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BERHIDA

A forradalom emlékünnepén, március
15-én zsúfolásig megtelt a polgármesteri hi-
vatal díszterme. A Berhidai II. Rákóczi Fe-
renc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Álta-
lános Iskola tanulói színvonalas, modern
köntösbe öltöztetett ünnepi mûsor adtak.
Kálmán Andrásné történelemtanár megin-
dító ünnepi beszédében emlékezett meg az
1848/49-es forradalom és szabadságharc
eseményeirõl. Részlet az ünnepi beszédbõl:

„Látjátok ezt a háromszínû kokárdát itt
a mellemen? Ez legyen a mai dicsõ nap jel-
vénye. E három szín képviseli a három
szent szót: szabadság, egyenlõség, testvé-
riség. És a háromszínû kokárda helyreál-
lítá a rendet. És másnap minden embernek
ott volt a mellén a háromszínû kokárda.”
(Jókai Mór)

Hát ilyen egyszerû ez? Egy mozdulat és
három szín! Nem, nem! Gondolnánk. Õk
azonban mégis megtették! Meg kellett ten-
ni! Most vagy soha! Hiszen az Angliából
induló forradalmi hullám megállíthatatlanul közeledett felénk.
Elõször átcsapott a csatornán, elérve Párizst, 1848-ban a ta-
vasszal együtt végigsöpört Itálián, barikádokat állított Bécs ut-
cáin, mennydörgést keltett, hogy beleremegtek Schönbrunn ab-
lakai; Lamberg szívébe kést döfött, s õ tekerte Latour nyakára
is a kötelet. A márciusi ifjak nem tudtak, s nem is akartak elme-
nekülni elõle. Hagyták, hogy ideérjen, s felkapjon minket is az
ár! Hiszen elég volt már a béklyóból, a magyar jogok sárba
tiprásából…

Tizenkét pont. Csak ennyit kértünk. Többek között az úrbé-
ri viszonyok eltörlését, közteherviselést, sajtószabadságot, tör-
vény elõtti egyenlõséget, a feudális viszonyok megszüntetését,
felelõs magyar minisztériumot, évenkénti pesti országgyûlést,
Erdéllyel való uniót, nemzeti õrsereget, a magyar katonák haz-
ahívását… A 12 pont röviden összefoglalta azokat a legfonto-
sabb kritériumokat, melyek egy független, polgári ország meg-
teremtéséhez feltétlenül szükségesek. És az a három szín cso-
dát tett. Az uralkodó hamarosan aláírta az április törvényeket:
létrejött a Batthyányi-kormány, eltörölték a cenzúrát, szabadon
bocsátották a politikai foglyokat, felszabadult a jobbágyság…
Megszületett Európa szívében egy új ország: a polgári Magyar-
ország. 

De minden csoda három napig tart -
mondják. Hamarosan kiderült, hogy V.
Ferdinánd aláírása idõhúzás volt csupán.
1848 szeptemberében Jellasics csapatai át-
lépték a Drávát, és kezdetét vette a szabad-
ságharc… Pákozd kontra Schwechat, a fia-
tal Ferenc József parancsára az udvar máso-
dik támadása, majd Kossuthék visszavágó-
ja, a tavaszi hadjárat és a Függetlenségi
Nyilatkozat, amely kimondja, hogy nekünk
ugyan nincs többé Habsburg uralkodónk,
Kossuth a kormányzónk, országunk önálló
és független! De egy pillanat volt csupán.
Jött a muszka, ezer meg ezer. 200000. Nem
bírtuk! Kimerültség, szenvedés, fegyver-
letétel… S Ferenc Jóska megtorolta! Le-
gyõzni gyenge volt minket, de büntetni,
ránk uszítani a hiénát! Oh, az nagyon köny-
nyû volt. Példát kellett statuálni! És a sza-
badság, ahogy oly sokszor már ebben az or-
szágban, a mocsokban hevert. A háborút el-
vesztettük, de a forradalom gyõzött. S erre

emlékezünk ma. Ez az ünnep minden történelmi korban üzen
nekünk. Sokan, sokféleképpen értelmezték már az üzenetet.
1848. március 15-nek mindig volt és lesz is aktualitása. Ez a
nap kérdez bennünket nemzeti létünkrõl, a magyar sorsról, s ma
már az európai sorsról is. Voltak korok, amikor épp azzal
üzent, hogy nem lehetett megünnepelni. Ma nekünk itt ezt nem
tiltja senki, ezt SZABAD. Hiszen Petõfi szerint ama napon
megszületett a szabadság, azaz ma szabad országban élünk.
Mert kivívták nekünk, mert megharcoltak érte, mert meghal-
tak érte.

Az elmúlt 168 évben csak annyi volt a dolgunk, hogy meg-
õrizzük, hogy tiszteletben tartsuk, hogy ne éljünk vissza vele.
És ezt mi nem mindig tudtuk megtenni. Olyan boldog lennék,
ha azt mondhatnánk, hogy: Igen, ez a nép, ez az ország szabad!
A szó legtágabb értelmében az! De lehetünk szabadok egy
olyan helyen, ahol ez a jelszó: NE SZÓLJ SZÁM, NEM FÁJ
FEJEM? Lehet szabad valaki, akit fenyegetnek, hogy vigyázz,
mert felírták a nevedet régen! Hol van ott szabadság, ahol nem
lehet tenni a jóért? Mert, aki tenné a dolgát - nem nagy dolgot,
nem hõstettet, csak azt, amit mindig- a legjobb tudása szerint,
az falakba ütközik!

(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás a címlapról)
Egy szebb és boldogabb jövõt kellene építeni, és vigyázni

azokra, akiknek épül. A gyermekekre! Szülõként, nagyszülõ-
ként, nagynéniként, pedagógusként, egy közösség vezetõ-
jeként… És lépni értük, elõre! Mindenáron! Árral szemben, fa-
lakon át! Igen, higgyék el, sokan tesznek így! Teszik ezt szin-
te láthatatlanul, dicséretet, elismerést nem várva. Sokszor kaput
döngetve, falakat rombolva. De a legnagyobb akadályt magá-
nyosan, ketten vagy csak néhányan nem lehet leküzdeni! Mert
amikor a jók lépnek, õk ott teremnek- néha küldik õket- rom-
bolnak, szétzilálnak, darabokra törnek, s ami a legiszonyato-
sabb, hogy örömüket is lelik benne… 

Õk a bitangok, a sehonnaiak. Egyikük sem valaki - bár õk azt
hiszik- csak valakinek a valakije. És ez ugye nem mindegy! De
sokan vannak! Egyre többen, egyre több hatalommal… Néhol
a józan ész határait feszegetik, néha országokét, néha konti-
nensekét…

Hát hol a szabadság az ilyen világban? Ahol félelem van, ahol
bizonytalanság, kételyek kísérik az ember mindennapjait! Ezért
a világért halt ezer meg ezer ember a szabadságharcban, a há-
borúkban, ’56-ban? Hát hagyhatjuk ezt? Hogyan állunk majd
a sírkertekben, apáink, nagyapáink sírjánál, a katonák nevével
jelzett emlékmûveknél? Lehajtott fejjel? Szemlesütve? S ott
mormoljuk majd, hogy bocsássatok meg nekünk, de nem véd-
tük meg azt a madarat, a szabadság madarát. Csak néztük, 
ahogy egyre messzebb száll. S már csak azt dalolja: „Nem
mondhatom el senkinek!”

Nem tudom, ki hogy van vele, de én emelt fõvel szeretnék
ott állni minden szent helyen, ahol egy õs fekszik. Lett légyen,
aki ott nyugszik, õrnagy vagy közkatona, aki kérdések nélkül har-
colt, ha kellett; édesanya, aki egykor gyermeket nevelt, aki min-
ket nevelt. Mert így nem tiszteleghetünk a ’48-as hõsök elõtt!
Akkor hogyan hát? Ezt kell megtanulnunk a márciusi ifjaktól!
Nem ördöngösség ez, csupán néhány dolog kell hozzá: Össze-
fogás! Ha nekik sikerült, talán nekünk is fog. De akkor kell
hozzá mindenki! Nem az 1000-bõl 800; nem 10 milliónak a fe-
le, nem csak a jobb oldal vagy a bal. Nem felcímkézve, hogy li-

berális vagy kereszténydemokrata, jobbikos vagy szoci, kor-
mánypárti vagy ellenzéki. Összetartani azt jelenti, hogy ha a
közösség érdeke, ha az ország helyzete azt kívánja, akkor a
büszkeséget is félretéve, együttmûködünk. Feláldozni, odaadni
mindent, ha egy közösség, ha egy nép túlélése és szabadsága a
tét. Mint ahogy odaadták ’48-ban az egyetlen értékes rézmo-
zsarat Gábor Áronnak, vagy haltak hõsi halált Kápolnánál, Se-
gesvárnál, s adták a legdrágábbat, a fiakat, ahogy tette azt Isten
az emberiségért, úgy õk a hazáért, a népért, értünk!

Az összefogáshoz hit kell. Hit önmagunkban, hogy meg tud-
juk csinálni! Hinni egymásban, hogy a másik nem ártani, hanem
építeni akar! És az istenhit! Úgy kell ma, mint egy falat kenyér!
Böjte Csaba szerint nem a határoknál fenyegetõzõ idegen val-
lás okozza a vesztünk, hanem az a tény, hogy míg ama másik
isten hívei ölni is képesek, magukat is feláldozzák, kitartanak
a végsõkig; addig Európa kereszténysége romokban hever!
Egyre kevesebben vagyunk, akik hiszünk még. De nekünk küz-
denünk kell mások helyett is, mert fel nem adhatjuk. Mert gyer-
mekeket szültünk erre a világra, ebbe az országba. És már nincs
visszaút, nem magunkért, értük vagyunk felelõsek! 

És Jókai Mór szerint kell még hozzá ez itt, itt a keblünkön ez
a három szín: piros, fehér, zöld! Akkor elég volt ennyi. Akkor
nem szégyellték, akkor nem valami kisajátított embléma volt.
Akkor a trikolór jelentette a hazát, az összetartozást, azt, hogy
egy vérbõl valók vagyunk! S ha mi nem tudjuk mit jelent, ak-
kor kérdezzük a határon túli magyarokat, a felvidékieket. Vagy
menjünk el a székelyekhez, hiszen, ha valaki, akkor a széke-
lyek tudják mit jelent az egy vér: Wass Albert klasszikusa így
szól errõl, és arról is, hogy mindenki megkapja a méltó jutalmát
vagy büntetését:

„..Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk és leszünk Egy 
Cél és Egy Akarat: a víz szalad, de a kõ marad, a kõ marad...
Maradnak az igazak és a jók. A tiszták és békességesek. Erdõk,
hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!
És lészen csillagfordulás megint és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia, s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kõ marad, de a kõ marad.”

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSÉN TÖRTÉNT
Legutóbbi beszámolónk óta a képviselõ-testület egy mun-

katerv szerinti ülést tartott, 2016. március 31-én és két rendkí-
vüli ülést, 2016. március 17-én és 23-án.

