
ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
BERHIDA

Remek hangulatban telt el a Gyermeknap május 27-én, a Bez-
erédi téren, ahol egész nap színes programmal vártuk a gyerekeket.

Az volt a célunk, hogy ez a nap számukra minél felhõtle-
nebb és boldogabb legyen, hogy aztán a tanév hátralévõ részé-
ben feltöltõdve, teljes erõbedobással tudjanak majd teljesíteni.
Kicsik és nagyok is jól szórakoztak, mindenki megtalálta a szá-
mára megfelelõ programot. Délelõtt az ovisok vették birtokba
a teret, körhintáztak és ugrálhattak a légvárban.

Délután ingyenes ugrálóvár, a Berhidai Lovasok KSE fel-
ajánlásnak köszönhetõen hintózási lehetõség és lovaglás, kör-
hinta, lufibohóc várta a kicsiket és nagyokat, emellett a Várpa-
lotai Rendõrkapitányság technikai bemutatóját tekinthették
meg az érdeklõdõk. A Berhidai Szociális és Gyermekvédelmi
Szolgálat munkatársai kézmûves foglalkozást tartottak és
ügyességi játékokkal szórakoztatták a gyerekeket. Nagy nép-
szerûségnek örvendett a játékos vetélkedõ is, ahol a lelkes fia-
talok különbözõ versenyszámban mérettették meg magukat.
Ebben az évben a GYERMEKNAP BAJNOKA címet Lendvai
Krisztián nyerte el. A színpadi program délután 16 órakor

Andi bohóc fellépésével indult, majd egy rövid táncversenyt
követõen a helyi Bakonyi Fehér Tigrisek Shotokan Karate csa-
pata, Hargitai Tünde vezetésével látványos karate bemutatót
tartott. A nap fénypontja a ByTheWay együttes fellépése volt.
Az X faktorból ismert csapatot sok lelkes rajongó várta, akik a
jó hangulatú koncert után fényképet készíthettek a fiúkkal és
autogramot kérhettek tõlük. 

Az aprónép motiválásához a sok-sok édességet, üdítõt Gerõfi

Miklósné, a Szik-Norma Kft. Orgona Vegyeskereskedés, a
Volocris Kft. és a Zöld-Séd 4 Bt. biztosította. Támogatásukat
köszönjük. Továbbá szeretnénk köszönetet mondani minden
kedves vállalkozónak, a polgárõrségnek, a Várpalotai Rendõr-
kapitányságnak, Berhidai Lovasok KSE-nek, a TESZ, Berhidai
Szociális és Gyermekvédelmi Szolgálat és az Ady Endre Álta-
lános Iskola munkatársainak, hogy hozzájárultak a gyerekek
szórakozásához, hasznos idõtöltéséhez.

szervezõk
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Városi Önkormányzat lapja

VIDÁM GYERMEKNAP

NYÁRI SZÜNIDEI PROGRAMJAINK
A Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat JÚLIUS

4. ÉS AUGUSZTUS 18. között VÁLTOZATOS PROGRAM-
SOROZATTAL VÁRJA A GYERMEKEKET!

A foglalkozásokra délelõttönként – hétfõtõl csütörtökig – a
Berhidai Kultúrházban kerül sor, délutánonként a gyermekek
kreatív foglalkozásokon vehetnek részt. A filmvetítésekkel,
szituációs játékokkal egybekötött programsorozatokon a gyer-
mekek játékos keretek között szerezhetnek bõvebb ismerete-
ket az elsõsegélynyújtásról, az egészségesebb életmódról, va-
lamint a bûnmegelõzésrõl. A gyermekek rajzokat készíthetnek
élményeikrõl és vetélkedõn vehetnek részt. A legjobbak juta-
lomban részesülnek.

A foglalkozások pontos helyszínérõl és idejérõl szórólap-
okon értesítjük a Tisztelt Lakosságot.

Programjainkra mindenkit szeretettel várunk!
Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai



Önkormányzati Híradó 2016. június

2

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

katerv szerinti ülést tartott, 2016. május 26-án, egy rendkívüli

ülést, 2016. május 17-én. 

A május 17-i rendkívüli testületi ülésen elbírálták a Süni
Napközi Otthonos Óvoda új óvodai szárnyában nyílászárók fel-
újítási munkáira beérkezett pályázatokat. A kivitelezésre a leg-

kedvezõbb ajánlatot az Ada-Bau Kft. Veszprém, Pápai u. 5.

szám alatti vállalkozó tette bruttó: 2.362.761 Ft összegben, így

ez a cég végezheti a munkát. 

