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Peremartongyártelepen is elérhetõvé vált a védõnõi méh-

nyakszûrés. 

A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghí-

vólevéllel rendelkezõ (25-65 év) közötti nõk vehetik igény-

be. A szûrésre a védõnõvel egyeztetett idõpontban, lakó-

helyük közelében kerül sor, így megspórolhatják a szakren-

delõbe utazást és a várakozást. Erre kínál lehetõséget egy Eu-

rópai Uniós projekt (TÁMOP-6.1.3/A), amit az Országos
Tisztifõorvosi Hivatal koordinál. Célja a védõnõi méhnyak-

szûrés országos kiterjesztése, illetve, hogy javítsa a méh-

nyakszûrés elérhetõségét és hozzáférhetõségét az érintett

nõk számára. Magyarországon naponta meghal egy nõ

méhnyakrák következtében, annak ellenére, hogy a méh-

nyak kezdeti elváltozásainak felismerésével és kezelésével

a betegség gyógyítható. A méhnyak daganatos nõk 65°%-a

egyáltalán nem, vagy több mint három éve nem volt méh-

nyakszûrõ vizsgálaton. Ezért különösen fontos, hogy el-

menjenek a szûrésre. Amennyiben a védõnõ a szûrés során,

vagy a laboreredmények ismeretében elváltozást észlel, a

pácienst nõgyógyászati szakorvosi vizsgálatra irányítja. A

méhnyakszûrés a védõnõi tanácsadóban történik elõre

egyeztetett idõpontban.

Jelentkezni lehet személyesen a tanácsadóban, keddi na-
pokon 10-12 óráig, vagy a 06 30 470 36 88-as telefonszá-

mon.

Egészsége érdekében javaslom, keresse fel a tanács-

adót! Ha kapott meghívólevelet, várom jelentkezését! Aki

nem kapott behívólevelet, de szeretne jelentkezni a szû-

résre, kérem keressen meg, hogy tájékoztassam a lehetõ-

ségekrõl!

A Szûrés Életet Ment. Tegyen Az Egészségéért, Ve-

gyen Részt Az Ingyenes Szûrésen, Önmagáért, Családjá-

ért!

Székelyné Kendi Ildikó
védõnõ

XXII. évfolyam 2. szám
2015. március

Városi Önkormányzat lapja

A SZÛRÉS ÉLETET MENT
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TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL
Tisztelt Lakosság!
Amint arról az elõzõ lapszámban írtunk, 2015. március 1.

napjától megváltozott a pénzbeli és természetbeni szociális el-
látások rendszere. Az aktív korúak ellátásának (foglalkoztatást
helyettesítõ támogatás, rendszeres szociális segély) ügyintézé-
se átkerült a Várpalotai Járási Hivatalhoz. A közgyógyellátás,
ápolási díj, idõskorúak járadéka és egészségügyi szolgáltatás-
ra való jogosultság ügyeket szintén a járási hivatalban lehet in-
tézni.

Berhida Város Önkormányzata a szociális ellátásokról szó-
ló rendeletében a megszûnõ lakásfenntartási támogatás és ön-
kormányzati segély helyébe lépõ települési támogatás nyújtá-
sával adhat segítséget a város területén lakó, krízishelyzetbe
került rászoruló családoknak.

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS FORMÁI:
- Rendkívüli települési támogatás (eseti)
- Települési lakhatási támogatás (rendszeres)

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
Az önkormányzat évente egy alkalommal biztosít rendkívü-

li települési támogatást annak a kérelmezõnek, aki a létfenn-
tartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került vagy lét-
fenntartási gonddal küzd.

Milyen esetekben kérhetõ a támogatás?
Pl.: betegség, haláleset, elemi kár, 
- válsághelyzetben levõ várandós anya,
- gyermek fogadásának az elõkészítése,
- gyermek családba való visszakerülése, 
- nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás,
- gyermek hátrányos helyzete miatti szükséghelyzet,
- iskoláztatás,
- alapvetõ létfenntartási költségek viselése.

Milyen jövedelmi feltételek mellett kérhetõ a támogatás?
- egyedül élõ kérelmezõ 42.750 Ft havi nettó jövedelemig,
- családos kérelmezõ 37.050 Ft egy fõre jutó nettó jövedele-

mig.

Nem állapítható meg a támogatás, ha a család:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és települési

lakhatási támogatásban vagy lakásfenntartási támogatásban
is egyidejûleg részesül,

• hasznosítható ingatlannal rendelkezik (az általa lakotton kí-
vül),

• személygépjármû tulajdonjogával vagy üzemben tartói jo-
gával rendelkezik,

• a munkanélküli családtag nem mûködik együtt a munka-
ügyi hivatallal.

TELEPÜLÉSI LAKHATÁSI TÁMOGATÁS
A települési lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló csa-

ládnak a lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásai-
hoz való hozzájárulás, amely egy évre állapítható meg és a köz-
üzemi szolgáltatókhoz kerül utalásra.

Milyen költségek vehetõk figyelembe?
- víz- és szennyvízdíj,
- villamos energia díja,
- gázfogyasztás díja,
- hulladékszállítás díja,
- albérleti díj,
- közös költség.

Milyen jövedelmi feltételek mellett kérhetõ a támogatás?
- 28.500 Ft havi nettó jövedelemig,  
- kiskorú gyermeket nevelõ család 50.000 Ft havi nettó jö-

vedelemig,
- egyedül élõ kérelmezõ 71.250,- Ft havi nettó jövedelemig.

Mennyi a támogatás havi összege?
- 4.500 Ft, ha az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem több

mint 28.500 Ft,
- 3.500 Ft, ha az egy fõre jutó havi nettó jövedelem 28.500 Ft

és 50.000 Ft között van és kiskorú gyermeket nevel a család,
- 3.000 Ft, ha az egyedül élõ kérelmezõ havi nettó jövedel-

me 28.500 Ft és 71.250 Ft között van.

Nem állapítható meg a támogatás, ha:
- a figyelembe vehetõ lakásfenntartási költségek 1 m2-re ju-
tó havi összege meghaladja a 700 Ft-ot,
- a lakás hasznosításából jövedelme származik,
- a család személygépjármû, tehergépjármû vagy autóbusz tu-
lajdonjogával- vagy üzembentartói jogával rendelkezik (ki-
véve mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármû),
- a munkanélküli családtag nem mûködik együtt a munka-
ügyi hivatallal,
- a család a lakókörnyezetét nem tartja rendben.

A támogatás igénylésének módjáról, a jogosultság feltétele-
irõl a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási
idõben (hétfõn, szerdán és pénteken) kérhetnek tájékoztatást.

Dr. Judi Erzsébet
hatósági irodavezetõ

PÁLYÁZAT
Berhida Város Önkormányzata pályázatot hirdet

az alábbi helyiség bérbeadására:
Berhida-Peremartongyártelep, Orgona utca 4. sz. 

alatti 154 m2 alapterületû helyiséget

VENDÉGLÁTÓ IPARI TEVÉKENYSÉG
CÉLÚ HASZNOSÍTÁSRA.

A megajánlható minimális bérleti díj:
78.740 Ft + ÁFA/hó.