A március 17-i rendkívüli ülésen döntés született az Ibolya
u.1. szám csatorna-felújítási munkáiról. Miután az útfelújítá-
sok az Ibolya utcát is érintik, még azelõtt szükséges egyes fel-
adatok elvégzése, hogy az út új burkolatot kapna, ne utána kell-
jen azt felbontani. A részleges felújítást Guti László egyéni vál-
lalkozó végzi 2.817.120 Ft-os áron, mivel az õ árajánlata volt
a legkedvezõbb. 

Kormányhatározat született arról, hogy kiemelt állami be-
ruházás keretében megtörténik a berhidai szennyvíztelep felújí-
tása és bõvítése 880 millió forint+áfa értékben. A projektben –
a kormány döntése szerint – a Nemzeti Fejlesztési Programiro-
da Nonprofit Kft. kedvezményezettként és konzorciumvezetõ-
ként fog részt venni. Ennek érdekében a képviselõ-testület jó-
váhagyta a konzorciumi megállapodást. Ennek alapján mind a
beruházás elõkészítését, mind a lebonyolítását ez a kijelölt szer-
vezet végzi. Folyamatosan írják ki a pályázatokat a Területi
Operatív program projektjeire. Az önkormányzat Integrált Te-
lepülésfejlesztési Stratégiájában szereplõ célok közül a kiírt pá-

lyázatok benyújtási határideje – a kerékpárutakra irányulónak
a legrövidebb – március 31. Úgy döntöttek a képviselõk, hogy
erre a felhívásra „Két kerékkel a munkába” címmel pályázatot
kíván benyújtani a Veszprém Megyei Önkormányzattal kon-
zorciumi együttmûködésben.

A március 23-i rendkívüli ülésen a kerékpárútra benyújtan-
dó pályázattal kapcsolatos megállapodásokat hagytak jóvá a
képviselõk, egyrészt a konzorciumi megállapodást, másrészt a
pályázat elõkészítésérõl szóló együttmûködési megállapodást.
Mindkét esetben a Veszprém Megyei Önkormányzat a szerzõ-
dõ partner. Emellett döntést hoztak arról, hogy rendezni kell a
peremartoni bejárónál lévõ buszmegálló területének státuszát.

A március 31-i munkaterv szerinti ülésen a képviselõk meg-
hallgatták a közrendrõl, közbiztonságról szóló rendõrségi be-
számolót. A rendõrség tájékoztatása alapján nem romlott a köz-
biztonság. A képviselõ-testület kérte, hogy a rendõrség közre-
mûködésével történjen meg Peremarton-gyártelep közlekedési
rendjének felülvizsgálata. Kérte továbbá, hogy a helyi körzeti
megbízotti csoport létszámfeltöltöttségére kiemelt figyelmet
fordítson a kapitányság. 

(Folytatás a 3. oldalon)



3

2016. április Önkormányzati Híradó

(Folytatás 2. oldalról)
Támogatták a képviselõk a rendõrség azon kérését, hogy az ön-

kormányzati támogatás egy részét eszközbeszerzésre fordíthassák.
A városban mûködõ civil szervezetek beszámolót készítettek

tevékenységükrõl, melyet a képviselõ-testület tudomásul vett.
A testület elfogadta az önkormányzat 2016. évi közbeszerzé-

si tervét, amely a tervezett nagyobb beruházások esetében azt
határozza meg, milyen eljárásrendben és várhatóan mikor ke-
rül sor közbeszerzési eljárás lefolytatására.

Elfogadta a képviselõ-testület a település környezeti állapo-
táról szóló beszámolót, amely a májusban tartandó közmeg-
hallgatáson is napirendi pontként fog szerepelni. A képviselõk
– bizottsági javaslatra – kérték, hogy a Bakonykarszt Zrt. adjon
tájékoztatást a Peremartongyártelep vízellátásával kapcsolat-
ban, tekintettel arra, hogy a gyártelepi vízellátást jelenleg már
csak egy mûködõ kútból biztosítja a szolgáltató. Fokozott ellen-
õrzést javasoltak az illegális hulladéklerakások megelõzése, a
hulladékelhelyezõk személyének esetleges feltárása érdekében.

Az óvoda fenntartójaként elfogadta a Süni Napközi Ottho-
nos Óvoda javaslatát az óvodai beiratkozás idõpontjára. Esze-
rint a beíratás idõpontja 2016. május 5-e és május 6-a. (Ugyan-
ezt az idõpontot határozta meg a Berhidai Köznevelési Társu-
lás Társulási Tanácsa a Hétszínvirág Óvodában is.)

Döntés született arról, hogy meg kell indítani – ütemezve –
azokat a hatósági eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy a város-
ban lévõ közutak tulajdonjogi bejegyzése „kivett közterület”
besorolás helyett „kivett közút” besorolást kapjanak. Korábban
az ingatlan-nyilvántartás ugyanis – mintegy 40 közút esetében
- nem szerepeltette a közút besorolást a tulajdoni lapon. A je-
lenlegi jogszabályi környezetben azonban szükséges a „közút”
kategória bejegyzése.

Elfogadta a testület a pályázati kiírást a Berhidai Napok ven-
déglátására. A pályázatokat 2016. május 17. 12.00 óráig lehet
benyújtani.

A képviselõ-testület felhatalmazta a Bakonykarszt Zrt-t,
hogy készítse el és nyújtsa be az engedélyezõ hatósághoz a
2017-2031. évekre szóló Gördülõ Fejlesztési Tervet mind az
ivóvízellátás, mind a szennyvízkezelés területére. 

Jóváhagyták a képviselõk a Várpalota Kistérség Többcélú
Társulása Többcélú Társulási Megállapodásának módosítását,
amelyet jogszabályi változások indokoltak. Szintén elfogadták
a családsegítéshez kapcsolódó jogi segítségnyújtás és a pszi-
chológiai tanácsadás finanszírozásáról szóló megállapodáso-
kat a Várpalota Kistérség Többcélú Társulásával.

Elfogadta a testület a Süni Óvoda és a Kultúrház alapító ok-
iratának módosítását.

A képviselõ-testület zárt ülést is tartott, ahol kitüntetési ja-
vaslatokat tárgyalt. A testület döntése alapján a kitüntetések a
Berhidai Napok megnyitása során kerülnek átadásra.

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ

M E G H Í V Ó
Berhida Város Önkormányzat 

Képviselõ-testületének kihelyezett ülését, 

KÖZMEGHALLGATÁSÁT 

2016. május 2-án (hétfõn) 17.00 órakor
A BERHIDAI KULTÚRHÁZBA

2016. május 3-án (kedden) 17.00 órakor
A  PEREMARTONGYÁRTELEPI 
PETÕFI MÛVELÕDÉSI HÁZBA

ö s s z e h í v o m. 
N a p i r e n d:
Tájékoztató a 2015. évi költségvetés teljesítésérõl, a 2016.
évi bevételek várható alakulásáról, gazdasági lehetõségek-
rõl, a lakóhelyi környezet állapotáról, a Várpalota Kistér-
ség Többcélú Társulásáról.
Elõadó: Pergõ Margit polgármester 

A polgármesteri tájékoztató után közmeghallgatás

Pergõ Margit
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS SZABADTÉRI ÉGETÉS TÛZVÉDELMI SZABÁLYAIRÓL
A Várpalotai Helyi Védelmi Bizottság kérésére a lakossá-

got az alábbiak szerint tájékoztatjuk a szabadtéri égetésre vo-
natkozó tûzvédelmi szabályokról.

A belterületi égetés alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység-
nek minõsül, így az Országos Tûzrendészeti Szabályzatnak az
alkalomszerû tûzveszélyes tevékenységre vonatkozó elõírása-
it kell az égetés során betartani. Amennyiben az önkormány-
zat rendelkezik a belterületi égetés szabályozásáról, úgy külön
engedély, kérelem beszerzése nem szükséges az I. fokú tûzvé-
delmi hatóságtól. 

(Berhida Város Önkormányzat Képviselõ-testületének az
avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésérõl szóló 12/2012.
(VI.29.) önkormányzati rendelete tartalmaz szabályokat arról,
hogy a lakóingatlanok kertjében mikor, milyen feltételek mel-
lett milyen anyagok szabadtéri égetése engedélyezett a város
területén. A rendelet elõírásairól tájékozódni lehet személye-
sen, vagy levélben a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal
Hatósági irodáján, illetve a rendelet letölthetõ a berhida.hu
honlapról.)

Minden külterületi égetésre, legyen az szántóföldön, gyü-
mölcsösben, tanyán, vagy zártkertben, az irányított égetés sza-
bályait kell alkalmazni, tehát a szabadtéri égetést engedélyez-
tetni kell az I. fokú tûzvédelmi hatósággal.

Az Országos Tûzrendészeti Szabályzat 226. § (1) bekezdé-
se nem különbözteti meg, hogy külterületen önkormányzati
rendelet határoz-e meg szabályokat a szabadtéri égetésre. Az
Önkormányzati rendelettõl függetlenül az irányított égetésre
vonatkozó engedélyt be kell szerezni, és emellett – ha errõl ren-
delkezik – az önkormányzati rendelet elõírásait is be kell tarta-
ni. Berhida illetékességi területén az I. fokú tûzvédelmi hatósá-
gi jogkört a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség látja
el. (8200 Veszprém Dózsa György utca 31.)

A szabadtéri tüzek megelõzése tárgyában további informá-
ciók a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hon-
lapján, a http://veszprem.katasztrofavedelem.hu/hirek/4364-
elozzuk-meg-a-szabadteri-tuzeket linken érhetõk el. 

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ
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A HÁZHOZ MENÕ LOMTALANÍTÁSRÓL
Berhida területén újra és újra megjelenik az illegálisan lera-

kott hulladékok tömkelege, amelynek elszállítása a városnak
jelentõs összegébe kerül.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy legális lehetõség is adott
a háztartásban felhalmozott lomok térítésmentesen történõ elszál-
lítására. A korábbi években az önkormányzat szervezésében, a
szolgáltatóval egyeztetett idõpontokban évente kétszer, tavasszal
és õsszel lehetõsége nyílt minden lakosnak arra, hogy a megadott
idõpontban az ingatlana elõtti közterületre kirakja feleslegessé
vált ingóságait. Az új szabályok megváltozása miatt erre már
nincs lehetõség, azonban a városban a hulladékszállítási szolgál-
tatást végzõ Vertikál Zrt. 2013-tól új szolgáltatásként bevezette az
ingatlantulajdonossal elõre egyeztetett idõpontban a háztartásban
keletkezett lom, háztól történõ elszállítását, úgy, mint felesleges-
sé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydara-
bos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretû anyagok a hatéko-
nyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében ki-
zárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek el-
szállításra:

• gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék,
építési, bontási hulladék, egyéb mezõgazdasági, ipari hulladék;

• elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hû-
tõgép)

• veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
• heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gaz-

dálkodói-vállalkozói tevékenységbõl származó háztartási hul-
ladékhoz hasonló hulladék.

A közszolgáltatási szerzõdés 8. melléklete szerint, Berhidán
évi 2 alkalommal történõ lomtalanításért külön nem kell fizet-
ni, annak díját a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tar-
talmazza. Az elszállítás feltétele, ezért az, hogy a közszolgál-
tatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak ne legyen díjhátraléka.