Az el nem adósodott önkormányzatok támogatásából jelen-

leg végzett út, járdaépítési, felújítási munkákon kívül egyéb út-

javítási, karbantartási munkák szükségessége is felmerült, így

az önkormányzat pályázatot írt ki Berhida-Peremarton-
gyártelep, Szegfû u. – Orgona u. keresztezõdés és a Berhida

Arany János utca felújítására, a Bezerédi tér murvás parkoló,
a Berhida Hõsök tere murvás útszakaszának és a Berhida

Vásár tér utca murvás útszakaszának karbantartására. A beér-

kezett három ajánlat közül a Strabag Kft.-é volt a legkedve-

zõbb, így az önkormányzat ezt a céget bízta meg a kivitelezés-

sel, összesen bruttó 6.843.887 Ft-ért.

A képviselõk jóváhagyták a TESZ részére új tehergépkocsi
vásárlását, megismerték a bekért ajánlatokat, amelyek közül a

Peugeot tette a legkedvezõbb ajánlatot, 4.860.000+ÁFA
összegben.

A május 26-i munkaterv szerinti ülésen a testület megtárgyal-

ta a 2016. évi költségvetés I. negyedévi teljesítésérõl szóló beszá-
molót. Összegezve az I. negyedévi gazdálkodást megállapítha-

tó, hogy továbbra is a bevételek lehetõségei szerint látjuk el a ki-

tûzött fõbb feladatok végrehajtását. A mûködési kiadások kiemelt

figyelemmel kísérésével megõrizhetõ a gazdálkodás egyensú-

lya. Az elsõ negyedévben bekövetkezett változásoknak megfe-

lelõen módosította a költségvetési rendeletet, melynek bevételi

és kiadási fõösszege így 1.831.275 ezer Ft-ra változott.

Az önkormányzat alaptevékenységeinek kormányzati funk-

ció szerinti kódjai változása miatt szükséges volt a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat 1. mellékletének módosítása, melyet a

képviselõk elfogadtak.

A képviselõ-testület megtárgyalta és elfogadta az átruházott
szociális hatáskörök gyakorlásáról szóló elõterjesztést.

A közmûvelõdési intézmény vezetõje elõterjesztette a

Berhidai Napok rendezvénytervét, melyet a képviselõk jóvá-

hagytak. Eszerint az idei évben is sokszínû program várja az

érdeklõdõket a megszokott idõpontban. A sztárfellépõk között

üdvözölhetjük többek között a Funthomas Band-et, a Hangár 21

együttest, Kökény Attilát, Vikidál Gyulát, Sub Bass Monstert,

a Black II Black zenekart, de ezek mellett számos kulturális

mûsor is megrendezésre kerül.

Névváltozás miatt módosítani kellett a mûvelõdési intéz-

mény Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, valamint házirend-
jét, melyeket a képviselõk jóváhagytak. 

A polgármester tájékoztatta a testületet a Berhidai Közneve-
lési Társulás és a Berhidai Szociális Társulás 2015. évi tevékeny-
ségérõl. A tájékoztatást a testület elfogadta.

A berhidai szennyvíztelep korszerûsítésével kapcsolatos pá-

lyázathoz kapcsolódóan jóváhagyták a képviselõk a kormány ál-

tal a pályázat lebonyolítására kijelölt Nemzeti Fejlesztési Prog-

ramiroda Nonprofit Kft.-vel kötendõ konzorciumi megállapo-

dás tartalmát.

A képviselõ-testület döntést hozott arról, hogy pályázatot

nyújt be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-

sek támogatása” címû felhívásra a Bezerédi utca út- és járda-
felújítására 15 millió forint támogatási összeg elnyerése érde-

kében, amelyhez 5 millió forint saját erõt vállalt.

Értékelte a beérkezett ajánlatokat a Kossuth u. 26. szám alat-

ti önkormányzati ingatlan nyílászáróinak felújítására, a leg-

kedvezõbb ajánlatot az Ada-Bau Kft. Veszprém, Pápai u. 5.

szám alatti vállalkozó tette bruttó: 1.296.766 Ft összegben, így

ez a cég végezheti el a munkát.

A testület a Süni óvoda felújítási munkáira közbeszerzési el-

járás elindításáról is döntött.

Elbírálták a képviselõk a Berhidai Napok vendéglátására ki-

írt pályázat eredményét. A két ajánlatot tevõ közül a kedvezõbb

ajánlatot a „BAROCK 2007” Bt. tette, így õ jogosult a vendé-

gek ellátására. A korábbi évekhez képest újdonság, hogy a

nagysátor mellett egy külön sörkert is szolgálja a közönség

szomjának oltását.

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ

Berhidai fogyi klub
TAGTOBORZÓ TALÁLKOZÓT TARTUNK

IDÕPONT: 2016. június 28. 18:00 óra
HELYSZÍN: Berhidai Kultúrház, 

Kossuth u. 18., az emeleten.