A helyiség 2015. május 1-tõl bérelhetõ.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati doku-
mentáció megvásárlása, mely bruttó 10.000 Ft össze-
gért, 2015. március 10-tõl megvásárolható a Berhidai
Közös Önkormányzati Hivatal Veszprémi út 1-3. pénz-
tárában. A pályázatokat zárt borítékban, a pályázati
adatlap teljes kitöltésével, 2015. április 14-én déli 12
óráig Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal Titkár-
ságán (Berhida, Veszprémi út 1-3.) lehet leadni.
Az ingatlanról a Település Ellátó és Szolgáltató Szerve-
zet nyújt további tájékoztatást.
Tel: 30-829-5174 vagy 88-781-696

Karácsony József
TESZ vezetõ
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A KÉPVISELÕ-TESTÜLET
ÜLÉSÉN TÖRTÉNT

Legutóbbi beszámolónk óta a képviselõ-testület egy mun-

katerv szerinti ülést tartott, 2015. február 26-án. 

A képviselõ-testület – az elõzõ év utolsó negyedévében tör-

tént gazdasági eseményekkel kapcsolatos elõirányzat-módosí-

tások átvezetése érdekében – módosította a 2014. évi költség-

vetési rendeletét.

Elfogadta a testület a 2015. évi költségvetési rendeletet. To-

vábbra is csak a kötelezõ feladatok jelenlegi színvonalon törté-

nõ ellátását biztosítják a források, fejlesztésekre sikeres pályá-

zatok alapján lesz várhatóan lehetõség.

Elõzõ lapszámunkban tájékoztatást adtunk a szociális ellátó-

rendszer változásairól, amely miatt a képviselõ-testületnek új szo-
ciális rendeletet kellett elfogadni. A rendeletet a testület elfo-

gadta. A cél az volt, hogy – az önkormányzat által nyújtott

pénzbeli ellátások központi költségvetési támogatásának jelen-

tõs csökkentése ellenére – lehetõleg továbbra is tudjon biztosí-

tani ellátást. Az önkormányzati segélyt rendkívüli települési tá-
mogatásként kisebb változtatásokkal nyújtja az önkormányzat.

A megszûnõ lakásfenntartási támogatás helyébe a lakhatási tá-

mogatás szabályai lépnek. A feltételek némileg változtak és a

támogatás mértéke is. (A rendeletben foglaltak részletesebb is-
mertetését külön cikk tartalmazza.)

A szociális hatáskörök gyakorlásának módja is változott,

részben emiatt szükségessé vált a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzat módosítása is. A módosítás érintette a lakossági fóru-

mok rendjét. A szabályozás kiegészült a vállalkozók fórumával,

melyet évente legalább egyszer össze kell hívnia a polgármes-

ternek. Kismértékben módosultak a testületi anyag összeállítá-

sára vonatkozó rendelkezések, és az önkormányzat tevékenysé-

gi köreit tartalmazó melléklet.

Elfogadta a közmûvelõdési intézmény éves munkatervét, hoz-

zájárult, hogy a Kultúrház közmûvelõdési érdekeltségi pályázatot

nyújtson be, a pályázat megvalósításához szükséges 254.000 Ft-ot

biztosította.

Az aktuális ügyek körében elfogadást nyert az Állami Szám-

vevõszék ellenõrzésére készült intézkedési terv végrehajtásáról

szóló beszámoló.

Jóváhagyta az iskolák mûködtetésével kapcsolatos – a

Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött – megállapo-
dás módosítását, amely a módosult törvényi elõírások miatt

volt szükséges, és további terheket eredményez az önkormány-

zat számára az iskolák üzemeltetése terén. 

Pályázatot írt ki a Berhidai Napok vendéglátásával kapcso-

latban, hogy idén is biztosított legyen a nagy sátor és a közön-

ség étellel, itallal történõ ellátása.

A testület jóváhagyta a polgármester éves szabadságolási

tervét, továbbá a Berhida, Bezerédi u. 3. és az Orgona u. 4.

szám alatti önkormányzati helyiségek bérbeadására irányuló

pályázati kiírást.

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván
Berhida Város

Önkormányzata nevében
Pergõ Margit polgármester

KILENCVEN ÉV! 
A VÁRVA VÁRT NAP!

Drága Édesanyánk,

Belegrai Jánosné ki-
lencven éves lett feb-

ruár 6-án.

A családtagokkal

elhatároztuk, hogy ün-

nepélyesen köszönt-

jük fel õt. Vasárnap

meglepetés ünnepet

szerveztünk. A jeles

évfordulót népes csa-

ládi körben ünnepel-

tük, melyen elsõként

városunk elöljárója,

Pergõ Margit polgár-

mester oklevéllel,

szép virágcsokorral és tortával köszöntötte õt, amit ezúton is meg-

köszönünk neki. Szívélyes szavak kíséretében köszöntötte õt ab-

ból az alkalomból, hogy belépett a szép korúak családjába. Édes-

anyánk boldogan fogadta a település jókívánságait, meghatotta

az önkormányzat figyelmessége. A család által szervezett meghitt

ünnepségen szem nem maradt szárazon a meghatottságtól. Sok-

sok verssel köszöntöttük õt (gyermekei, menyei, unokái, déduno-

kái, rokonai).  Megköszöntük mindazt a szeretetet, odaadó gon-

doskodást, amit küzdelmes élete során nyújtott Õ nekünk. Az ün-

nepség jó hangulatú beszélgetéssel zárult. Édesanyánk egész éle-

tében sose tétlenkedett, mindig elfoglalta magát, és örömmel dol-

gozott. Mindig becsülte a munkát, a családot, az embereket. Ma

sem unatkozik, mindig talál magának elfoglaltságot. Ha jó az idõ,

a ház körül tevékenykedik. Még mindig szeret kertészkedni, fõz,

mos, fát ültet. Nagy örömünkre ma is kitûnõ szellemi frissesség-

nek örvend. 

Sok boldogságot és egészséget kívánunk születésnapjára!

Reménykedünk egy még kerekebb évfordulóban, amit tíz év

múlva újból közösen ünnepelhetünk. 

Köszönet, és hála Neked drága édesanyánk!
Szeretõ családod
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MIÉRT TANULJON A GYERMEKÜNK MÁR ALSÓBAN NÉMETÜL?

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Lassan közeleg az általános iskolai beiratkozás. Nagy változás,
nagy döntés a család és fõleg a kisgyermekek életében. Fon-
tos, hogy mindent mérlegeljünk, mielõtt választunk. Iskolánk-
ban német nemzetiségi nyelvoktatás folyik. Mit takar ez? Azok
a gyerekek, akik/akiknek szülei ezt a lehetõséget választják,
már az elsõ évfolyamtól kezdve (egészen a nyolcadik évfolya-
mig) tanulják a német nyelvet, heti 6 órában, melybõl 1 népis-
meret óra (a köznevelési törvény feltételeinek megfelelõen).
Tudom, kicsit ijesztõ elsõ hallásra ez a magas óraszám. De ezt
ellensúlyozandó, játékos formában sok dallal, verssel, barká-
csolással, játékkal színesítve tartjuk a tanórákat. Õszintén mon-
dom, hogy a gyerekek hatalmas lelkesedéssel és örömmel vár-
ják a német órákat, szívesen vesznek részt miden feladatban.
Elsõdleges célunk, hogy a gyerekek megszeressék a nyelvet, a
nyelvtanulást. Hiszen, amit szeretünk, azt szívesen csináljuk,
szívesen tanuljuk!

Miért ajánljuk a német nemzetiségi nyelvoktatásban való
részvételt?

Azok a tanulók, akik már alsóban elkezdték a német nyelv-
tanulást, egészen máshogy viszonyulnak felsõbb évfolyamok-
ban is a nyelvtanuláshoz, és nagyobb a kötõdés a nyelvet taní-
tó tanárhoz is.