Kérjük, hogy lomtalanítási igényét az alábbi megadott térsé-
gi elérhetõségen jelezze a közszolgáltató felé.

Polgárdi térség: Tel:30/511-7334;
e-mail: szallitas@vertikalrt.hu

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ

TÉNYLEG MINDENKI AZT ÉPÍT, AMIT AKAR?
A címben felvetett kérdésre a válasz, hogy nem, nem így van!
Bizonyára Önök is értesültek róla – hiszen ezzel van tele a

média – a kormány a lakossági építéssel kapcsolatban új rende-
letet alkotott, és ezzel módosította az építési törvényt és módo-
sított építéssel kapcsolatos rendeleteket. A jogszabályok ismer-
tetése helyett, nézzük a tényeket!

2016. január 1-tõl az új lakóépület építése esetén, ha annak
összes hasznos alapterülete legfeljebb 300 m2, egyszerû bejelen-
téssel kell élni az építéshatóság felé.

Mit is jelent ez? Új lakóépületet „belterületen” lehet építeni,
annak megfelelõ építési övezetben és építési telken. Külterüle-
ten – így a zártkertekben – nem lehet lakóépületet építeni. Ösz-
szes hasznos alapterület: az épület helyiségeinek összes terüle-
te. Ha tetõtér beépítés is van, akkor az 1,90 m belmagasság fe-
letti helyiségterületek számítanak bele. Az építési telekre leg-
feljebb akkora épület építhetõ, melyet a helyi építési szabály-
zat arra a területre engedélyez. Építési szándék esetén, az öve-
zeti elõírásokról mindig kérjen felvilágosítást a hivatalban.
Hogy segíteni tudjunk, Önnek ismernie kell a telke nagyságát.
Új fogalom lépett életbe, ez az egyszerû bejelentés. Ez nem mi-
nõsül hatósági eljárásnak. És ez nagyon fontos! Az építésható-
ság nem indít engedélyezési eljárást, mert nincsen ebben az
esetben építési engedély. A bejelentést – a benyújtott dokumen-
táció alapján – tudomásul veszi. Ebben az esetben nem kell a
szomszédot értesíteni, nincs jogorvoslati jog. 

Milyen tervet kér az építéshatóság?  Ebben óriási a válto-
zás! A régi típusú engedélyezési terv – az egyszerû bejelentés
esetén - a múlté. A tervezõnek, ugyanúgy meg kell tervezni az
épületet, célszerû egyszerûsített kiviteli tervet kérni tõle, mely
alapján tudjuk, hogy teljesültek-e elképzeléseink az épülettel
kapcsolatban, de ez alapján tud korrekt ajánlatot adni a kivite-
lezõ is. Errõl a tervrõl tudja a tervezõ azt a bejelentéshez szük-
séges egyszerûsített 1:200-as méretarányú tervet szolgáltatni,
amely a hatóságnak szükséges. A kiviteli terv ebben az építke-
zési formában nem kötelezõ. De ha felelõsséggel gondolko-
dunk, belátható, hogy ajánlott és hasznos, a fent elmondottak mi-
att. Itt szeretném megjegyezni, hogy az építtetõ és a tervezõ fe-

lelõssége, hogy az elkészült terv, és majdan az épület is megfe-
leljen valamennyi hatályos, az építést szabályozó jogszabálynak.
Mert ezt a megfelelést most már a hatóság nem vizsgálja. Tér-
jünk vissza a bejelentés folyamatához. Megtörtént a bejelentés
az építéshatóság felé, (Polgármesteri Hivatal, Várpalota, Gár-
donyi Géza u. 39.) Annak végén, az építéshatóság a tudomá-
sulvételérõl 15 napon belül tájékoztatja a bejelentõt. A 16. nap-
tól kezdhetõ meg az építkezés. Az építkezés akkor is megkez-
dettnek minõsül, ha ténylegesen nem indul meg a kivitelezés.
Erre nagyon oda kell figyelni, mert az építkezés befejeztével
nem használatbavételi engedélyt kell kérni, hanem a település
illetékes jegyzõje hatósági bizonyítványt állít ki, az épület épí-
tésének megtörténtérõl. Ennek a hatósági bizonyítványnak
igazgatási szolgáltatási díja van. Ezek az alábbiak. Mint látha-
tó, a díjfizetés alól akkor mentesül az építtetõ, ha három éven
belül befejezi az építést.
A bejelentéstõl számított Fizetendõ igazgatási 

évek száma szolgáltatási díj
0–3 Díjmentes
3–4 200.000 Ft
4–5 400.000 Ft
5–6 600.000 Ft
6–7 800.000 Ft
7–8 1.000.000 Ft
8–9 1.200.000 Ft
9–10 1.400.000 Ft

Fontos! Ha a 10 évbõl kicsúszunk bármilyen oknál fogva, 
az épületet le kell bontani!

Mire kell figyelni az egyszerû bejelentéssel épülõ házak ki-
vitelezésénél? Tudni kell, hogy a tudomásulvételrõl az építés-
hatóság az építésfelügyeletet tájékoztatja! A kivitelezésrõl
elektronikus építési naplót kell vezetni, mindaddig, amíg az tart.
Ha 10 évig, akkor addig! Az elektronikus naplóba fel kell töl-
teni a tervezõre vonatkozó adatokat, a kivitelezõ személyét, a
velük kötött szerzõdéseket, és azokat a terveket, melyek alap-
ján a kivitelezést végzik. 

(Folytatás az 5. oldalon)
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(Folytatás a 4. oldalról)
Az e-napló vezetésérõl külön jogszabály rendelkezik. Az

építésfelügyeleti ellenõrzésen az épület kivitelezését, valamint
a vonatkozó jogszabályok – építési, munkaügyi, munkavédelmi
– betartását fogják vizsgálni. Ezek lefolytatásáról, az esetleges
bírságértékekrõl szintén külön jogszabály rendelkezik. Tehát
látható, hogy szabadnak kiáltották ugyan ki a „pályát”, de csöp-
pet sem akadálymentes rajta a közlekedés. 

Mi a helyzet egyéb építési ügyekben? Továbbra is építési en-
gedély köteles, így építési engedélyezési eljárást kell lefolytat-
ni az építési hatóságnak a régi megszokott rend alapján: - a
meglévõ lakóépület bármilyen bõvítése, átalakítása,- új nyara-
lóépület építése, - meglévõ nyaralóépület bármilyen bõvítése, át-
alakítása, - új gazdasági épület építése, meglévõ gazdasági
épület bármilyen bõvítése, átalakítása esetében. A fenti eljárá-
sokban továbbra is megmaradt az engedélyezési eljárás elõtti te-
lepülésképi véleményezés, melyhez a dokumentációt elõzete-

sen egyeztetni kell a tervezõnek a települési fõépítésszel. Ezt kö-
vetõen az elkészült engedélyezési tervi szintû dokumentációt
be kell nyújtani a polgármesterhez. Vannak olyan építési ese-
tek, amelyek nem engedély kötelesek, ellenben be kell azokat
jelenteni a polgármesterhez. Ennek szabályait Berhida Város
Önkormányzata Képviselõ-testületének a településképi beje-
lentési eljárásról szóló 11/2013. (V.8.) önkormányzati rende-
let tartalmazza. A rendelet részletes ismertetésétõl terjedelmi
okok miatt el kell tekinteni, a rendelettel kapcsolatban érdeklõd-
ni lehet a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iro-
dáján (Mûszaki Csoport), illetve keddi, szerdai napokon a tele-
pülési fõépítésznél. Emellett a rendelet letölthetõ a berhida.hu
honlapról. 

Kedves Olvasóink! Bármi építéssel kapcsolatos ügyben állunk
szíves rendelkezésükre. Kérje segítségünket, tanácsunkat!

Kéri Katalin
települési fõépítész

NEMZETI BOR MARATON
2016-ban is megrendezése kerül a Nemzeti Bor Maraton

rendezvény, mely BERHIDA települést is érinti. A tervezett
idõpont: 2016. május 13-22., 10 nap, 10 kiemelt borvidéki ren-
dezvényhelyszín, 121 település, Magyarország 22 borvidéke.

A hivatalos rajt helyszíne Soltvadkert városa lesz, ahová a tíz
napot követõen célba is ér a Nemzeti Bor Maraton. Berhidára
2016. május 16-án (hétfõn) érkezik meg a Nemzeti Bor Mara-
ton, délután 13 óra körül.

NEMZETI BOR MARATON TÁMOGATÓ FUTÁS: A ta-
valyi évben már jól mûködõ programhoz az idei évben is lehe-
tõség lesz a településre beérkezõ futókat/kerékpárosokat bekísér-
ni a célhelyszínig, majd a tovább indítást követõen kikísérni az
új indulókat a település határáig. Ez egy ingyenes kísérõfutás lesz,
ahová a település lakosai, iskolák, sportegyesületek csatlakozhat-
nak a Nemzeti Bor Maratonhoz. Célunk az, hogy a lehetõ leg-
több embert mozgassuk meg Berhidán ezen a távon, és méltón

képviselje magát városunk, a Nemzeti Bor Maraton résztvevõ-
jeként.

VÁRJUK A KÍSÉRÕ FUTÁSRA JELENTKEZÕKET! Je-
lentkezni lehet (ingyenes regisztráció): a berhidai Kultúrház-
ban személyesen vagy az alábbi linken: http://winerunner.hu/

Az idei évben is zajlik a résztvevõ települések között egy kü-
lön verseny!

Az a település, amely a lakosság számához mérten ezen az in-
gyenes (településen belül tartó) részvételen a legtöbb embert meg-
mozgatja, elnyeri a jövõ évi hivatalos NBM–RAJT helyszínét.

Emellett még egy egyedülálló, 1.000.000 FT ÉRTÉKÛ KÜLÖNDÍJ
is jár a gyõztesnek! A nyertes település számára egy univerzális elekt-
romos autó töltõállomást is telepítenek és beüzemelnek!

CSATLAKOZZUNK MINÉL TÖBBEN, HOGY BERHIDA
LEGYEN A GYÕZTES!

szerk.