Tanácsadással és kéthetenkénti 

összejövetelekkel segítjük a fogyást.

LEGYÉL OTT TE IS!
Tsz.: 06/20-237-0288

GÖRÖGORSZÁGI KIRÁNDULÁS 
ÚTIKÖLTSÉG + SZÁLLÁS + BIZTOSÍTÁS 

2016. OKTÓBER 7-17-IG
25.000 Ft/fõ

FELSZÁLLÁS:
PEREMARTONGYÁRTELEP, JÁZMIN ÚT 3/B. 

BEFIZETÉS: 2016. augusztus 15-ig
ÉRDEKLÕDNI LEHET:

Horváth Jenõ +36 20/942-35-52
Jelentkezzenek minél elõbb!
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ADY ÉS AMI HÍREK

PEDAGÓGUS NAPI ELISMERÉSEK
Június elsõ vasárnapja pedagógus nap. Ebbõl

az alkalomból a Várpalotai Tankerület Igazgató

Asszonyától, Koncz Annamáriától vehette át el-

ismerõ oklevelét kedves kolléganõnk, Pintér
Ferencné, iskolánk Anikó nénije.

Iskolánkban, a Berhidai Ady Endre Német

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és

AMI-ban a tantestületünk egyik kiemelkedõ,

pozitív egyénisége Pintér Ferencné. Pintér Fer-

encné ének-zene, tánc és dráma szakos, szak-

vizsgázott mester pedagógus, aki a több évtize-

des munkája során folyamatosan kiemelkedõ

feladatának tartotta a hátrányos helyzetû tanu-

lók felzárkóztatását és tehetségfejlesztését. Az

elmúlt 3 évtized alatt számos diákot készített fel

különbözõ szintû versenyekre, amelyeken ered-

ményesen szerepeltek a versenyzõi. Rendszere-

sen készíti fel tanulóit kisvárosunk helyi rendez-

vényeire, amelyen lelkiismeretes munkájaként,

tanulói magas színvonalú mûsorral szerepelnek.

Kapcsolata az iskolához és kollégáihoz lojális

és segítõkész. Személyét tisztelet övezi kollé-

gái, vezetõi, a szülõk és a diákok személyében

egyaránt.

E jeles nap alkalmából Jancsek Mária nyug-
díjazott igazgató-helyettesünk Pedagógus Szol-
gálati Emlékérmet kapott a 40 év pedagógus pá-

lyán eltöltött munkájáért.

ESTI GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
Mint azt elõzõ számunkban is jeleztük, szeptembertõl esti

gimnáziumi képzést szeretnénk indítani a Balassi Bálint Gim-

náziummal karöltve. A város vezetõsége támogatásáról bizto-

sított minket, hogy a képzésnek helyt ad iskolánkban. A szer-

zõdés minden érintett fél részérõl aláírásra került. Az enge-

délyek beszerzése után, megfelelõ létszám jelentkezése esetén

el is indulhat a tanítás szeptembertõl. Részleteket a követke-

zõ számokban fogunk írni. Addig is érdeklõdni lehet az isko-

la igazgatójánál, Fornai Mariettánál, 88/586-680 telefonszá-

mon.

ORSZÁGOS FÖLDRAJZ VERSENY
Idén is megrendezésre került az „Itthon, otthon vagy” elne-

vezésû földrajz tanulmányi verseny. Iskolánkból három tanuló
nevezett be a négyfordulós versenyre, amelynek elsõ két fordu-
lóját a tanulóknak részben, vagy egészében számítógép segít-
ségével kellett megoldaniuk. Az elsõ fordulóban önállóan egy
tesztet kellett kitölteni, amelyet megadott idõpontban lehetett
csak megnyitni az internetes felületen. A második fordulóban
fogalmazást kellett írni lakóhelyérõl, annak természeti és ide-
genforgalmi adottságairól. Ennek a két fordulónak az eredmé-
nye alapján lehetett bejutni az országos döntõbe. Hármójuk kö-
zül Krén Brigitta, 7. osztályos tanuló jutott be a döntõbe. Má-
jus utolsó napjaiban rendezték meg Egerben a 2 napos országos

döntõt. A megérkezésünkkor tapasztaltuk, hogy a Várpalotai
Tankerületbõl csak a mi iskolánk jutott be ismételten az orszá-
gos verseny utolsó fordulójára. A döntõre elõre megadott té-
mában kellett felkészülni, idén ez a Bükk-hegység természeti és
idegenforgalmi értékei voltak. A megérkezés napján újabb
tesztírás várt Brigire ebben a témában. A következõ napon kel-
lett bemutatni azt a prezentációt, amelyen egy 3 napos osztály
kirándulást kellett megtervezni és bemutatni a szakmai zsûrinek.
Ezt készen lehetett vinni és ott a zsûri elõtt bemutatni. Nagy si-
ker, hogy ismét bejutottunk az országos földrajz versenyre!