A magasabb óraszám (heti 5+1) sokkal több gyakorlást tesz
lehetõvé. Magasabb nyelvi szintre tudnak eljutni tanulóink.
(Természetesen a szorgalom és a tanulás elengedhetetlen)

Fontosnak tartjuk – már a tankönyvek kiválasztásánál is –
hogy hasznos, a mindennapi életben használható tudást, szó-
kincset adjunk át a gyerekeknek. Olyan témákat, szavakat ismer-
jenek meg, sajátítsanak el, amit az életben elõforduló helyzetek-
ben, szituációkban használni tudnak.

A településen mûködõ Német Nemzetiségi Önkormányzat

nagyon jó kapcsolatot ápol intézményünkkel, és ezáltal sok
program, kirándulás, színházi elõadás  színesíti a tanulást.

Emelt szintû nyelvi órák lehetõvé teszik, hogy a diákok biz-
tos, jó alapokkal lépjenek a középiskolákba. Eddig is pozitív
visszajelzéseket kaptunk régi diákjaink középiskolai nyelvi tel-
jesítményérõl. (Tavaly sikeresen felvételiztek tanulóink nyelvi
tagozatos gimnáziumokba.)

A német népismeret óra keretében a német hagyományokkal,
népszokásokkal ismerkedünk.

Az 5. évfolyamtól lehetõség van második nyelvként, angol
nyelv elsajátítására. A német nyelvbõl már jó alapokat, nyelv-
tanulási tapasztalatokat szerzett gyerekek, könnyen elsajátítják
a második nyelvet is.

Milyen programok, feladatok várnak a német nemzetiségi
nyelvet tanuló diákokra?

Minden évben a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormány-
zat és a Berhida Német Nemzetiségi Kultúrájáért Egyesület
Márton napi lámpás felvonulást szervez. Ezen az eseményen kis
mûsorral készül a mindenkori 2. és 6. osztály, természetesen a
többi évfolyam is részt veszt vesz a rendezvényen.

Általában január/február hónapban kerül megrendezésre a
Német Nemzetiségi Nap. Erre az alkalomra minden osztály kis
mûsorral, tánccal, verssel, dallal készül.

Ezeken a rendezvényeken a gyerekek részvételét elvárjuk,
hiszen a német nemzetiségi nyelvoktatás részeként ezt vállalják.

Kollégáim nevében is szeretettel és jó szívvel ajánlom a szü-
lõk figyelmébe ezt a nyelvtanulási lehetõséget azzal az ígéret-
tel, hogy mi mindent elkövetünk, hogy a gyerekek szívesen,
örömmel tanuljanak németül!

Vargáné Nesó Ágnes

MIÉRT VÁLASSZUK?
Iskolánkban elsõ évfolyamtól választható a számítástechni-

ka tagozat, melyhez alsó tagozatban emelt óraszámmal, heti
6, felsõ tagozatban pedig 5 matematika óra kapcsolódik. A ma-
gasabb óraszámú matematika tanulásával eleinte több gyakor-
lással tehetnek szert tanulóink a biztosabb alapokra, majd fel-
sõ tagozatban emelt szintû tananyagok elsajátításával trénin-
gezhetik tudásukat. A tehetséges tanulók területi, megyei és or-
szágos versenyeken is részt vehetnek.

Mire jó a matematika? A legjobb tantárgy, melynek segít-
ségével a legkönnyebb megtanítani a gyerekeket koncentrálni
és gondolkodni. Tanulóink már alsó tagozatban megtanulnak
szabályokat memorizálni, majd kreatívan használhatják meg-
lévõ tudásukat. Megismerhetik az önálló gondolkodás „örö-
mét”, törekszünk arra, hogy egyedül, esetleg kis segítséggel,
útmutatással jussanak el a probléma megoldásához. A matema-
tikai gondolkodás két alapvetõ funkciójához, a megértéshez és
problémamegoldáshoz szükséges képességek fejlesztését tar-
juk szem elõtt, mint pl. a kreativitás, a pontosság, a lényegki-
emelõ képesség vagy éppen az algoritmikus gondolkodás.

A számítástechnika tanulása és ismerete elengedhetetlenül
szükséges ebben az információs korban, ahol olyan technikai fej-
lõdésnek lehetünk tanúi, amely teljesen megváltoztatja életün-

ket. Fontos, hogy gyermekeink biztonsággal tudják használni azo-
kat az informatikai eszközöket, amelyek nélkül lassan elkép-
zelhetetlen az élet a XXI. században. Törekszünk arra, hogy a
tanulók felismerjék: a probléma vagy annak egyes részei infor-
matikai eszközökkel is megoldhatók. Megtanítjuk a számítás-
technikához kapcsolódó eszközök és programok biztos hasz-
nálatát. Modern, jól felszerelt számítástechnika termünkben,
interaktív tábla és digitális tananyagok felhasználásával pró-
báljuk megszerettetni a gyermekekkel mindkét tantárgyat.

Március 26-án 9:45-kor BEMUTATÓ ÓRÁT tartunk, aho-
vá minden kedves érdeklõdõ óvodást és szülõt szeretettel vá-
runk!

Tasi Sándorné

TÖRTÉNÉSZEINK SIKERE

A 7. és 8. osztályos tanulók számára meghirdetett országos

történelem versenyen három tanulónk indult. Mindhárman

a megyei fordulóig jutottak: Urbauer Noémi, Krausz Dá-
niel (7.b), Nokta Kornél (7.a)  Gratulálunk!
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OVI-SULI
Szeretettel vártuk február 11-én a nagycsoportos óvodásokat

és szüleiket egy kis ismerkedésre, játékos Ovi-sulira! Fontosnak
tartjuk, hogy a gyerekek ismerkedhessenek kicsit az iskolával,
az osztályteremmel és legfõképp a tanító nénikkel. A szülõk szá-
mára igyekeztünk minél több hasznos információt elmondani is-
kolánkról, a német nemzetiségi nyelvoktatásról. Eközben a gye-
rekek szorgalmasan, kitartóan dolgoztak. Szabina nénivel puzzle
feladatot oldottak meg, beszélgettek, játszottak, Márti néni pe-
dig bevezette a kis csapatot a német nyelvtanulás szépségeibe.
Farsangi szavakat tanultak, majd szebbnél szebb farsangi álarc-
ok készültek! Jó hangulatban telt az együtt töltött egy óra! Köszön-
jük, hogy itt voltatok! Várunk benneteket!

Peidl Szabina, Bartalisné Kasza Márta, 
Vargáné Nesó Ágnes

NEMZETISÉGI NAP
A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat február 7-én

tartotta a Német Nemzetiségi Napot. Iskolánk minden nemze-
tiségi német nyelvet tanuló osztálya már hetek óta erre a fellé-
pésre készült. Sajnos a betegség miatti hiányzás nem könnyítet-
te meg munkánkat, de mindenki nagy igyekezettel, szorgalom-
mal dolgozott, hogy az osztálya által elõadott kis mûsor a lehe-
tõ legjobban sikerüljön.

Bartalisné Kasza Márta, Hegyi Boglárka, 
Vargáné Nesó Ágnes

ÁLLT A BÁL
A heves influenzajárvány miatt ugyan a valós farsangi idõ-

szakból kicsúszva, de annál nagyobb lelkesedéssel készült is-
kolánk a farsangi mulatságra, melyet február 27–én tartottunk,
immár hagyományosan két helyen.

