúlt idõszakban is igen fontos

ügyeket tárgyalt. Talán a legfontosabb ezek közül a tavalyi

évrõl szóló közbiztonsági beszámoló, a 2014-es év zárszám-

adása, és a 2015-2020-as évekre vonatkozó gazdasági prog-

ram. A rendõrségi beszámoló adataiból egyértelmû, hogy

Berhidán romlik a helyzet a közbiztonság terén, jó közbiz-

tonságról nem lehet beszélni. Tavaly a szabálysértések szá-

ma 40%-kal, míg a betörések négyszeresére nõttek, három-

szor többen vezettek jogosítvány nélkül. Jogos a kérdés,

hogy hány olyan eset lehet, amikor a sértettek inkább el sem

mentek bejelentést tenni, mert attól tartottak, hogy a nyo-

mozás nem vezet eredményre és csak az idejüket vesztege-

tik? A megfelelõ közrend fenntartásához a jelenlegi rendõr-

ségi létszám a jelek szerint nem elegendõ. A belügyminisz-

ter szerint szükségtelen egy rendõrõrs, mivel a városban a bûn-

ügyi, közbiztonsági, és közlekedésbiztonsági helyzet stabil,

a közrend jó, amit alátámaszt, hogy az évente a rendõrkapi-

tány által kiadott közbiztonsági beszámolót a város képvise-

lõ-testülete egyhangúlag elfogadja. Az elõzmények és a té-

nyek ismeretében a 2014. évi beszámolót nem fogadtam el.

Ezért kértem a polgármester asszonyt, hogy a testület for-

duljon a Belügyminisztériumhoz kérelemmel, és közösen

indítványozzuk önálló rendõrõrs felállítását. Javasoltam to-

vábbá, hogy teremtsük meg a házi jelzõrendszer kiépítésé-

nek a lehetõségeit az önkormányzat együttmûködésével. Vé-

leményem szerint szükséges lenne egy ilyen rendszer

Berhidán, hogy az idõs, egyedül élõ vagy beteg emberek

tudjanak jelezni, ha baj van, ha segítségre szorulnak. A tes-

tületi ülésen kiderült, hogy közel 20 térfigyelõ kamera van

a városban, de ezek közül csak 13 mûködik megfelelõen. A

zárszámadás adataiból kiolvasható, hogy tavaly 270 millió

forint folyt be közhatalmi bevételek formájában. Javasol-

tam, hogy a tartalékból használjunk fel 34 millió forintot sa-

ját magunk, és kezdjük el önállóan fejleszteni a várost. Ezen

összeg felhasználásával is maradna elég tartalék a pályáza-

tok önerõ részéhez. Nem várhatunk mindig arra, hogy majd

az esetlegesen megnyert pályázatokból újítsuk fel középüle-

teinket, járdáinkat. A pályázatok végeredménye bizonyta-

lan, lehet, hogy nyerünk, de lehet, hogy nem. Javaslataimat

szétbontottam a 2 városrész között. Peremarton: a sportpá-

lya környékének a rendbetételére, utcanévtáblák további ki-

helyezésére, Park Étterem hátsó részének felújítására, köz-

világítás továbbfejlesztésére tettem javaslatot. Berhida: a

központban a buszmegállók cseréjét vagy felújítását, a kör-

forgalomban lévõ üzletek elõtti rész térkövezését, az Orgo-

na és Széchenyi utca sarkára egy új játszótér építését java-

soltam. A Kistemplom felázott falának javítása, a Kisková-

csi temetõ bejáratának rendbetétele, a Hõsök terén lévõ em-

lékmû kerítésének felújítása is halaszthatatlan feladat. A ja-

vaslatom sajnos nem kapta meg a szükséges támogatást a

testületi ülésen. Felül kell vizsgálni a korábbi beruházásokat

is, úgymint a szolgálati lakások felújítását és 12,6 millió fo-

rintért történt 300 méteres Veszprémi úti járdafelújítást is. A

város honlapján megtekinthetõek a testületi és a bizottsági ülé-

sek jegyzõkönyvei. Ezek a dokumentumok sokkal pontosab-

ban mutatják be a város helyzetét, mint néhány kivetített kép

a közmeghallgatásokon. A testületi ülések nagy része nyílt

ülés, kérem, hogy aki teheti, látogasson el az ülésekre is. 