DADA OKTATÁS AZ ÚJ MUNKAFÜZETTEL

RENDÕRSÉGI HÍREK

A Várpalotai Rendõrkapitányság illetékességi területén az

idei tanévben három általános iskolában zajlik a rendõrség biz-

tonságra nevelõ DADA programja. Bartók Judit c. rendõr szá-
zados a II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató

Általános Iskolában tartott elõadást a gyerekeknek március

31-én délelõtt. A rendõrnõ a gyerekekkel arról beszélgetett,

hogy milyen veszélyek leselkedhetnek rájuk, illetve miként

tudják azokat elkerülni, megelõzni. A szabályok ismertetése

mellett arról is beszélgettek, hogy milyen következményei le-

hetnek annak, ha nem a helyes döntést hozzák meg. Az elõ-

adás a közlekedési szabályok ismertetésére is kitért. Külön

örömet szerzett az elõadó a diákoknak azzal, hogy végre átad-

hatta azt a munkafüzetet, amit az Országos Rendõr-fõkapitány-

ság Bûnmegelõzési Osztályának szakmai koordinálásával a

Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osz-

tály készített.
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FIZETÉS NÉLKÜL TÁVOZOTT A KÚTRÓL
A tankolást követõen a férfi úgy tett, mintha telefonál-

na, majd a benzinkútról fizetés nélkül elhajtott. Telefonon

értesítette a rendõrséget a berhidai töltõállomás kezelõje,

hogy egy férfi fizetés nélkül távozott a benzinkútról febru-

ár 3-án este fél hat körüli idõben. A helyszínre érkezõ kör-

zeti megbízottaknak a töltõállomás kezelõje elmondta,

hogy a férfi nem tudta kiegyenlíteni a tankolási költséget,

így megkérte, hogy a jármûvel álljon félre. A férfi úgy tett,

mintha telefonon segítséget kérne, de az autóba beült és

elhajtott. A kútkezelõnek még volt ideje a gépjármû rend-

számát leolvasni. Az eljárás során Fehér Árpád rendõr
zászlós körzeti megbízott széleskörû adatgyûjtést végzett,

mely során kiderült, a jármûvet a 32 éves berhidai illetékes-

ségû H. R. vezette. Az eljárás alá vont férfi elismerte, hogy

fizetés nélkül távozott a benzinkútról. Utólag tettét megbán-

ta, napokkal késõbb önként visszament a benzinkútra és

megtérítette az okozott kárt. A Várpalotai Rendõrkapitány-

ság a lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértési el-

járást H. R. ellen lefolytatta, a keletkezett iratokat a Veszp-

rémi Járásbíróságnak megküldte.

MÉCSESTARTÓKAT, VÁZÁKAT TULAJDONÍTOTT EL 
KÉT BERHIDAI FÉRFI A HELYI TEMETÕBÕL

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a 20 éves Cs. B.

és 17 éves társa megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy

2015. november 1. és 2016. március 25. közötti idõszakban a

berhidai temetõben levõ sírokról több alkalommal bronz méc-

sestartókat, fém díszeket és vázákat tulajdonítottak el. Gyanúsí-

tottkénti kihallgatása során mindkét fiatalember elismerte a

bûncselekmények elkövetését. Az ügyben a Várpalotai Rend-

õrkapitányság többrendbeli lopás vétsége elkövetésének meg-

alapozott gyanúja miatt folytatja a nyomozást.

ROBBANÓSZEREK, LÕSZEREK VESZÉLYEI
Az elmúlt idõszakban több bejelentés is érkezett a rendõrség-

re talált robbanótesttel kapcsolatban, melyet a tûzszerész szak-

emberek szállítottak el, vagy semmisítettek meg. 

Ezúton is kéri a Rendõrség a lakosságot, ha robbanószert,
lõszert, vagy más hasonló gyanús tárgyat talál, kérjük, értesít-
se a rendõrséget a 112-es segélyhívó telefonszámon, vagy a
Várpalotai Rendõrkapitányság szolgálatirányító parancsno-
kának a 30/278-2219-es telefonszámán tegye meg a bejelenté-
sét. 

Kérjük, hívják fel a gyermekeik figyelmét arra, hogy a löve-

dék, robbanószer és más idegen tárgy megtalálása esetén ah-

hoz ne nyúljanak hozzá, hanem kérjenek felnõttõl segítséget.

Mivel a kapitányság illetékességi területén nagyon sok kirándu-

lóhely van, a kirándulások alkalmával elõfordulhat, hogy löve-

dékekre, lõszerre, vagy valamilyen robbanótestre bukkan a ter-

mészetet és sportot kedvelõ személy, így nagyon fontos, hogy

tudja és ismerje mindenki a legfontosabb szabályokat, és termé-

szetesen azokat tartsa is be. A földmunkavégzés közben is gya-

kori, hogy a munkagép robbanótestet fordít ki a földbõl, így

kérjük, vegyék figyelembe, hogy a tárgyhoz hozzányúlni, ütö-

getni, vagy más egyéb módon azt a talált helyérõl elmozdítani

tilos és életveszélyes!

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!
A kedvezõ tavaszi idõjárásban, a ragyogó napsütésben, kér-

jük ne feledkezzen meg saját és gyermekei személyes bizton-

ságáról sem. Gyermekeink biztonsága, testi épségük védelme

mindenkinek közös érdeke. Fontos, hogy a jármûvel történõ

közlekedésünk során a 150 cm-nél alacsonyabb gyermeket –

testsúlyához igazodó kialakítású – gyermekbiztonsági rendszer-

ben rögzítve szállítsuk. Fokozott figyelmet kell szentelni an-

nak, hogy a gyermek a rögzítést nem kapcsolta, oldotta-e ki

menet közben! A Rendõrség a közlekedési ellenõrzések során

kiemelt hangsúlyt fordít a biztonsági öv használatára, a gyermek-

biztonsági rendszer meglétére, annak rendeltetésszerû haszná-

latára.  A Várpalotai Rendõrkapitányság április hónapban - fõ-

ként az oktatási intézmények környékén végzett fokozott ellen-

õrzés során - a szabálysértõkkel szemben megfelelõ szankció al-

kalmazásával hívja fel a figyelmet a jogsértésre. Emellett kér-

jük, hogy a szülõk ügyeljenek arra, hogy a gyermekekkel közö-

sen tekintsék át a legfontosabb közlekedési szabályokat. Fon-

tos, hogy a gyermekek kerékpárját vizsgáltassák át, és szerel-

jék fel azt a kötelezõ tartozékokkal, illetve azok üzemképes ál-

lapotát ellenõrizzék!

Bartók Judit 
címzetes rendõr százados



2016. április Önkormányzati Híradó

7

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

ADY ÉS AMI HÍREK
INTERAKTÍV SZÍNHÁZ

AZ ADYBAN
Március végén iskolánkban járt a Mini Manó Színház. Egy

szórakoztató, vidám, interaktív darabot láthattak tõlük a gye-
rekek, Télûzõ móka címmel. Az elõadás két szereplõje Finta
Nándor (Farkas koma) és Flick Alexa (Malacka) a tanulók be-
vonásával szórakoztatta a közönséget. 

Köszönetet mondunk az iskola Szülõi Munkaközösségének
és Diákönkormányzatának, akik pénzügyileg támogatták a
színházi elõadást.

Palotai Andrea

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük Kellerné Szász Anikónak, a berhidai Kertbarát
Kör vezetõjének és a Kertbarát Kör tagjainak, hogy kibõvítet-
ték iskolánk kiskertjét, és megtették az elõkészületi munkákat
ahhoz, hogy a tanulók idén tavasszal is elkezdhessék a vetemé-
nyezést.

Az iskola tanulói és pedagógusai

SZÁJBER – PETÕFI, AVAGY MÁRCIUS 15. MÁSKÉPPEN
A mai fiatalok világát át meg átszövi az internet, a televízió,

a telefon, a virtuális világ. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy a
március 15-ei ünnepi mûsorunkat is egy kicsit más hangnem-
ben, a diákok nyelvén szólaltatják meg a 3. és 7. osztályos ne-
bulóink. Alaptörténetként adott volt két csapat, akik a történe-
lem házi dolgozatra készülve skype-olnak, s egymást – egymás-
nak segítve haladnak végig az 1848 tavaszán történt eseménye-
ken. Az elõadásra való felkészülés rengeteg elõzetes munkát

igényelt, hiszen a virtuális jeleneteket elõzõleg filmre kellett
rögzíteni. Ez azonban sokkal nagyobb munkakedvet adott a di-
ákoknak, s több olyan tanuló is részt tudott venni a mûsorban,
akik esetleg egy „hagyományos” elõadáson nem állnának ki a
nagyközönség elé. A jól végzett munka jutalma nem maradt el:
mind iskolánkban, mind a városi ünnepségen nagy tapssal dí-
jazta a közönség a gyerekek mûsorát.

Fésüs Éva

ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA...
Az idei tanévben 4. alkalommal, vagyis utoljára (március

17-én) tartottunk ovi-sulit az iskolánkba történõ beíratás elõtt.
Foglalkozásainkkal segítséget szerettünk volna nyújtani a gye-
rekeknek és szüleiknek, hogy betekintést nyerjenek intézmé-
nyünk munkájába. A jelenlévõk Anita néni, Póli néni és a di-
gitális tábla közremûködésével megismerkedhettek néhány ma-
tematikai fogalommal, játékosan vizsgálhatták érzékszerveik
fejlettségét. Verseken, dalokon és mondókákon keresztül is-
merkedhettek a számokkal és a tízes számkörrel, valamint be-
tekintést nyerhettek az iskolai etikettbe. 

Reméljük, hogy segítettünk! Találkozunk a beíratáskor, áp-
rilis 14-én és 15-én. 

Turcsányi Istvánné, Tasi Sándorné

RÁKÓCZI-NAPOK
340 éve, 1676. március 27-én született II. Rákóczi Ferenc, is-

kolánk névadója. A fejedelem születésnapjára idén is a Rákó-
czi-napok programjaival emlékeztünk. A nyitómûsorban elõ-
ször az iskolarádión keresztül az alsós énekkart, majd a 2. osz-
tályosok mûsorát hallhattuk. Ezután – idén rendhagyó módon
– kisfilmet néztünk, amely bemutatta a Rákóczi-szabadságharc
eseményeit. A program kedd délután a mesemondó- és szava-
lóversennyel folytatódott.

Az idei Rákóczi-napok nyitórendezvénye az immár hagyo-
mánnyá vált szavalóversenyünk volt, mely március 22-én 14
órakor került megrendezésre iskolánkban. 

(Folytatás a 8. oldalon)
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(Folytatás a 7. oldalról)
A megmérettetés idén annyiban volt különleges, hogy a

résztvevõknek Wass Albert munkáit kellett tolmácsolniuk. Az
alsó tagozatosok egy-egy meserészlettel, a nagyok versekkel
érkeztek. Mivel a feladat nem volt könnyû, a verseny fõ szer-
vezõje, Szõcsné Szakács Marika néni a szokásosnál jóval koráb-
ban felhívta a gyerekek és pedagógusok figyelmét az esemény-
re, hogy alaposan felkészülhessenek rá.

Végül 27 tanuló döntött úgy az Ady Endre Német Nemzeti-
ségi Nyelvoktató Általános Iskolából és intézményünkbõl,
hogy Wass Albert mûveit meséli - szavalja ezen a délutánon. A
2., 3. és 4. osztályosok tavaszi rajzaival díszített teremben elõ-
ször szebbnél szebb mese- és mondarészleteket hallhattunk. A
kicsik széken ülve, kedvenc játékaikat, bábfiguráikat ölükbe
fogva adhatták elõ az érdekes történeteket. Mindenképp dicsé-
ret illeti az alsós nebulókat, hiszen erõn felül birkóztak meg a
nemes feladattal. Ezek után a felsõ tagozatosok következtek a
versek elõadásával, akik szintén a költõhöz méltóan, magas
színvonalon szavalták a mûveket.