A jelmezes felvonulásra a Petõfi Mûvelõdési Házban került sor.
A KID Rock & Roll Egyesület produkciója után a Heidi nevû kis-
óvodás (Jáger Éva néni) mutatta be az egyénileg és csoportosan mas-
karába öltözött diákokat. Míg az alsósok inkább az egyéni jelme-
zekkel tûntek ki, addig a felsõ tagozatosok osztályonként adtak elõ
jól koreografált, vicces vagy olykor félelmetes jeleneteket. A fel-
vonulást a tanár nénik nagy sikerû „katonás” tánca zárta.

A mulatság az iskolában folytatódott tovább, ahol már szólt
a zene, állt a bál. Aki a szerencséjét szerette volna próbára ten-
ni, az zsákbamacskát vagy tombolajegyeket vásárolhatott.
Mindkettõn értékes nyeremények találtak gazdára. A mulatozás-
ban megfáradt, éhes – szomjas gyerekek és felnõttek elõtt nyit-
va állt az ebédlõben berendezett büfé. A „buli” este nyolc óra-
kor ért véget, ahonnan nagy megelégedésünkre rengeteg mosoly-
gós arcú diákot láttunk búcsúzni.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden olyan szülõ-
nek, diáknak és pedagógusnak, aki munkájával bármilyen mó-
don hozzájárult rendezvényünk sikeréhez!

Fésüs Éva

PÁLYÁZTUNK
Iskolánk sikeresen pályázott a Széchenyi Terv keretében kiírt TÁ-

MOP 6.1.2./A pályázatra, melynek keretében az iskolánk tanulói
ismereteket szerezhetnek - higiéné, táplálkozás, ivóvíz, sérülés-
megelõzés, egészségkommunikáció témakörben. Az elméleti tudás
bõvítése mellett sportrendezvényeken, táncoktatáson, Maratonon,
Kinizsi próbán kapnak lehetõséget mozgásra és megismerkedhet-
nek különbözõ sportágakkal is. A pályázat hozadékaként pedig is-
kolánk 2.850.000 Ft értékben tornatermi felszerelést kap.

HATÁRTALANUL
Iskolánk sikeresen pályázott az EMET /Emberi Erõforrás

Támogatáskezelõ/ által kiírt „Határtalanul! Tanulmányi kirán-
dulás hetedikeseknek” címû pályázatán. Május 31. és június 6.
között a 7. osztály 31 tanulója utazik Erdélybe, ahol megismer-
kedhetnek a szomszédos ország magyarlakta vidékeivel, szoká-
saival, szépségével. Találkozhatnak az ott élõ magyar nyelvet
beszélõ fiatalokkal, lehetõség lesz közös élmények szerzésére.

Programjaink között szerepel a parajdi Sóbánya látogatása,
kirándulás a Medve-tóhoz, Csíkszereda megismerése, Lövéte,
Korond felfedezése. A pályázat keretében iskolánk 1.057.500 Ft
támogatást nyert, melyet utazásra, illetve szállásra fordíthatunk.
Pályázati koordinátorok: Zeller Andrea és Peidl Szabina

KINDER + SPORT

Iskolánk 16 lelkes alsós tanulója a Ferrero Magyarország által
kiírt Kinder+Sport játékos sorverseny területi döntõjére készül, me-
lyet április 1-én rendeznek Dunaújvárosban. A Rákóczi iskola Tur-
bó Törpök csapata minden héten a testnevelés órákon túl a megadott
sorverseny feladatokra edz, hogy minél eredményesebben képvisel-
hessenek minket, mivel a tét az országos döntõbe való jutás. A ver-
senynek már most biztos gyõztesei vagyunk, ugyanis kaptunk lab-
dákat, hullahopp karikákat, bójákat, jelölõ mezeket, ugróköteleket,
sípokat és rengeteg vicces feladatot.  Mind a kis- és nagy taglétszá-
mú iskolák döntõjén az elsõ helyezettek 1.200.000 Ft, a második he-
lyezettek 800.000 Ft, a harmadik és negyedik helyezettek 500.000 Ft
támogatásban részesülnek. Az intézmények a nyereményeket tor-
natermük felszerelésére, sportprogramokra és sporttáborozásra for-
díthatják, illetve – külön megállapodás alapján – hozzájárulást kap-
hatnak tornatermük felújításához.

Törõcsikné Györgyei Nelli, Monse Lászlóné, Peidl Szabina

Tisztelt Szülõk!
Kérjük, hogy támogassák adójuk 1%-ával a 
„Gyermekeinkért” Alapítványunkat!

Alapítványunk adószáma: 

18917743-1-19

Tisztelt Szülõk!
„NYÍLT ÓRÁKAT” tartunk iskolánkban 

március 25-én, (szerdán)!
Az elsõ három óra látogatható!

Idõpontjai: 7:45–8:30, 8:40–9:25, 9:45–10:30
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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NÉMET NEMZETISÉGI NAP
Az idei nemzetiségi napot február 7-én tartottuk. Délelõtt a

berhidai Kultúrházban kézmûves foglalkozásra vártuk a kreatív
gyerekeket és szüleiket. Délután a Petõfi Mûvelõdési Házban tar-
tottuk nemzetiségi rendezvényünket, amit közmeghallgatással
kezdtünk, melynek keretében beszámoltunk az elmúlt év munká-
járól.

Az elmúlt év a választások éve volt. A Nemzeti Választási Bi-
zottság azokon a településeken tûzte ki a nemzetiségi önkormány-
zati választásokat, amelyeken a 2011. évi népszámláláson a nem-
zetiséghez tartozásra vonatkozó kérdésekben min. 25 fõ vallotta
egyazon nemzetiségûnek magát. Berhidán, bár népszámláláskor
137 fõ vallotta magát német nemzetiségûnek, sajnos a választási név-
jegyzékbe csak 23 fõ jelentkezett. Így az októberi választáson a re-
gisztrált állampolgárok 3 képviselõt választhattak az önkormány-
zati testületbe. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik felvéte-
lüket kérték a névjegyzékbe és éltek választójogukkal. Ennek ered-
ményeképp tarthatta meg alakuló ülését október 20-án az új ön-
kormányzat.  A megválasztott képviselõk: Havasfalvi Zoltánné,
Molnárné Gáspár Orsolya és Ernhofferné Somogyi Ágota.

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem Csibra
Ferencnének, Vargáné Nesó Ágnesnek, Varga Károlynénak, Szalkai
Károlynak és Takács Lászlónénak a sok év fáradságos munkáját, és
remélem, hogy mi is tovább tudunk haladni azon az úton, amivel se-
gíthetjük hagyományaink ápolását és a német nyelv oktatását. 

A múlt évben a BNNÖ 9 ülést tartott, ahol 55 határozat született.
A januári ülésen a képviselõ-testület felülvizsgálta a törvényi elõírá-
soknak megfelelõen a települési önkormányzattal kötött megállapo-
dást. Februárban a Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosításáról
született döntés, amit a számviteli rend változása tett szükségessé. E
hónapban az önkormányzat megalkotta a 2014. évi költségvetést,
amit negyedévenként áttekintett, és szükség esetén módosított. Má-
jusi ülésén a képviselõ-testület véleményezte a Berhidai Ady Endre
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Mû-
vészeti Iskola intézményvezetõi álláshelyére érkezett pályázatot.