Várom a további észrevételeiket, kérem, hogy keressenek
meg kéréseikkel, véleményükkel.

Kovács Rajmund
önkormányzati képviselõ

NYÁRON IS
JÓGÁZZON VELÜNK!

Nyáron sem szünetel a berhidai jóga csoport, a foglalkozá-
sok 18.30-kor kezdõdnek a berhidai Kultúrházban. A gyakor-
latok mindenki számára végrehajtható, a mozgásszervi pana-
szok enyhítésében segítséget nyújtanak. 

Várjuk az érdeklõdõket, továbbra is lehet csatlakozni a cso-
porthoz!

Zeitler Gabriella
jóga oktató

ORSZÁGOS SZÛRÉSI EREDMÉNY
Védõnõi Méhnyakszûrõ Minta Program keretében ettõl az év-

tõl kezdve Peremartongyártelepen is elérhetõvé vált a védõnõi
méhnyakszûrés.

Országos szinten az újonnan képzett védõnõk közül Széke-
lyné Kendi Ildikó 50 mintavételével a harmadik legtöbb szûré-
si eredményt érte el. 

Gratulálunk és szeretettel köszönjük védõ néninknek, hogy
rengeteg feladata mellett, részt vesz a méhnyakrák okozta ha-
lálozás elleni küzdelemben.

KÖNYVTÁR NYÁRI
NYITVA TARTÁSA

Értesítjük a Kedves Olvasóinkat, 

hogy a berhidai könyvtár nyitva tartása 

2015. július 6-tól
az alábbiak szerint módosul: 

HÉTFÕ: 1200–1700

KEDD: 1200–1600

SZERDA: 1200–1600

CSÜTÖRTÖK: 1200–1600

PÉNTEK: szünnap
SZOMBAT: 900–1130

Császár Zsuzsanna
könyvtáros
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„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

MEGHÍVÓ
Tisztelettel 

meghívunk minden 
kismamát és édesanyát

2015. július 31-én, pénteken
9 órakor tartandó

SZOPTATÁS VILÁGNAPJA
ünnepségre.

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház
8182 Berhida, Orgona u. 2.

Szeretettel várunk
minden érdeklõdõt!

Bodnár Lajosné,
Csányi Ramóna Mária,
Székelyné Kendi Ildikó

védõnõk

ÉJSZAKAI FOCIKUPA
JELENTKEZZ!

Kezdés: 2015. szeptember 11. 

a Berhidai Napok elsõ éjszakája.

Kezdõrúgás: 19.00 órakor

Helyszín: Városi sportpálya 

NEVEZÉSI DÍJ: 3.000 Ft csapatonként.

Csapatlétszám: max. 10 fõ/csapat.

Jelentkezni lehet a következõ elérhetõségeken:
PATAI BALÁZS (Berhida Szabadidõ és Tömegsport Egyesület)

Telefonszám: 06 70/205-45-18

E-mailben: pataib@citromail.hu

A csapatnévsort mindkét elérhetõségen fontos egyeztetni!

FIGYELEM!
Bemutatkozási lehetõséget kívánunk biztosítani a helyi

amatõr kézmûveseknek.

A XXIII. Berhidai Napok keretében kirakodó vásárra, ki-

állításra várjuk a helyi amatõr kézmûveseket, kistermelõk

és õstermelõk portékáit. 

Idõpont:

2015. szeptember 13., vasárnap
Jelentkezni a Kultúrház és Könyvtárban személyesen, 

vagy 88/455-400-as telefonszámon 2015. augusztus 14-ig.
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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.)