Amíg a zsûri (azaz Lengyelné Horváth Andrea és Gyergyák
Gáborné) visszavonult, addig a szereplõket Jáger Éva néni és
a Diákönkormányzat tagjai látták vendégül. Az „ítészeknek”
valóban nehéz dolguk volt a jutalmak és helyezések elosztása-
kor, ezért ismét több tanuló térhetett haza egy-egy szép Wass
Albert kötettel és Tasi Sándorné, Anita néni által készített ok-
levéllel. A dobogóról lecsúszott diákok sem mentek haza üres
kézzel, õket emléklappal jutalmaztuk. Bízunk benne, hogy min-
denki jól érezte magát ezen a délutánon, s hogy jövõre is sok is-
merõs arcot látunk majd a versenyen!
A VERSENY EREDMÉNYE:
1–2. osztály: I. Kovács Olivér 2. o. (Berhidai II. Rákóczi F. N.
N. Ny. Ált. Isk.), II. Kálmán Kíra Karina – Molnár Zoé 2. o.
(Berhidai II. Rákóczi F. N. N. Ny. Ált. Isk.), III. Kovács Gab-
riella 1. o. (Berhidai II. Rákóczi F. N. N. Ny. Ált. Isk.)
3–4. osztály: I. Oláh Míra 4. o. (Ady Endre N. N. Ny Ált. Isk.
és AMI), II. Takács Míra Zoé 4. o. (Berhidai II. Rákóczi F. N.
N. Ny. Ált. Isk.), III. Molnár Julietta 3. o. (Berhidai II. Rákó-
czi F. N. N. Ny. Ált. Isk.)
5–6. osztály: I. Varga Ágnes 6. o. (Berhidai II. Rákóczi F. N.
N. Ny. Ált. Isk.), II. Vass Vivien 6. o (Ady Endre N. N. Ny Ált.
Isk. és AMI), III. Vántus Viktória 6. o. (Berhidai II. Rákóczi F.
N. N. Ny. Ált. Isk.)
7–8. osztály: I. Borzas Viktória 8. o. (Ady Endre N. N. Ny Ált.
Isk. és AMI), II. Krausz Dániel 8. o. (Berhidai II. Rákóczi F.
N. N. Ny. Ált. Isk.), III. Ernhoffer Petra 8. o. (Berhidai II. Rá-
kóczi F. N. N. Ny. Ált. Isk.), Loridán Kitti 8. o. (Ady Endre N.
N. Ny Ált. Isk. és AMI)

A rendezvény második napját a Bevezetés a meteorológia rej-
telmeibe címû elõadással kezdtük, melyet a Magyar Légierõ me-
teorológusa, Formán Bence tartott. Néhány alapvetõ fogalom tisz-
tázása után a gyerekek megtudhatták milyen folyamatok zajlanak
a légkör legalsó rétegében, milyen egyszerû és korszerû, modern
eszközöket használnak az idõjárás elõrejelzésére a XXI. század-
ban. Képeken megnézhették a különbözõ felhõtípusokat, de lát-
hattak példát az égbolt csalafintaságára is. Kicsik és nagyok érdek-
lõdve kérdezték az elõadót, szívesen bekapcsolódtak a feladatok-
ba is. Nem is tehettük volna jobb napra ezt az elõadást, mint már-
cius 23-a, hiszen aznap volt a Meteorológia Világnapja. 

Míg a felsõsök a meteorológiai elõadást hallgatták, addig az
alsó tagozatosok a magyar népi hangszerek egy részével ismer-
kedtek Tóth László segítségével. Megtudtuk, hogy mi magya-
rok, akárcsak a többi nép, gyakorlatilag bármit képesek va-
gyunk hangszerként használni. A legegyszerûbbek talán azok,
melyek önmaguktól szólnak, kiegészítõ hangforrás nélkül.
Ilyen hangkeltõ hangszer volt például a doromb, a csuzlicsörgõ,
de akár az a két fakanál is, mellyel a cigányzenészek kísérték
táncosaikat. Láthattunk és hallhattunk körtemuzsikát, vagyis
cserépsípot, hatlyukú pásztorfurulyát, tekerõlantot, azaz nye-
nyerét, citerákat, szaruból készült kürtöt, a népi zenekarok ál-
tal sokat használt ütõgardont. Közelebbrõl megismerkedhet-
tünk a magyar dudával. Megtudtuk, hogy a tömlõ anyaga bir-
ka-, vagy kecskebõr, amit egyben, tömlõszerûen nyúznak le. A
dudafej kecskére emlékeztetõ faragott állatfej, melynek homlo-
kán egy szív alakú tükör van. Ha abba belenéz az ördög, és
meglátja benne önmaga rút ábrázatát, úgy elszalad, hogy vissza
sem néz. Az elménk csiszolásán túl, megmozgathattuk lábain-
kat és kezeinket is, ugyanis a bátrabbja táncra perdülhetett. 

Jó hangulatú, közös énekléssel fejeztük be az elõadást, me-
lyet a gyerekek nagy tapssal köszöntek meg. 

Az alsó tagozatosok számára a Rákóczi-napok zárórendez-
vénye egy meglepetés vendéget tartogatott. Õ Buda Gábor volt,
a népszerû Alma együttes alapítója.

A Könyvmolyképzõ Könyvkiadóval karöltve indult ugyanis
egy nagyon rokonszenves kezdeményezés, mely a gyerekek által
ismert mûvészeket kért fel arra, hogy egy-egy foglalkozás kere-
tein belül mesét olvassanak a gyerekeknek, ezzel is népszerûsít-
ve az olvasást. A program neve is ez: „Nicsak, ki mesél?” A mi
apróságaink is szeretettel hallgatták Barbara Park meséjét egy ki-
csit rakoncátlan kislányról, Fruzsi Bérõl, aki nem tudta eldönte-
ni, milyen szakmát válasszon felnõtt korában. A mesét követõen
Buda Gábor beszélgetett a kicsikkel a történetrõl, és saját pálya-
választásáról is, s aki elég kitartó volt, még dedikált fényképet is
vihetett haza a nap végén! Nagy öröm volt még számunkra, hogy
a meséket nemcsak a fejünkben és lelkünkben raktározhattuk el,
hanem könyvtárunk ajándékként megkapta a bemutatott köteteket.

(Folytatás a 9. oldalon)
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(Folytatás a 8. oldalról)
A felsõsök utolsó programja a berhidai Bakonyi Fehér Tig-

risek, a Shotokan Karate Csapat látványos bemutatója volt,
melyrõl az esemény elõtt Hargitai Tündét, a csoport vezetõjét
kérdeztük. 

Mit jelent a
shotokan szó, és mi-
kor kezdték a gyere-
kek ezt a sportot ûz-
ni?

A Shotokan karate
stílus alapítója: Fu-
nakoshi Gichin. A
shotokan jelentése
hajladozó fenyõ.
Csapatunk több mint

három éve kezdte el tanulni ezt a harcmûvészetként is ismert
sportot.

Mit láthatunk a következõ órában?
A gyerekek alapvetõ védekezõ és támadó technikákat ki-

hont, azaz egylépéses küzdelmet – mely megadott technika
végrehajtásával történik – mutatnak be. Ezután formagyakorla-
tokat, ún. katákat is láthatnak. Ezek elõre megkoreografált, lo-
gikusan felépített mozgássorozatok, melyek elképzelt harcokat
mutatnak be képzeletbeli ellenféllel. Ezt követõen egyszerûbb
önvédelmi gyakorlatok bemutatására kerül sor. Az egyszerûbb
technikák, egylépéses küzdelmek és önvédelmi gyakorlatok ki-
próbálására a résztvevõ gyermekek önként jelentkezhetnek.

Fésüs Éva, Hargitai Tünde, 
Kálmán Andrásné, Töröcsikné Györgyei Nelli,

Turcsányi Istvánné

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE HÍREI
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsõde gyer-

mekeinek életét az elmúlt évekhez hasonló-
an ebben az évben is szeretnénk minél érde-
kesebbé és színesebbé tenni. Ezért szerve-

zünk a gyermekek számára rendszeresen különbözõ programo-
kat, programsorozatokat és tevékenységeket, melyekbe igyek-
szünk lehetõség szerint a szülõket is bevonni. Programjaink kö-
zött vannak már korábban is szervezett jól bevált események,
illetve igyekszünk újabb, még eddig nem tervezett események-
kel is elõállni.

Február közepén Farsangi bálunkat tartottunk, melyre sze-
retettel vártuk a gyermekek szüleit, rokonait. Minden csoportunk-
ban jelmezbe bújtak a gyerekek, és kis mûsorral köszöntötték
vendégeiket, búcsúztatták a telet. Február 22-én és március 23-
án a Portéka Színház látogatott el egy-egy elõadással intézmé-
nyünkbe. Március hónapban a Petõfi Mûvelõdési Házban volt
látható az Õsi Kovács Alkotómûhely jótékonysági kiállítása. A
mûvészek a kiállított képekbõl egy-egy darabot felajánlottak
megvásárlásra, mellyel intézményünk Alapítványát kívánták
támogatni. Minden kedves támogatónknak ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani.

Továbbra is nagyon fontosnak tartjuk a környezettudatos ne-
velést, hogy a gyerekek minél nagyobb harmóniában éljenek a
természettel. Az elmúlt évekhez hasonlóan októberben már
megünnepeltük intézményünkben az Állatok Világnapját, ebben
az esztendõben pedig a Víz, - Föld, - Madarak és Fák Napjá-
nak megünneplését is tervbe vettük. Fontos a gyermekek kör-
nyezettudatos magatartásának alakítása, fejlesztése, az alapve-
tõ környezeti- és természetvédelmi szabályokkal való ismerke-
dés, a természetes vizek védelméhez való pozitív hozzáállás,
felelõsségérzet alakítása. A Víz Világnapjához kapcsolódó ese-
ménysorozatunkat március végén tartottuk. Mindhárom gyermek-
csoportunkban a témára való ráhangoló tevékenységekkel ké-
szültünk: irodalmi, zenei, vizuális, mozgásos, környezeti tar-
talmakkal, dekorációval, figyelemfelkeltõ plakátokkal. A gyer-
mekek korábbi tapasztalataira, élményanyagára építve kezdtük
meg az egyes csoportokban tevékenységeinket. Rajzpályázatot
hirdettünk: „Én ezért vigyázok a vízre” címmel, melyre kíván-
csian vártuk a szülõk és gyermekek közös alkotásait. Sok nagy-
szerû alkotás érkezett, a munkákat kiállítottuk és apró ajándé-
kokkal jutalmaztuk. Március 21-én Siófokra, a Zsiliphez látogat-
tunk el a gyerekekkel, aminek megszervezésében nagy segítsé-

günkre volt Csercsics Sándor. Köszönjük! Itt szakemberek se-
gítségével ismerkedhettek meg az óvodások a Balaton vízszint-
jének szabályozásával, a zsilip mûködésével, a vízi élõvilág, a
víz tisztaságának védelmével. Március 22-én „Kreatív-kézmû-
ves” játék délelõttöt szerveztünk papírcsónak-hajtogatással, pa-
pírcsónak úsztató versennyel, játék akváriumkészítéssel, hor-
gászással. Célunk volt, hogy az együtt átélt élmények és tapasz-
talatok járuljanak hozzá a gyermekek és a családok természet-

védelemmel kapcsolatos ismereteinek bõvüléséhez, ismerked-
jenek meg lakókörnyezetük természeti szépségeivel, állat- és
növényvilágának különleges értékeivel. A tavaszi ünnepkör
eseményei közül a húsvétról sem feledkeztek meg a gyerekek.
Ez az ünnep az idei évben a fentiekben megemlített sok más
rendezvényünk közepette zajlott. A versmondás, az éneklés, a
népi játékok játszása, a tojásfestés, a kreatív tevékenységek,
mint a színezés, vágás, ragasztás így sem maradtak el. A nagyobb
gyerekek tapasztalataikat felelevenítve emlékeztek vissza a
húsvéti szokásokra, hagyományokra, szimbólumokra. 