A 2014. évben a feladatalapú támogatás összege 1.486.346 Ft
volt.  Ez a szép összeg lehetõvé tette, hogy olyan célokra fordítsuk
ezt a támogatást, mint a nemzetiségi nyelvet tanuló gyermekek se-
gítése, a nemzetiségi hagyományok ápolása és kulturális progra-
mok szervezése. Az önkormányzat hozzájárult az Ady Iskola felsõ
tagozatos német nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevõ tanulói
számára szervezett kiránduláshoz Ajka környékén. A II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola 3. osztályosai Városlõdön és Németbányán
ismerkedtek a német nemzetiségi szokásokkal egy szép õszi ki-
rándulás keretében. Segítséget nyújtott a Berhida Német Nemzeti-
ségi Kultúrájáért Egyesület nyári táborához, mely a német nyelv-
területhez közel, Sopron-Brennbergbányán volt.  A képviselõ- tes-
tület szeptemberben hozott határozata szerint laptopot vásárolt,
melyet használatba adott az iskoláknak, hogy ezzel is segítse a né-
met nemzetiségi nyelvet oktató pedagógusok munkáját. A tanév
elején a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésé-

ben a két iskola német nemzetiségi nyelvet tanuló diákjai részt ve-
hettek a veszprémi Laczkó Dezsõ Múzeum programján, ami a né-
met nemzetiségi népszokásokkal ismertette meg õket.

Az októberi választások után az új képviselõ-testületre is sok
szép feladat várt. Az alakuló ülés után kitûztük a nemzetiségi nap és
a bál idõpontját, és nekiálltunk a szervezésnek. A következõ fontos
esemény a Martin napi megemlékezés volt. A Berhida Német
Nemzetiségi Kultúrájáért Egyesülettel közösen szerveztük meg no-
vember 11-én a Martin napot. Novemberben részt vettünk a Berhidai
II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Is-
kola 90 éves jubileumi ünnepségének szervezésében. Decemberben
színházi elõadásokat szerveztünk. Két elõadást rendeltünk meg a
szekszárdi német színháztól, Mesék a bõröndbõl-Aranylúd címmel,
melynek a két iskola adott helyet. A szokásos karácsonyi koncert
helyett a gyerekek egy karácsonyi színdarabot tekinthettek meg,
melynek színhelye az Ady iskola és a Petõfi Mûvelõdési ház volt. Az
iskolákban tartandó német nyelvi vetélkedõkhöz munkafüzeteket
biztosítottunk a nemzetiségi nyelvet tanuló diákok számára. Adven-
ti játszóházat szerveztünk a közoktatási intézményekben, melyhez
biztosítottuk a kézmûves anyagokat és kellékeket. 

A beszámolót követõen színvonalas mûsort tekinthettek meg a
kedves érdeklõdõk. Felléptek a berhidai nyugdíjasklub és a Berhi-
da Német Nemzetiségi Egyesület tánccsoportja, az Ady és a Rákó-
czi Iskola tanulói, és a Süni óvoda német szakköre. A városlõdi
Pergõ Rozmaring Táncegyüttes fellépésével színesítette rendezvé-
nyünket. A Nemzetiségi Nap jó hangulatú bállal záródott, amire
egyesületünk szervezésében került sor.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetemet fejez-
zem ki mindazoknak, akik segítsége nélkül nem sikerült volna a
Nemzetiségi Napot ilyen sikeresen lebonyolítani. Köszönöm a két
iskola és a két óvoda pedagógusainak, hogy közremûködtek a kéz-
mûves foglalkozás megvalósításában. Szeretném megköszönni a fel-
készítõknek, hogy ilyen szép mûsort láthattunk e jeles alkalomból.
Külön szeretném köszönetemet kifejezni képviselõtársaim nevé-
ben is Pénzes Gézának, hogy ingyenesen vállalta a berhidai szerep-
lõk szállítását. Köszönjük a Nefelejcskerti Bt. önzetlen felajánlá-
sát, a tõlük kapott virágokat, amivel megköszönhettük mûsorunk
résztvevõinek szereplését és a felkészítõk fáradságos munkáját.
Hálásak vagyunk a közmûvelõdési intézmények dolgozóinak támo-
gatásukért, amivel hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez, külön
köszönet Magyar Lászlónak a technikai segítségért. 

Ernhofferné Somogyi Ágota
NNÖ elnök

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
A Berhida Német Nemzetiségi Kultúrájáért Egyesület a Né-

met Nemzetiségi Nap zárásaként jótékonysági bált szervezett.  A
támogatásból befolyt összeget az egyesület nyári táborához
ajánlotta fel.  Az egyesület tagjai ezúton szeretnék megköszön-
ni a segítséget a tombolatárgyak felajánlóinak: Molnár Kipufo-
gószerviz, Stílus Sziget (Kendli Erika), Alkímia Kft., Varga Ró-
berté, Lennerné Lakosa Anikó, Viga Magdolna, Vachtler Já-
nos, Bajnok Veronika, Szabadi Gabriella, Reiderné Németh
Krisztina, Varga Károlyné, Szalainé Tóth Krisztina, Kovács
Andrea, Sebesi Ella, Sebesi Gábor, Kovács Attila, Kovácsné
Mesterfalvi Csilla, Havasfalvi Zoltánné, Molnárné Gáspár Or-
solya. Szeretnénk megköszönni mindazok támogatását is, akik
részvételükkel és pártolójegy vásárlásával ügyünk mellé álltak. 

Köszönjük a Petõfi Mûvelõdési Háznak a helyszín biztosí-
tását, Reiderné Németh Krisztinának és a Berhidai Német
Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak a bál megszervezésében
nyújtott segítségét.

Takács Lászlóné



7

2015. március Önkormányzati Híradó

ADY ÉS AMI HÍREI
MEGÚJUL AZ ADY ISKOLA

Az idei tanévtõl Iskolánk sok „új kezdeményezéssel” vár-
ja diákjait, amit nem árt szem elõtt tartani a beiratkozás kapcsán.

Továbbra is folytatjuk a hagyományos német nemzetiségi
nyelvoktatást, és emellett kiemelt figyelmet szentelünk a tehet-
séggondozásnak. Az Alapfokú Mûvészeti Iskola mûködésével
párhuzamosan, újonnan induló ének-zenei irányultságú osz-
tályt vezetünk be. Tapasztalataink azt igazolják, hogy ezt a te-
hetségterületet kiemelten szükséges kezelni, mert e téren nagy
számban fordulnak elõ kiemelkedõ teljesítményt nyújtó gyer-
mekek.

Az idei tanévben elért sikereink az alábbiak: 
- Országos Musical  versenyen I. helyezés duett kategóriában
- Megyei Népdaléneklõ versenyen arany és kiemelt arany

fokozatot értek el diákjaink.
Egyéb területeken pedig szintén vége, hossza nincs a vetél-

kedõknek, versenyeknek:
- Országos Földrajz vetélkedõ - Erzsébet vetélkedõ (orszá-

gos helytörténeti vetélkedõ) - Katasztrófavédelmi vetélkedõ -
„Szeresd a magyart” vetélkedõ - Groupama Garancia Biztosí-
tó által hirdetett  Greeman vetélkedõ - „Roma Ki mit Tud?”
Legújabb sikereink: 

A Magyar Diáksport Szövetség által megrendezett mezei fu-
tóversenyen két korcsoportban is versenyeztek csapataink,
melynek eredményei a következõk: 

I. helyezés: III. korcsoport fiúk: Babai Roland, Szõke Lász-
ló, Csonnó Kevin, Csonnó Lajos, Bakos Bence

III. helyezés:
IV. korcsoport lányok: Krén Regina, Hock Ramóna, Sijer

Bianka, Sijer Dzsenifer
Egyéni: 
II. helyezés: III. korcsoport fiú: Csonnó Lajos
III. IV. korcsoport lányok: Krén Regina
Ezzel a kiváló teljesítménnyel aranyérmes csapatunk és két

egyéni versenyzõnk a megyei fordulóba delegálta magát.
Várpalotán március 13-án a Thury-várban megrendezett Kis-

térségi Szavalóversenyen pedig Különdíjat vihetett haza felsõs
tanulónk, Lakatos Georgina, aki megrázó irodalmi élményben
részesítette közönségét. 