KONCZ
AUTÓSISKOLA
JOGOSÍTVÁNY

Intenzív tanfolyam

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSSEL!
Kultúrház és Könyvtár, Berhida

2015. június 29-én, 16 órakor

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

BERHIDAINFO.HU – A HIRDETÉSI PORTÁL
Elindult a berhidainfo.hu.

A weboldal létrejöttének célja, hogy a Berhidán 
és a Berhida környékén élõ vállalkozók, szolgáltatók számára

bemutatkozási, hirdetési lehetõséget biztosítson, 
információs tárként szolgáljon.

Kedvezõ ajánlatomat keresse weboldalon, 
vagy hívjon az alábbi számon!

Gerõfi Roland   20/574-1189

Fogszabályozás fél évvel rövidebb idõ alatt?
Van rá lehetõség!

A „Szabályos fogak gyorsabban” akciónk keretében 
a rögzített fogszabályzó készülékekhez egy 50 000 Ft

értékû trainert adunk ajándékba, mellyel akár hat hónappal
lerövidítheti a kezelés idõtartamát.

Fogszabályzó nem csak gyerekeknek!

Kérjen idõpontot INGYENES állapotfelmérésre
06/88/574-865 telefonszámon.

Cím: Globe Dental Fogászati Centrum 
Balatonkenese, Táncsics u. 6.

www.globedental.hu 

Akciónk érvényes: új kezelés megkezdése esetén, 
a hirdetés felmutatásával, 2015. augusztus 31-ig.
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KÖZÉRDEKÛ CÍMEK, TELEFONSZÁMOK
BERHIDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.
Alközponti telefon: 88/596-580
Telefon / fax: 06-88-585-620 
E-mail: berhida@berhida.hu 
Polgármester: Pergõ Margit 
Ügyfélfogadás: szerda 8.00 - 17.30 óráig
Telefon: 06-88-585-621 
E-mail:polgarmester@berhida.hu 
Jegyzõ: Dr. Cseh Tamás 
Ügyfélfogadás: szerda 8.00 - 17.30 óráig 
Telefon: 06-88-585-600 
E-mail: jegyzo@berhida.hu
Hatósági Iroda
Dr. Judi Erzsébet irodavezetõ:
Telefon: 06-88-596-582
E-mail: hatosagi@berhida.hu
Pénzügyi Iroda
Horváthné Zakor Tünde irodavezetõ
Telefon:06-88-596-589
E-mail: penzugy@berhida.hu

Várpalota Város Polgármesteri Hivatal
Kihelyezett Okmányiroda Berhida
8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.
Telefon: 06-88-455-085

INTÉZMÉNYEK

Berhidai Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
8181 Berhida, Kossuth Lajos út 11.
Telefon: 06-88-455-184, 06-88-586-680
E-mail: adyiskola@altisk-berhida.sulinet.hu

Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyel-
voktató Általános Iskola
8182 Berhida-Peremartongytp.,Ibolya u. 4.
Telefon:06-88-586-560; 06-88-586-561
E mail: rakocziferencperemarton@gmail.com

Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde
és vilonyai tagóvodája
8182Berhida-Peremartongytp.,Ibolya u.1.
Telefon: 06-88-455-270
8183Vilonya, Papkeszi út 5/a.
Telefon: 06-88-490-120

Süni Napköziotthonos Óvoda
8181 Berhida, Bezerédi u. 2.
Telefon:06-88-455-181
E-mail: suniovoda@gmail.com

vezeto.suniovoda@gmail.com

Kultúrház és Könyvtár
8181 Berhida, Kossuth L. u. 18.
Telefon: 06-88-455-400
E-mail: kulturhaz@berhida.hu

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
8182 Berhida-Peremartongytp., Orgona u. 2.
Telefon: 06-88-455-265
E-mail: petofi@berhida.hu

Családsegítõ Központ
8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.
Telefon: 06-88-455-153
csaladsegitokozp@invitel.hu

Idõsek Nappali Ellátása – Idõsek Klubja
8181 Berhida, Hõsök tere 38.
Telefon: 06-88-455-576

Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet
8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.
Telefon: 06-88-595-600
E-mail: tesz4@upcmail.hu

Veszprém Megyei Idõsek Otthonainak Egyesített
Szociális Intézménye Peremartoni részleg
8182 Berhida-Peremartongytp Harangvirág u.1 
Telefon: 88/586-570

RENDÕRSÉG, POLGÁRÕRSÉG, SEGÉLYHÍVÓ

Várpalotai Rendõrkapitányság Körzeti Megbízott Iroda
8181 Berhida, Kossuth u.20.
Telefonszámok:
Goda Dénes rendõr törzszászlós: 06/30/4671457
Fehér Árpád rendõr zászlós: 06/30/9004608
Füst Ádám rendõr fõtörzsõrmester: 06/30/6004607

Berhida Városi Polgárõrség Egyesület
8182 Berhida, Orgona u. 1-3.
Tel: (24 órás telefonügyelet):
Kovács Attila elnök 06-30-621-5802

Segélyhívó Számok
Mentõk: 104
Tûzoltóság: 105
Rendõrség: 107
Segélyhívó Központ: 112

ORVOSOK, GYÓGYSZERTÁR

Háziorvosi Ellátás
Dr. Rónay Barnabás
8181 Berhida, Hõsök tere 34.
Tel: 06-88-455-040

Dr. Alfredo Naranjo
8181 Berhida, Hunyadi tér 2.
Tel: 06-70-379-1404

Dr. Izsák Dénes
8182 Berhida-Peremartongytp, Szegfû út 3.
Tel: 06-88-789-160, 06-20-330-7061

Fogorvosi Ellátás
Dr. Németh Attila 
8182 Berhida-Peremartongytp., Szegfû út 3.
Tel: 06-20-958-2969

Gyermekorvosi Ellátás
Dankáné Dr. Csontai Erzsébet
8181 Berhida, Hõsök tere 38.
Tel: 06-88-455-344
8182 Berhida- Peremartongytp., Szegfû út 3.
Tel: 06-88-455-421

Állatorvosi Ellátás
Dr. Koller István
8181 Berhida, Veszprémi u.
Tel: 06-20-318-8191

Központi Háziorvosi Ügyelet
8100 Várpalota, Szent I. u. 6.
Tel: 06-88-412-104
Hétköznap: 16.00 – 8.00-ig
Hétvégén és ünnepnap: 8.00 – 8.00-ig

Gyógyszertár
Diana Patika
8181 Berhida, Bezerédi u. 7.
Tel: 06-88-454-652

VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT

Székelyné Kendi Ildikó védõnõ
8182 Berhida-Peremartongytp., Szegfû út 3.
Tel: 06-88-455-538

Csányi Ramóna Mária védõnõ
Bodnár Lajosné védõnõ
8181 Berhida, Hõsök tere 38.
Tel: 06-88-455-723

EGYHÁZAK

Római Katolikus Plébánia Hivatal
8181 Berhida, Hõsök Tere 2. 
Beke Zsolt
H. esperes, plébános
Telefon: 88-455-049, 06-20-383-6141 
E-mail: beke.zsolt@freemail.hu

zsoltatya@gmail.com

Berhidai Református Egyházközség
8181 Berhida, Kálvin tér 1.
Eizler Csaba református lelkész
Telefon: 88-655-679, 06-30-776-5665
E-mail: csaba.eizler@gmail.com

POSTA

Berhida
8181 Berhida, Kossuth L. u. 18.
Telefon: 06-88-586-510

Peremartongyártelep
8182 Berhida-Peremartongytp.,Szegfû u.1.
Telefon:06-88-455-155

HIBABEJELENTÉS

Bakonykarszt Zrt. Várpalota
Hibabejelentés (24 órás ügyelet)
Tel: 06-88-471-710

E-ON Hibabejelentés
Tel: 06-80-533-533

Vertikál Zrt.
8154 Polgárdi, Bocskai u. 26.
Tel: 06-22-576-070
E-mail: info@vertikal.hu
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