(Folytatás a 10. oldalon)
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(Folytatás a 9. oldalról)
A kisebbeknek pedig szemléltetéssel, meséléssel igyekez-

tünk bõvíteni ismereteiket. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt
nagy meglepetést szerzett a húsvéti nyuszi az apró ajándékok-
kal. A Mûvelõdési Ház elõtt felállított tojásfa díszítésben is
részt vettünk, melyet a gyerekekkel együtt mi felnõttek is egy-
aránt nagyon élveztünk. Áprilisban ismét érdekes programok
vártak a gyerekekre. A Könyvmolyképzõ Kiadó szervezésében
„Nicsak ki mesél?” címmel indult egy meseolvasást népszerû-

sítõ programsorozat az egész ország területén. Ennek kereté-
ben április 6-án intézményünkben Csepregi Éva mûvésznõ tar-
tott meseórát a gyerekeknek, április végén pedig a Föld Napját
fogjuk ünnepelni. A sok érdekes tevékenységhez és program-
hoz rengeteg segítséget kaptunk a szülõktõl, településünk la-
kóitól, az intézmény dolgozóitól, melyeket ezúton is szeretnénk
mindenkinek megköszönni! Bízunk benne, hogy munkánkat ha-
sonló eredményekkel sikerül a továbbiakban is folytatni.

Rávai Henriett, Moharos Lilla

HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA 
ÉS BÖLCSÕDE HIRDETMÉNYE

Értesítjük a kedves szülõket, hogy a 2016/2017. nevelési év-
re az óvodáskorú gyermekek beíratásának idõpontja:

2016. május 4.  800-1600 óráig,
2016. május 5.  800-1600 óráig

Helye: Hétszínvirág Napközi - Otthonos Óvoda és Bölcsõ-
de, Berhida, Ibolya.u.1

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

A köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekez-
dése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus

31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdõ nap-
jától (2016. szeptember 1.) köteles óvodai nevelésben részt
venni. A jegyzõ a szülõ kérelmére, a védõnõ egyetértésével, a
gyermek jogos érdekét szem elõtt tartva, az ötödik életév betöl-
téséig felmentést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való rész-
vétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

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

Az intézményvezetõ 2016. május 30. napjáig írásban értesí-
ti a szülõt a felvételi eljárás eredményérõl.

A felvételnél elsõsorban Veszprém Megyei Kormányhivatal
által kiadott kötelezõ felvételt biztosító köznevelési intézmé-
nyek 2016/2017. évre vonatkozó felvételi körzetét kell figyelem-
be venni!

A bölcsõdében egész évben folyamatos a beíratás.
Mozgay Dóra

intézményvezetõ

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsõde március 19-én szervez-

te meg a felnõttek számára az immáron hagyományosnak te-
kinthetõ IV. Jótékonysági Bált, mely ismét igen sikeresnek bi-
zonyult. Azt hiszem, joggal mondhatjuk, hogy olyan hagyo-
mányt teremtettünk, ahol az a cél, hogy az önfeledt szórako-
zás, a napi gondok elfeledtetése mellet egy jó célt támogatunk,
ami nem más, mint a gyermekek életét színesebbé, szebbé va-
rázsolni. 

Ez a rendezvény újra bebizonyította, hogy összefogással
semmi sem lehetetlen! A jó szándékú támogatás és az önfeledt
szórakozás remekül ötvözhetõ, és ezzel a gesztussal ismét egy
jó cél megvalósulását segítjük. Minden évben nagy kihívásként
tekintünk erre az eseményre, és minden évben igyekszünk a le-
hetõ legjobban megszervezni ezt a rendezvényt. A megszerve-
zéshez, lebonyolításhoz rengeteg segítséget kapunk minden év-
ben. Segítenek a szülõk, a rokonok, a barátok, ismerõsök, a volt
óvodások és szüleik, de például a díszítésben még a mostani kis
ovisok is részt vettek, hiszen szüleikkel jelen voltak a péntek
délutáni elõkészületekkor. Eddig is mindig családias és jó han-
gulatú volt ez az esemény, azonban az idei évben nem csak az
elõkészületek alkalmával, hanem a bál egész ideje alatt érezhe-
tõ volt az összefogás, a szeretet. Ez az esemény lehetõséget ad
arra, hogy a régi ismerõsök újból találkozzanak, beszélgesse-
nek, mulathassanak, valamint az új ismerõsök is jól szórakozza-
nak és reményeink szerint pozitív élményekkel térjenek haza. 

Az estét Mozgay Dóra óvodánk vezetõje nyitotta meg, 
majd két tehetséges táncos, Csomai Bettina és Takács Donáta
Dóra tánca következett. A folytatásban pedig Hatás Andrea jó
hangulatú, zenés mûsora volt látható. Ezt követõen a vendége-
ket vacsorával kínáltuk, majd egész éjszaka a Ciklon zenekar húz-
ta a talpalávalót és teremtett remek hangulatot. Természetesen
a tombolahúzásra is sort kerítettünk, melyhez rengeteg felaján-
lást kaptunk és ezúton is nagyon köszönünk! Az este folyamán
végignézve a sok vidám, boldog, mosolygós vendégünket - le-
írhatatlan érzés volt. Mi láttuk az õ vidámságukon át már a mi
kis óvodásaink, bölcsõdéseink örömét is, hiszen minden támo-
gatás, minden mosoly a gyermekek javát szolgálja. A támoga-
tásokból több programot tervezünk megvalósítani. Egyiket már
sikerült is, hiszen Siófokra látogattunk a bált követõ hétfõi na-
pon. 

A teljesség igénye nélkül nem biztos, hogy fel tudnánk so-
rolni azokat a személyeket, akik segítettek nekünk, de ezúton is
szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki bármilyen formá-
ban részt vett a Jótékonysági Bál elõkészületeiben, megszerve-
zésében, lebonyolításában, de még a buli utáni takarításban is
a segítséget, a sok támogatást. Az õ erejükbõl, az est jó hangu-
latából is erõt merítve, már most újabb terveket szövögetünk a
jövõ évi Jótékonysági Bálunkhoz. 

Mozgay Dóra, Moharos Lilla
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Március 11-én a berhidai Ady Endre Általános Iskola 4. osz-
tályos tanulói színesítették a március 15-i megemlékezést óvo-
dánkban ünnepi, interaktív elõadással. Köszönjük az osztály ta-
nulóinak, valamint Jugovics Lajosné és Fejes Erzsébet tanító-
nõknek a színvonalas elõadást! Óvodásaink is megemlékeztek
mindegyik csoportban a márciusi hõsökrõl, eseményekrõl. Ké-
peket gyûjtöttek és beszélgettek nemzeti hõseinkrõl, az 1848-
as forradalomról. Zászlókat, kokárdákat, csákót készítettek,
melyekkel feldíszítették a csoportszobákat és az öltözõket. Ver-
seket, dalokat, indulókat tanultak.

Március 16-án óvodánk csapata képviseltette magát Várpa-
lotán, a Kölyökvár Kupán. A kupán, amely sportvetélkedõ, a
kistérség óvodái vettek részt. Óvodánk csapata a Kölyökvár
Kupán III. helyezést ért el. Felkészítõ óvodapedagógusok:
Tóthné Dénes Mária és Kovács Lászlóné. Mindenki nagyon
ügyes volt, gratulálunk! Nagyon büszkék vagyunk rátok!

Napokkal a Víz Világnapja elõtt a csoportok a vizes témakö-
rökben tevékenykedtek. Halakat festettek, vágtak, ragasztottak,
amibõl a faliújságra akváriumot készítettek. Hajókat hajtogat-

tak, amit színesre varázsoltak. Képeket néze-
gettek a vízben élõ állatokról. Meséltek „Pá-
rácskáról”, a kis felhõrõl, verseltek, énekeltek a
halacskáról, beszélgettek a víz fontosságáról,
és arról, hogyan vigyázhatunk mi is a víz tisztaságára.

Március 22-én minden kisgyermek élvezte a patak-, a folyó
partra és a Kis-tóhoz tett sétát, ahol vízre tették a saját maguk
által készített kis hajóikat. Vízmintát vettek, hogy megnézzék,
melyik milyen tiszta. Megnézték a vízpart élõvilágát (halak,
nádas). Hallgatták a békák kuruttyolását. A játszótéren a gye-
rekek tekerték a spirált, felnyitották-leengedték a zsilipeket és
figyelték, hogyan töltõdik meg a kis patak.

Március 28-án a Teknõsbéka csoport az Idõsek Klubjában,
a Polgármesteri Hivatalban és az óvodában zöldágjárással ün-
nepelték a tavasz érkezését.

Március 31-én a berhidai Nyugdíjas Klub Néptánccsoport-
ja a gyerekeknek néptáncbemutatót és táncházat tartottak az
óvodában, mellyel nagy örömet szereztek a gyerekeknek és fel-
nõtteknek egyaránt. Köszönjük szépen!

Április 6-án a „Nicsak, ki mesél?” egy országos gyermekprog-
ram keretében óvodánkba látogatott Csepregi Éva énekesnõ,
aki mesélt a gyerekeknek Marciról, egy óvodás gyerekrõl, hogy
éli életét, és mit csinál az óvodában. A gyerekek nagy érdeklõ-
déssel hallgatták. De legjobban annak örültek, amikor énekelt
a mûvésznõ és õk is vele énekeltek. Mesekönyveket és egy fol-
tos kistehenet kaptunk tõle ajándékba. Köszönjük Réz Edina, a
Hétszínvirág Óvoda pedagógusának közremûködését, hogy a
mi óvodánkba is ellátogatott a mûvésznõ.

Óvodánk életét nyomon követhetik óvodánk megújult hon-
lapján (www.suniovoda.hu) és a facebook oldalán (Süni Óvo-
da, Berhida). Kovácsné Tobak Márta

intézményvezetõ

SÜNI ÓVODA HÍREI 

KEDVES SZÜLÕK, ISMERÕSÖK, 
SEGÍTENI AKARÓK!

Közeledik az adózás idõszaka és az óvodának minden év-
ben sokat jelentenek az adó 1% felajánlások. A 2015. évi
felajánlásokat köszönjük szépen! Az idei 1%-ból szeret-
nénk a gyermekeknek minél színesebb programokat szer-
vezni, ennek érdekében az idén kézmûves eszközök be-
szerzését tervezzük.

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

A BERHIDAI SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS
ÓVODA HIRDETMÉNYE

Értesítjük a kedves szülõket, hogy a 2016/2017. nevelési év-
re az óvodáskorú gyermekek beíratásának idõpontja:

2016. május 4. (szerda) 800-1600 óráig
2016. május 5. (csütörtök) 800-1600 óráig
Helye: Süni Napközi-otthonos Óvoda, Berhida, Bezerédi u. 2.
Szükséges dokumentumok:
• a szülõ (gondviselõ) személyi igazolványa, lakcímkártyája
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• TAJ kártyája és lakcímkártyája
• sajátos nevelési igényû gyermek esetén: szakértõi vélemény
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrõl határozat
Felhívjuk a szülõk figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. törvény 8.