Amellett, hogy iskolánk gyermekközpontú és kiváló lehetõ-
ségeket kínál beiratkozói számára, érdemes megfontolni azt is,
hogy milyen elõnyökkel jár a lakóhelyhez való közelség. Költ-
séget lehet megtakarítani,  ha nem kell igénybe venni plusz köz-
lekedési eszközt, de az sem utolsó szempont, hogy a téli hideg-
ben – szélben, hóban, sárban, fagyban -  milyen távolságra en-
gedjük el gyermekünket, és mennyi ideig tart a biztonságos ott-
honba érkezés. Nem beszélve a gyermeki lélek érzékenységé-
rõl, röghöz kötöttségérõl. A kisebb korban kialakított kapcso-
latokat, s az iskolai közösség kötelékét is érdemes megtartani,
mert könnyebb a beilleszkedés, ha egy baráti közösség együtt
teheti meg az elsõ lépéseket a „kisbetûs életbe” az iskola kapu-
ján belépve.

Komoly tehetséggondozó, pedagógiai és szabadidõ szer-
vezõ munkánkra már felfigyeltek a város vezetõi, az iskola
fenntartói, egyéb segítõ szándékú civil szervezetek, alapítvá-
nyok. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy a város vezetõi
egy komolyabb támogatást ígértek számunkra, amit pályáza-
ti forrásból tudnak biztosítani, és ennek segítségével az egész
iskola kívül – belül megújulhat. Ennek megvalósítása már el
is kezdõdött, az energetikai mérések és tervezõ munkák elké-
szültek.

Az iskola vezetõje és pedagógustársai nagy erõkkel töreked-
nek a meglévõ kapcsolatok kiszélesítésére. Mindezen sikerek-
nek köszönhetõen rengeteg új kapcsolat született, és a közös
munkák eredményeképpen, többek között a Berhidai Kertba-
rát Körrel kialakított komoly együttmûködés révén, környeze-
tünk már a közeljövõben megújulhat a közösen kialakítandó
veteményeskert által.

A már említett „új kezdeményezések” magában foglalják
a pályázatírás és projektek megvalósulásának korábbiakhoz
képest megnövekedett arányát. Belátható, hogy a fejlõdés
egyik kulcsa a pályázati lehetõségek kihasználása, mely se-
gíti az egyébként is szem elõtt tartandó céljainkat, misze-
rint: 

„Célunk, hogy diákjaink a közösség, a társadalom hasznos
és értékes tagjává váljanak mind egyénként, mind közösségi
lényként.”

(Folytatás a 8. oldalon)
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(Folytatás a 7. oldalról)
Jelenleg folyamatban lévõ pályázataink:
- „Ökoiskola cím”elnyerésére irányuló pályázat 
- „Fogadd el, fogadj el” esélyegyenlõségi pályázat
- Erzsébet tábor „Tavaszi kirándulás”  elnevezésû pályázat
- Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram
- A Holdkõ Alapítvány által hirdetett „Pályázat számítás-

technikai eszközökre” elnevezésû pályázat
- „Varázspálca“ a Veszprém Megyei Gyermekekért Alapít-

vány pályázata
- Út a szakmaválasztáshoz 
- Erdei iskola pályázat 
- PontVelem Osztálykirándulás Pályázat 
- „Egy hét Tatán” címû pályázat
Az élethosszig tartó tanulás értékeit is adoptálhatja pedagó-

giai közösségünk a pályázati lehetõségek által. Folyamatban
lévõ pályázataink, többek között erre is biztosítanak lehetõsé-
get: - IPR pályázat, Innovatív iskola pályázat.

Korábbi, a tanév során megvalósított pályázataink:
- Reál Élelmiszerlánc „Osztálykassza” pályázata, melyen a

7.osztály közel 10.000 Ft összeget nyert, 

- TÁMOP 3.1.4. B-13/1-2013-0001 kódszámú „az „Isko-
la a közös ügyünk” elnevezésû projekt keretében megvalósí-
tott „Kulturális Fesztivál” és „Összefogás az egészséges nem-
zedékért”,

- Erzsébet Program, Õszi Kirándulás: szept. 22-25., a pályá-
zatból megvalósuló programban 27 tanuló számára nyújtott kel-
lemes élményeket.

Tanulóink szociális érzékenységének fejlesztése érdekében
néhány tanulónk jótékonysági szerepléseket is vállalt: karácso-
nyi mûsorral szerepeltünk Fûzfõn a Mozgássérültek Egyesü-
letének ünnepségén, ahol a részt vevõ gyerekek gazdag ajándéko-
kat kaptak és megtiszteltetésképp együtt fogyaszthattuk el az ün-
nepi vacsorát. A várpalotai Ápolóotthon lakóinak is ünnepi per-
ceket szerveztünk kis karácsonyi mûsorunkkal és a közös ének-
léssel. 

Legfrissebb szereplésünk a március 15-i városi ünnepségen
volt.

Tájékoztatjuk a kedves olvasóközönséget, hogy tevékenysé-
günkrõl bõvebb információt szerezhet iskolánk honlapjáról:
www.altisk-berhida.sulinet.hu

Császár Zsuzsanna

ISKOLAI BEÍRATÁSOK
Értesítjük a kedves szülõket, hogy a 2015/2016. tanévre törté-
nõ általános iskolai beíratás ideje:

Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola:
Helye: 8182 Berhida-Peremartongyártelep, Ibolya u. 4.

2015. április 16. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig,
2015. április 17. (péntek)      8.00 – 18.00 óráig.

Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola és AMI:
Helye: 8181 Berhida, Kossuth u. 11.

2015. április 16. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig,
2015. április 17. (péntek)      8.00 – 18.00 óráig.

Az óvodavezetõ vagy a szakértõi bizottság döntése alapján
tankötelezettsége teljesítését 2015. szeptember 1-jétõl megkezdõ
gyermekét a szülõ a fenti idõszakban köteles beíratni a választott
vagy a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti
kötelezõ felvételt biztosító általános iskola elsõ évfolyamára.

Az elsõ évfolyamra történõ beíratáshoz szükséges doku-
mentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lak-

címet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanú-

sító igazolás,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek TAJ-kártyája,
- a szülõ/gondviselõ személyi igazolványa, a szülõi fel-

ügyeleti jogokkal kapcsolatos nyilatkozat.

A felvételrõl az iskola igazgatója dönt, melyrõl írásban érte-
síti a szülõket.

A döntés ellen a szülõ – a közléstõl, ennek hiányában a tu-
domására jutásától számított tizenöt napon belül – jogszabály-
sértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. 

A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és
hoz másodfokú döntést.

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

A 2015/2016. tanév kötelezõ felvételt biztosító általános is-
koláinak felvételi körzete megtekinthetõ

a https://www.kir.hu/KIR2_KORZET_Lakossagi internetes
oldalon, továbbá megismerhetõ a járási hivatalokban, a tanke-
rületi igazgatóságokon, a polgármesteri hivatalokban, az álta-
lános iskolákban és az óvodákban.