§ (2) bekezdése alapján 2016. 08. 31. napjáig, ha a gyermek a har-
madik életévét betölti, köteles az óvodai nevelésben részt venni!

Az intézményvezetõ 2016. június 3. napjáig írásban értesíti
a szülõt a felvételi eljárás eredményérõl.

A felvételnél elsõsorban a Veszprém Megyei Kormányhi-
vatal által kiadott kötelezõ felvételt biztosító köznevelési intéz-
mények 2016/2017 évre vonatkozó felvételi körzetét kell fi-
gyelembe venni.

Kovácsné Tobak Márta
intézményvezetõ
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AZ ÕSZI NAPFÉNY NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBÕL
Az év elsõ klubgyûlésén értékeltük az elmúlt évet, megbeszél-

tük az idei teendõket. Az elmúlt év is nagyon gazdag volt, az idei
évre is sok szép programot terveztünk: kirándulások, fürdés, mú-
zeumok, kiállítások, színházlátogatás, és nem utolsó sorban váro-
sunk társadalmi, kulturális rendezvényein való részvétel. Re-
méljük, meg tudjuk valósítani elképzelésünket, de most elsõsorban
az elkövetkezõ három hónap programját kellett megszervezni. 

Itt volt a nyakunkon a farsang, a nõnap, a húsvét, és elmen-
tünk Sárvárra egy kis áztatásra. Az idei farsang kurtára sikere-
dett. Köszönhetjük ezt a hold állásának, ami miatt a húsvét elég
korai idõpontra március 27-28-ára esett. A farsang, mint tudjuk
egy zajos nevetéssel teli mulatság, amelyet õsi hiedelmek, babo-
nák hívtak életre. Vigadalommal, felvonulással, beöltözéssel és
boszorkánybábú égetéssel akarták a gonosz szellemeket elûzni.
A régi jelmezek, alakok halottas menetet imitálva masíroztak, eb-
bõl alakult ki a mai modern karnevál. A szabályok felrúgása és
kigúnyolása, a következmény nélküli bolondozás az álarc név-
telensége mögött. Mit ne mondjak: az embereknek mindig volt
humorérzékük. A farsang utolsó vasárnapján tartották az asz-
szonyfarsangot, ami a szabályok felrúgásának és a nemi szere-
pek összeolvadásának kitûnõ példája volt. Ezen a mulatságon,
csakis asszonyok vehettek részt, akik az év egyetlen napján kor-
látlanul ihattak, és nótázhattak, férfi módra mulattak. Hogy ez mi-
ért nincs az év összes napján? Lehet, hogy jövõre a peremar-
toni lányoknak, asszonyoknak meg kellene szervezni legalább
farsang táján? Igyekeztünk jól érezni magunkat, mert aztán
nyakunkon a böjt, meg az influenzajárvány. Úgy gondoltuk vi-
gadjunk még egyet, aztán jöhet az önmegtartóztatás. A télen ki-
gömbölyödõ pocakunkból bõven adhatunk le. Negyven nap
koplalás azért nem semmi! Epénk, májunk is megkönnyebbül,

felvehetjük a kihízott ruháinkat. A negyvennapos fogyókúra si-
kerével kapcsolatban nagyon optimisták voltunk, mert a fánko-
kat mind megettük, pedig volt a hagyományostól a képviselõfán-
kig sok fajta. Most pedig lássuk, milyen maskarákat vonultattak
fel a mi asszonyaink és férjeink: indián lányok, 2 macska, tán-
cosnõ, virágáruslány, magyar lány, kártyák, gondolás, WC-s
néni és egy rendõr az együgyû lánnyal. Minden jelmezes egy
kis mûsort is adott, ezzel megalapozták a következõ órák vidám
hangulatát. Elmúlt a farsang, készülõdtünk a húsvétra. Minden
csütörtökön összegyûltünk tojásfestésre. Mármint az aktuális
héten kifújt tojásokat pingáltuk, díszítettük, mindenki saját ízlé-
se és tehetsége szerint. Össze is gyûlt mintegy 500 darab. Nagy-
csütörtökön közmunkások segítségével felállítottunk egy fát,
meghívtuk az óvodásokat, és a kisgyerekekkel együtt felaggat-
tuk a tojásokat. Megszületett a „nagy mû”, Berhida elsõ tojás-
fája! Kis közös mûsor után megajándékoztuk a gyerekeket.  A
karácsonyi közös faállítás után már azt hiszem, elmondhatjuk,
hogy hagyományt teremtettünk. Jövõre az iskolásokat is tervez-
zük aktivizálni a karácsonyi és húsvéti ünnepeken. Most már
csak azt kellene kitalálni, hogy a felnõtt lakosságot hogyan le-
hetne nagyobb számba bevonni ezen alkalmakkor.

Most és itt, szeretnénk egy közös kis játékot. A tojásfa alatt
mindenki látta a kissé túlméretezett csibét. Aki megnézte a ka-
rácsonyi kiállítást, az felfedezhetett némi hasonlóságot a lépcsõ-
feljárót õrzõ hóemberrel. Ha nem szeretnénk, hogy ez a tárgy
visszatérjen eredeti funkciójához, azaz egy „cefrés hordó” dics-
telen szerepéhez, úgy adjunk javaslatot a jövõbeni felhasználá-
sához. Bármelyik klubtagunkkal közölhetik az ötletet, de a mû-
velõdési házban is leadhatják. Aki a legkreatívabb módot kita-
lálja, azt díjjal jutalmazzuk! Székely Lajosné

AZ ÖSSZEFOGÁSSAL BERHIDÁÉRT EGYESÜLET 
ELMÚLT ÉVI MUNKÁJA

A hagyományoknak megfelelõen a 2015-ös évben is – ja-
nuár 12-én – megkoszorúztuk a Don-kanyar áldozatainak em-
lékmûvét. Az áprilisi, májusi és a júniusi Önkormányzati Hír-
adóban meghirdettük a Virágos Berhida pályázatunkat. A pá-
lyázaton részt vehetett valamennyi, a város közigazgatási terü-
letén lévõ ingatlan tulajdonosa, használója. Egy személy több
kategóriában is nevezhetett. Az elmúlt évben nem szerveztük
meg az Utcadíszítést, mert a 2014-es évben a rongálások miatt
nem volt jelentkezõ e kedves kezdeményezésre. Június elsején
koszorút helyeztünk el a II. Világháborús emlékmûnél, emlékez-
ve a csatákban meghalt hõseinkre. Tavasszal támadt az ötle-
tünk, hogy korabeli fotók alapján szeretnénk bemutatni a vá-
ros régi arcát: épületeit, utcáit, tereit, lakóinak életét. Ezért meg-
hirdettük a lakosság körében, hogy, aki rendelkezik a régi idõ-
ket bemutató képekkel, az adja kölcsön az egyesületnek, mi di-
gitalizáljuk, majd visszaadjuk a tulajdonosnak. Szép számban
érkeztek a lakosságtól fényképek, és Fülöp Attila is átadta a
hozzá eljuttatott képanyagot. Ezeket Molnár László részönkor-
mányzati képviselõ segítségével témánként csoportosítottuk,
tablókká alakítottuk, majd nyomtatás után kereteztettük. Így a
nyáron volt mit csinálnunk. Találtunk felvételeket a régi
berhidai néptáncosokról, a település épületeirõl, az óvodások-
ról, a focistákról, a gyárról, az iskolásokról és a mindennapi
életrõl. Ezekbõl készítettünk kiállítást a Berhidai Napok alatt

(szept. 11-én), majd október 6-án a Petõfi Mûvelõdési Házban,
az Országos Könyvtári Napok keretén belül. Mindkét megnyi-
tón az Õszi Napfény Népdalkör közremûködött.

Berhidai Napok zárónapjának – 2013 óta hagyományos
programja a Virágos Berhida pályázaton résztvevõk munkájá-
nak elismerése. Így volt ez a tavalyi évben, s reméljük, a 2016-
os sem lesz másképp. A pályázat nyertesei voltak:

Kiemelten szép kert/udvar/terasz tulajdonos: Dabosi Jánosné,
Hidvégi Józsefné, Holányi Julianna, Lénárt Anita, Tokár Istvánné. 

Szép és gondozott kert/udvar/terasz tulajdonos: Boa
Lászlóné, Csirke Sándorné, Csomai Zoltán, Daróczi Gyuláné,
Fábián Renáta, Hardi István, Horváth Emil, Kellerné Szász
Anikó, Nyírö Istvánné, Polgár Edit, Simon Ferencné, Szecsõdi
Ferencné és T. Nagy Klára.

Turcsányi Istvánné
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FELHÍVÁS RÉGI FOTÓK GYÛJTÉSÉRE
Az Összefogással Berhidáért Egyesület tavaly, a Berhidai

Napok alatt helytörténeti fotókiállítást szervezett a Kultúrház és
Könyvtár földszinti csarnokában. Szeretnénk ezt folytatni, és
bemutatni a régi Berhida (Berhida, Kiskovácsi, Peremarton,
Peremartongyártelep) életét, sportját, kultúráját, közösségeit,
a település épületeit, utcáit, az ott zajló életet.

Ehhez szeretnénk a helytörténet iránt érdeklõdõ berhidaiak
segítségét kérni!

Olyan 1970 elõtt készült családi fényképeket keresünk, ame-
lyek különbözõ, esetleg már nem létezõ házak, közterületek
elõtt készültek, vagy a kor és Berhida szempontjából nevezetes
eseményt örökítettek meg. Nem kell megválni a fényképektõl,
csupán digitalizálni szeretnénk õket, majd visszajuttatjuk min-
denkinek. A beszkennelt fotókat utána rendszerezzük, majd is-
mét közszemlére bocsátjuk. Kérünk mindenkit, hogy segítse

munkánkat! A fotók leadhatók a kultúrházban és a mûvelõdé-
si házban, vagy Turcsányi Istvánnénak.

Segítségüket köszönjük!
Turcsányi Istvánné 

ÖBE elnök

„VIRÁGOS BERHIDA”
FELHÍVÁS

Az Összefogással Berhidáért Egyesület az idén is meghirdeti
a „Virágos Berhida” elnevezésû környezetszépítõ versenyét.
A következõ kategóriákban várjuk a jelentkezéseket:
• CSALÁDI HÁZAK, UDVAROK virágosítása
• CSOPORTOS LAKÁSOK ELÕKERTJE, annak virágosítása
• ERKÉLYEK, VERANDÁK virágosítása
• VIRÁGOS KERÍTÉS

• VIRÁGOS VÁLLALKOZÁS

• INGATLAN ELÕTTI KÖZTERÜLET virágosítása
A pályázaton részt vehet valamennyi a város köz-

igazgatási területén lévõ ingatlan tulajdonosa, haszná-

lója. Egy személy több kategóriában is nevezhet.