HÁLÁS DIÁKOK
A felnövekvõ

generációval törté-
nõ tudatos foglalko-
zás, az oktatás, a
példamutatás, a sza-
bályok ismertetése
mindannyiunk ki-
emelt feladata. A
balesetek szem-
pontjából a gyer-
mek gyalogosok és
kerékpárosok a leg-
védtelenebbek. Õk azok, akik életkorúkból adódóan nem érzik
a veszélyt, akár gyalogosként vagy kerékpárosként, akár utas-
ként vesznek részt a közlekedésben. A gyermek a közúti köz-
lekedésben az életkorából adódó tapasztalataival tudja a saját éle-
tét, testi épségét megóvni. A tudatos magatartás kialakításában,
a balesetek és bûncselekmények megelõzésében a felkészítés-
nek, a szülõi példamutatásnak, a tanórai és a tanórán kívüli köz-
lekedésre nevelésnek meghatározó szerep kell, hogy jusson.
Egy elõadónak, fõként, ha gyermekekkel foglalkozik, szüksé-
ges, hogy mielõbb rokonszenvet ébresszen a hallgatóságban,
és a gyerekek a bizalmukba fogadják, ezáltal a kívánt cél meg-
valósulhat. És amikor a gyerekek rajzzal fejezik ki magukat, az
nem csak azt jelenti, hogy foglalkoznak a témával, de elmond-
hatatlan örömet is okoznak annak, akinek a mûvet készítették. 

Bartók Judit r. százados
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ÓVODAI HÍREK

SÜNIBEN TÖRTÉNT
Február 4-én az óvodában a Játékország udvarában elõadá-

sát mutatta be a Portéka Színpad.
Február 5-én volt óvodánkban a farsang, melyre már reggel kü-

lönféle jelmezekbe öltöztek a gyerekek. Tízórai után az aulában
csoportonként bemutatták a jelmezüket a gyerekek és farsangi
verseket, dalokat adtak elõ. Majd elkezdõdött a zenés mulatság,
és játékos-ügyességi feladatokat oldottak meg csoportonként.

Február 14-én óvodánk Szülõi Közössége farsangi jótékony-
sági bált szervezett. A meglepetés mûsorban vendég fellépõk vol-
tak: Conestoga Country Linedance, Lendvai Lacika és Szigeti
Csilla. Köszönjük az ingyenes fellépést! 

A bál megszervezéséért köszönetünket fejezzük ki a Szülõi
Közösség legaktívabb tagjainak: Kovács Tamásnak, Kovácsné
Riga Tímeának, Vargáné Szabó Évának. Ezúton mondunk kö-
szönetet azoknak, akik a bált támogatták: Pergõ Margit, Nyirõ
István, Nyirõ Istvánné, a Berhidai Polgárõrség, Lengyelné
Horváth Andrea, Karácsony József, Berhidai Nyugdíjas Klub,
Kalauz Ferencné, Kovács Rajmund, Zöld Séd Bt/Héninger
László, Tárainé Kendli Erika, GoodsMarket/Kéri Edit, Viki
ABC/Szolga Róbert, valamint mindenki, aki részvételével meg-
tisztelte bálunkat. Köszönjük!

Február 25-én óvodánkban busók és jankelék jártak. Segít-
ségükkel elûztük a telet. Köszönet érte Takács Eriknek (Bocs-
kai István Református Általános Iskola, Papkeszi), Kovácsné
Riga Tímeának, Vargáné Szabó Évának és Kovács Tamásnak
(Süni Óvoda Szülõi Közösség).

KEDVES SZÜLÕK, ISMERÕSÖK, 
SEGÍTENI AKARÓK!

Közeledik az adózás idõszaka és az óvodának minden évben

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 megvalósulhasson!

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

Köszönjük szépen az eddigi és a jövõbeni 1%-os felajánlásokat!

OVI-CSALOGATÓ!
Sok szeretettel várjuk a Tisztelt Szülõket és gyermekeiket a Sü-

ni Óvodába (Bezerédi u. 2.) az óvodai beíratást megelõzõ CSALO-
GATÓ 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

Tisztelt adózó Polgárok!
Kérjük, hogy 2015. évben is támogassák adójuk 1%-val  a 
Hétszínvirág Napközi – Otthonos Óvoda és Bölcsõdét alapít-
ványunkon keresztül.
A sószoba költségeit szeretnénk fedezni az adományaikból.
Adószámunk: 18919831-1-19 „Óvodánkért”alapítvány
Ezúton is köszönjük elõzõ évi támogatásukat!

Köszönettel: Moharos Lilla
kuratórium vez.
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SZERETETT TESTVÉREK! 
KEDVES OLVASÓK!

Keresztény hitünk legnagyobb és legmélyebb ünnepe érkezett
el: Szent Húsvét – Jézus Feltámadása.

Az asszonyok, akik a legelsõ húsvétkor Jézus sírjához mentek,
elõször féltek, de aztán az öröm tölti el szívüket. Keresik a halott
Jézust, de nem találják a sírban. Viszont majd õk is meglelik az
élõ Krisztust, a Messiást, Aki minden félelmüket eloszlatja. Az an-
gyal felszólít minket is, mai embereket, hogy „Ne féljetek!”.
Mennyi aggodalmunk, kételyünk, szomorúságunk van életünk so-
rán. Mennyi terhet hordozunk nap, mint nap. De bátorít bennünket
az Úr Jézus, a Feltámadott s a velünk élõ Úr: „Ne féljetek!”. Jézus
Krisztus is azt tanítja, hogy „Én veletek vagyok mindennap a világ
végéig!”. A keresztény ember azért nem fél, mert az élõ Krisztus
vele van! Jézus nem hagyott el minket. Feltámadva velünk él, s
marad mindörökre! Találkozhatunk Vele egész életünk folyamán!
Az angyal megerõsíti a hírt azzal is, hogy hívja az asszonyokat,
hogy nézzék meg az üres sírt. Ennek látványa pedig hitet követel
az ember részérõl az Isten felé. A megfeszített nincs a sírban. Szét-
törte a sír fogságát, gyõzött a halál felett, és találkozott feltámadá-
sa után az emberekkel (asszonyokkal, apostolaival), Akik megta-
pasztalhatták, hogy Jézus, Aki velük volt, Aki tanította õket élõ s
eleven. Nem halott, hanem feltámadott! Sokszor próbálták már le-
tagadni Jézus gyõzelmét, diadalát a halál felett. De oly sokan a tör-
ténelem folyamán és ma is hisznek Neki. Hisznek, mert Isten sza-
va eleven és átható, és minden kétélû kardnál élesebb (ahogyan ol-
vassuk a szentírásban). Mi Az élõ, a feltámadott Krisztusban hi-
szünk! Jézus, az élõ, a feltámadt elénk áll és szelíden üzen.

Ez az üzenet talán egyféleképpen így foglalható össze: Gyõztem
a halál felett! Élek mindörökké!

Kívánok minden Kedves Hívünknek és Szeretteiknek, és minden
Kedves Olvasónak áldott, szent és kegyelemteljes húsvétot!

Beke Zsolt h.esperes-plébános

NAGYBÖJT ÉS HÚSVÉT LELKI  PROGRAMOK
HELY március 29. április 2. április 3. április 4. április 5. április 6. 

VIRÁG- NAGY- NAGY- NAGY- HÚSVÉT- HÚSVÉT-
VASÁRNAP CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP HÉTFÕ

BERHIDA 10.00 19.00 19.00 18.00 10.00 10.00

IDÕSEK március 27. 14.00
OTTHONA péntek du. 15.30

PEREMARTON- 17.30 17.30
GYÁRTELEP

Feltámadási körmenetek: ÕSI, BERHIDA és BALATONFÕKAJÁR a szentmisék után közvetlenül
(március 30.) Nagyszombat (április 4.): húsvéti ételszentelés a feltámadási körmenet elõtt,
vagy húsvét vasárnap és húsvét hétfõn a szentmisék elején!