Nevezni augusztus 1-ig lehet írásban a jelentkezé-
si lap kitöltésével, ami átvehetõ a berhidai Könyvtár-

ban és a Petõfi Mûvelõdési Ház Könyvtárában. 

A kitöltött jelentkezési lapok elektronikusan is el-

juttathatók az összefogással@citromail.hu e-mail cím-

re, vagy postai úton Turcsányi Istvánné, Berhida, Jáz-
min u. 20. sz. alá.

A zsûri az elbírálás során fotókat készít. Az ünnepé-

lyes eredményhirdetés a XXIV. Berhidai Napok keretén

belül lesz. A pontos idõpontról a résztvevõk levélben

kapnak értesítést.

Örömmel várjuk a jelentkezõket!

Turcsányi Istvánné
ÖBE elnök

TAVASZKÖSZÖNTÕ

Április 2-án került megrendezésre az immár évek óta szép ha-
gyományokkal bíró és nagy érdeklõdésre számot tartó Tavaszkö-
szöntõ elnevezésû rendezvény. Több helyi civil szervezet – a
Peremartonért Egyesület, az Õszi Napfény Nyugdíjas Klub – ösz-
szefogása volt a rendezvény sikeres lebonyolításának záloga. Így
idén is ízletes babgulyással és nordic walking túrával köszöntöt-
tük a tavaszt a Petõfi Mûvelõdési Házban. A nap nordic walking
túrával indult a Némethné Závori Márta elnök vezette Peremar-
tonért Egyesület szervezésében, majd délután már a mûvelõdési
ház volt a rendezvény fõ helyszíne. Gyõri Ildikó fitoterapeuta, az-
az gyógynövényekkel foglalkozó szakember tartott vetített képes
elõadást az érdeklõdõknek a tavaszi gyógy- és vadon szedhetõ
növényekrõl, szerepükrõl az egészség védelemben. Ezt követte
az egészséges életmódot szolgáló termékek bemutatója és kósto-
lója. (lásd fénykép) Közben nem tétlenkedtek a helyi asszonyok
sem, Zergi Péterné és Csomainé Csókási Mónika jóvoltából ízle-
tes babgulyás rotyogott az udvaron felállított üstben. Nem is akár-
milyen, klasszikus honvédségi recept alapján készült, tudtuk meg
a finom étket készítõ Zergi Péternétõl. A látogatók tetszését min-
denképp elnyerte a késõ délután kínált nagyon ízletes étel, ame-
lyet az Õszi Napfény Nyugdíjas Klub jóvoltából finom házi pogá-
csával és medvehagymás tócsival fogyaszthattak a látogatók. A nap
végül a Seprûszínház Lóvá tett Róka címû bábelõadásával, vala-
mint kézmûves-játszóházzal zárult. Bízunk a jövõ évi hasonló
folytatásban és köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik se-
gítettek abban, hogy a rendezvény sikeresen megvalósult.

szerk.

SIKERES BERHIDAI BÍRKÓZÓK
BERHIDAI SPORTSIKER BULGÁRIÁBAN
A berhidai Németh Zsanett a bulgárai U23-as Európa-bajnok-

ságon aranyérmet nyert. Zsanett Berhidán kezdte pályafutását,
Mohácsi László és Nesó Sándor ismertette meg a birkózással. 

A kadett-világbajnoki címmel is rendelkezõ birkózó az Újpest
sportolója, jelenleg a riói olimpia kvalifikációs versenyeire készül.

BERHI BSE SPORTOLÓJA A DOBOGÓ LEGMAGA-
SABB FOKÁN

A Berhi BSE sportolói egy arany-, egy ezüst-, egy bronzér-
met és egy ötödik helyezést értek a március 19-én megrendezett
pestszentimrei leány-diákolimpián. Eredmények: 

+ 65 kg 1. helyezett: Babai Celesztina
40 kg 5. helyezett: Drexler Dália
43 kg 3. helyezett: Németh Alexandra
42 kg 2. helyezett: Csonkás Veronika

Gratulálunk a sportolóknak, további sikeres versenyzést kívánunk!
szerk.



Önkormányzati Híradó 2016. április

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
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

2016. május 17-én, 16 órakor

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

FELHÍVÁS

A Dunaföldvári Országos Állat- és kirakodóvásárra a
Kertbarát Kör utat szervez. 

Idõpont: május 15., vasárnap.
Indulás: 6.00 órakor a peremartoni és a berhidai busz-

megállókból. Visszaindulás: 12.30 kor
A vásáron kapható virág és zöldség palánták sokasága,

minden, ami a ház körül szükséges, valamint háziállatok. A
busz csomagterében megfelelõ csomagolásban kisállatok is
hazahozhatók!

További információ és helyfoglalás a 06/30/989-1152
számon!

KERESSÜK BERHIDA VÁROS
LEKVÁRÁT 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Kertbarát Kör az

idén is megrendezi a BERHIDA VÁROS LEKVÁRA cí-

mû versenyt! A Berhidai Napok keretében rendezett prog-

ram keretében a lekvárokat hazánk egyik legnépszerûbb

sztárszakácsa, a Paprika TV-bõl jól ismert Bede Róbert
mesterszakács értékeli és jutalmazza a beérkezõ mintákat!

További információ a 06/30/989-1152 számon!

KÖLTÉSZETNAPI KONCERT

A költészet napja alkalmából április 9-én a Petõfi Mûvelõ-
dési Házban verses-zenés estet tartottak. A magyar költészet
napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján,
április 11-én ünnepeljük.

A koncertet a legfiatalabb elõadó, Lendvai Anna népdalvá-
logatása indította, majd megzenésített verseket hallhattunk Jó-
zsef Attila és Weöres Sándor tollából, Villon-balladát Faludy
György átköltésébõl, a kortárs költészetet pedig Erdõs Virág a
hazához való kötõdésrõl szóló remek szövege képviselte. A
koncertet a Veszprém megyei költõ, Nagy László áldást kérõ-
kívánó versének elõadása zárta. 

A közönségnek igazán katartikus élményben lehetett része,
mégpedig azért, mert a fellépõ énekesek és zenészek élõvé tet-
ték a költészetet: a vers nem a papírra száradt, megközelíthetet-
len mûalkotás, hanem üzenet, amely a zene erejével ért el hoz-
zánk. Akit megtalált a szövegek mondanivalója, az biztosan
mindenhova elviszi magával az est élményét.

A koncert életre hívója Fésüs Éva, a koncert nagyszerû elõ-
adói: Gurcsóné Medve Erika, Kondics Csaba, Lendvai Anna,
Mészáros-Horváth Petra, Mészáros Attila, Boruzs László,
Fésüs Éva, Fülöp Lídia, Görög Dániel, Molnár Brigitta, Molnár
Richárd, Pappné Szalay Veronika, Plesz Zsolt, Szentes Tamás.

Varga Marietta

KÖNYVTÁRI HÍREINK
KEDVES OLVASÓINK!
A berhidai könyvtár állománya áprilisban ötven darab

könyvvel bõvült. Egy kis ízelítõ kínálatunkból:
Gyermek- és ifjúsági irodalom: Nógrádi Gábor Marci soro-

zatának két része, Rachel Renée Russell: Egy zizi naplója címû
sorozatának három kötete.

Romantikus regények: Danielle Steel, Theresa Medeiros, Jojo
Moyes.

Pszichológiai szakkönyvek: Tari Annamária, Popper Péter.
És még sok más izgalmasabbnál izgalmasabb könyv várja

elsõ kölcsönzõjét! 
Varga Marietta 

könyvtáros

AMNESZTIA HÉT KÖNYVTÁRAINKBAN
A május 2-7. között könyvtárainkba visszahozott könyveink-

re ELENGEDJÜK A KÉSEDELMI DÍJAT. Kérjük Olvasóin-
kat, éljenek a felkínált lehetõséggel!
A berhidai könyvtár heti nyitvatartási rendje:

HÉTFÕ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT
szünnap 1200-1700 1200-1700 1300-1700 1300-1700 900-1100

A peremartongyártelepi könyvtár nyitvatartási rendje:
HÉTFÕ SZERDA

1700-1900 1700-1900

Mit olvasna szívesen?
Várjuk beszerzési javaslataikat, ame-

lyeket könyvtárosainknál adhatnak le.
Szívesen ajánljuk figyelmükbe gazdag
CD- és hangoskönyv-gyûjteményünket is.

Turcsányi Istvánné, Varga Marietta 
könyvtáros



2016. április Önkormányzati Híradó

15

MEGHÍVÓ

Rajzot készítette: Végh Kinga

HÁLAADÓ ISTENTISZTELET
a Berhidai Református Egyházközség környezetének

kisebb megújításáért
2016. április 23-án 16 órától

A BERHIDAI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN.
Igét hirdet: CSÁSZÁR ATTILA esperes 

és énekes szolgálatot végez a 
Balatonfüredi Református Egyházközség Kórusa

Adományaikkal az orgona motorjának cseréjéhez
járulnak hozzá.

„Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, 
hirdessétek tetteit a népek közt!” Zsoltárok 105:1

VIRÁGOS HÍREK
Itt a tavasz! Megérkeztek üzletünkbe az egynyári, évelõ, szik-
lakerti palánták.
ÚJDONSÁGAINK: évelõ örökzöldek, virágzó fák - tuja, rodo-
dendron, tulipánfa, óriás kerti hortenzia.
Anyák napjára ajánljuk csodálatos cserepes és vágott virágainkat.

Széles választékkel várom 
KEDVES VÁSÁRLÓIMAT 

Berhidán, a Bezerédi úti virágboltomban.

Nagyné Marika
06 70/77-43952

SZERKESZTÕSÉGI KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy az Önkormányzat
Híradó szerkesztésére minden hó második hetében kerül sor.
Kérjük a Tisztelt Olvasókat, hogy minden hó 6-áig írásaikat ju-
tassák 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 személyesen a
Kultúrházban vagy az alábbi e-mail címre elküldve adhatnak le:
kulturhaz@berhida.hu
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TTÁÁNNCC  VVIILLÁÁGGNNAAPPJJAA
tiszteletére

látványos mûsort rendezünk

a Petõfi Mûvelõdési Házban

2016. április 29-én,
pénteken

17.00 órakor

MEGNYITJA:

Turcsányi Istvánné
Településrészi Önkormányzó Testület Elnöke

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Busz indul 16.30-kor a Polgármesteri Hivatal elõl,

vissza a rendezvényt követõen.

8.00 MÁJUS 1. KUPA
Férfi kispályás labdarúgó-bajnokság a sportpályán.

Jelentkezni lehet április 30-ig Gerõfi Miklósnénál (06-20-577-0673)

8.30 FELVONULÁS 
Vonuljunk közösen a Várpalotai Bányász Fúvószenekarral!

9.30-12.00 CSALÁDI JÁTÉKDÉLELÕTT
a Hétszínvirág Óvoda udvarán

LUFIOSZTÁS

15.00 TIÉD A SZÍNPAD!
Helyi fellépõk kulturális mûsora

16.30 ROY ÉS ÁDÁM TRIÓ
17.30 POLGÁR PETI

zenés humorista

Délutáni programok helyszíne:
Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár elõtti tér

Esõhelyszín: 
Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Információ: 88/455-265
kulturhaz@berhida.hu

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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