A lelki programok idõpontjai változhatnak (bár nem szoktak), ha bármilyen elõre nem látható
körülmény áll elõ, de errõl idõben értesítést adunk.
Imádságos szeretettel: Beke Zsolt h.esperes - plébános

Értesítjük a Kedves Szülõket, hogy a 2015/2016. nevelési
évre az óvodáskorú gyermekek

BEÍRATÁSÁNAK VÁRHATÓ IDÕPONTJA:

HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA 
ÉS BÖLCSÕDE:

2015. április 29-30. (szerda, csütörtök) 800-1600 óráig
Helye: Hétszínvirág Napközi-Otthonos Óvoda és Bölcsõde,

8182 Berhida, Ibolya u.1.

SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA:
2015. április 29-30. (szerda, csütörtök) 800-1600 óráig

Helye: Süni Napközi-Otthonos Óvoda, 
8181 Berhida, Bezerédi u. 2.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:
- a szülõ (gondviselõ) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- TAJ kártyája és lakcímkártyája,
- sajátos nevelési igényû gyermek esetén: szakértõi

vélemény,
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrõl határozat.

Felhívjuk a szülõk figyelmét, hogy 2011. évi CXC. törvény
8. § (2) alapján, 2015. szeptember 1-tõl, amikor a gyermek har-
madik életévét betölti, napi négy órát köteles óvodai nevelés-
ben részt venni!

Az intézményvezetõ 2015. május 22. napjáig írásban értesíti
a szülõt a felvételi eljárás eredményérõl.

A felvételnél elsõsorban a Veszprém Megyei Kormányhi-
vatal által kiadott kötelezõ felvételt biztosító köznevelési in-
tézmények 2015/2016 évre vonatkozó felvételi körzetét kell fi-
gyelembe venni!

Azokra a gyermekekre, akik bölcsõdei ellátásban részesülnek,
nem vonatkozik a három éves kortól kõtelezõ óvodai ellátás. 

A bölcsõdében egész évben folyamatos a beíratás!

Kovácsné Tobak Márta Mozgay Dóra
intézményvezetõ intézményvezetõ

ÓVODAI BEÍRATÁSOK
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KONCZ
AUTÓSISKOLA
JOGOSÍTVÁNY

Intenzív tanfolyam FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSSEL!
Kultúrház és Könyvtár, Berhida
2015. március 23-án, 16 órakor

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

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.

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
Rendelés felvétel: Balatonfõkajáron is 

a VERA virágboltban (Vasvári Pál utca 26.)

SZERKESZTÕSÉGI KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy az Önkormány-
zati Híradó szerkesztésére minden hó második hetében
kerül sor.  Kérjük a Tisztelt Olvasókat, hogy eddig az

idõpontig írásaikat juttassák el szerkesztõségünk címére.
Kultúrház és Könyvtár – 8181 Berhida, Kossuth u. 18.

e-mail: kultuhaz@berhida.hu

Önkormányzati Híradónk városunk honlapján
(www.berhida.hu) is megtekinthetõ.

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a BERHIDA TV
heti két alkalommal – hétfõn, szerdán 16.00-18.00 óra

között – sugároz képújságot.
Várjuk hirdetéseiket, közleményeiket, melyet személye-
sen a Kultúrházban vagy az alábbi e-mail címre elküldve

adhatnak le: kulturhaz@berhida.hu.

Tisztelt adózó Polgárok!
Kérjük, hogy 2015. évben is támogassák adójuk 1%-val a 

PEREMARTONÉRT EGYESÜLET munkáját.
Adószámunk: 18914221-1-19

Ezúton is köszönjük elõzõ évi támogatásukat!
Köszönettel: Némethné Závori Márta

egyesület vezetõ

RENDÕRSÉGI HÍREK
ELÕADÁS A NYUGDÍJASOKNAK
A Várpalotai Rendõrkapitányság munkatársai kiemelt figyel-

met szentelnek az idõs, egyedül élõ, fogyatékkal élõ személyek fo-

lyamatos tájékoztatására, áldozattá válásának megelõzésére.

Berhidán és Peremarton-gyártelepen élõ idõs személyek védelme

érdekében Pergõ Margit polgármester felkérte a körzeti megbí-

zottakat prevenciós elõadás megtartására. A február 19-én meg-

tartott tájékoztatón 50 fõ idõs személy vett részt. A program kere-

tében az idõsek figyelmét Füst Ádám rendõr fõtörzsõrmester hív-

ta fel, és tanácsokat adott, hogy melyek azok a magatartásformák,

mellyel elkerülhetõ az áldozattá válásuk, mit tehetnek saját maguk

és társaik védelme érdekében. Az elõadó külön kiemelte, hogy a kö-

zelgõ tavaszi idõszakban, a kertgondozás és egyéb szabadtéri tevé-

kenység során, a házak kapuinak zártságáról minden esetben gyõ-

zõdjenek meg, és ha csak rövid idõre is mennek hátra a kertbe, a

ház, a lakás bejárati ajtaját zárják be. Kiemelten kezelte a gyalogos

közlekedés során a fokozott óvatosságot, és azt, hogy sötétedés-

kor, korlátozott látási viszonyok között – lehetõség szerint – olyan

ruházatot viseljenek, mely segít az idõben történõ észlelhetõségben.

Az elõadáson résztvevõk folyamatosan kérdést intéztek az elõadó

felé, és már most jelezték, hogy a jövõben újra szeretnének egy

hasonló, hasznos információkat tartalmazó elõadást. 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Gyermekeink biztonsága, testi épségük védelme mindenkinek

közös érdeke. Fontos, hogy a közlekedésünk során megfelelõ figyel-

met szenteljünk annak, hogy fõként a jármûvel történõ közleke-

dés során a 150 cm-nél alacsonyabb gyermeket – testsúlyához iga-

zodó kialakítású – gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállít-

suk. Fokozott figyelmet kell szentelni arra, hogy a gyermek a rög-

zítést nem kapcsolta, oldotta-e ki menet közben. A Rendõrség a

fokozott közlekedési ellenõrzések során kiemelt hangsúlyt fordít a

biztonsági öv használatára, a gyermekbiztonsági rendszer meglé-

tére, annak rendeltetésszerû használatára. A Várpalotai Rendõrka-

pitányság március hónapban – fõként az oktatási intézmények kör-

nyékén végzett fokozott ellenõrzés során – a szabálysértõkkel

szemben – lehetõség szerint – figyelmeztetést alkalmaz, de a kö-

vetkezõ hónapban már megfelelõ szankció alkalmazásával hívja

fel a figyelmet a jogsértésre.

Bartók Judit r. százados

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 ki-
lazulását 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 prob-
lémás rágás okoz, és mihamarabb egyeztessen idõpontot díjmentes konzultációra sza-
kértõinkkel 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
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Kedves Gyerekek!

2015. április 3-án (pénteken)

14:30 órától vár Benneteket a 

„Nyuszi- varázs” Húsvéti játszóház

Lesz zene, tánc, tombola, 

„zsákba- nyuszi”, 

Sok-sok ajándék és meglepetés

16 órától „NYUSZI- DISCO” 

Figyelem!
Belépés 15 éves korig,

Fiúknak locsoló kölnivel, 
lányoknak piros tojással!

Helyszín: Berhida Kultúrház 

és Könyvtár
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