Fornai Marietta
intézményvezetõ

TESZEDD!
Országos felhívásnak tettünk eleget tanítványinkkal. Kolléga-

nõm Fejes Erzsébet azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy szeretné
iskolánkat benevezni a TeSzedd önkéntes országos mozgalomba.
Örömmel mondtam igen és kértem, hogy az iskola minden tanuló-
ja legyen részese ennek a mozgalomnak, amelyben a környezetü-
ket kell a gyerekeknek megtisztítani, kitakarítani. Tanítás után a ko-
ra délutáni órákban az iskola tanulói és dolgozói az elõre kiosztott,
a szervezet által biztosított felszereléssel (szemeteszsák és kesztyû)
elindultak szemetet szedni a városba. A gyerekek örömmel csatla-

koztak a programhoz, és nagyon segítõkészek voltak. Vidám beszél-
getés közben gyorsan teltek a zsákok. Sajnos elég sok szemetet
szedtünk össze, 46 zsák szemét gyûlt össze, amit a szervezés kere-
tein belül el is szállítottak. Iskolánk nagy gondot fordít arra is, hogy
tanulóink megtanulják a környezetük tisztántartását, gondozását,
és ezt fontosnak tartsák majd életük során is. Kellemes délutánt töl-
töttünk együtt munka közben tanárok és diákok, és nem utolsó sor-
ban az akció hozzájárult tanulóink környezeti neveléséhez is.

Fornai Marietta és Fejes Erzsébet
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A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
DE FÖLÖTTEM ÉGNEK A CSILLAGOK

Kálmán Lászlóné – Pluhár

Ilona – 1952. november 8-án

született Nádasdladányban Mik-

lós Ilona és Pluhár Endre egyet-

len gyermekeként. Az általános

iskolába Peremartongyártelepen

járt, majd a veszprémi Kállai

Éva Gimnáziumban érettségi-

zett. Gyõrben végezte el a Taní-

tóképzõ Fõiskolát. A diploma

megszerzése után 1974-ben

kezdett dolgozni tanítónõként a

„peremartoni” iskolában.

Hamarosan élete nagy fordu-

latot vett. 1975-ben házasságot kötött Kálmán Lászlóval. A há-

zasság mindig komoly és felelõsségteljes döntés kell, hogy le-

gyen. Ilona életében azonban nemcsak egyszerû férjhezmene-

tel volt ez, de e lépéssel egyben azt is vállalta, hogy társa lesz

férjének a két, elsõ házasságából született kiskorú gyermeke

felnevelésében is. Minden esetben nehéz feladat ez. Ám ilyen

fiatalon mondhatjuk példaértékû.1978-ban megszületett közös

gyermekük is, András. A 90-es évek eleje tragédiák sorozatát

hozta életében: Elõször édesapját, ’92-ben édesanyját, majd

1993-ban férjét is elveszítette. Isten azt a feladatot rótta rá, hogy

alig 40 évesen, immár egyedül, özvegyként nevelje fel közös fi-

ukat. S nemcsak az õ nevelésébõl vette ki a részét. Hiszen pe-

dagógus volt. S aki ezt a nehéz, ám nemes hivatást, szakmát

választja magának, annak minden rábízott csemetét oktatnia és

nevelnie kell. S ehhez nem a tudás kell elsõsorban, hanem az em-

ber és a benne lakozó szív és lélek.

Ica néniben megvolt mindez, s a kicsikhez tudott hajolni,

hogy hallja õket, hogy vezesse õket. Tanítónõként száz meg

száz apró kéznek segített, hogy gyöngybetûkké váljon az ákom-

bákom. És biztos ezerszer meghallgatta – a rá jellemzõ végte-

len türelemmel és nyugalommal – az 1×1-et… A nagyobb kor-

osztálynak pedig hosszú ideig csengõ hangján ének-zenét taní-

tott.

Ica néninek két unokája született: Kata és Kíra. A nyugdíjas

búcsúztatóján azt mondta, hogy most már az az õ egyetlen fel-

adata, hogy kettejük nevelésében segítsen teljes erõbõl. És hoz-

zátette: „Hiszen ez a világ legszebb kihívása.” Sajnos, a sors

más próbák elé állította. Ám ehhez a küzdelemhez már nem

volt elég ereje. Május 27-én örökre elaludt. Vagy, ahogy kis

unokája mondja: Felköltözött a csillagok közé.

Kísérjük el az utolsó úton õt és búcsúzzunk együtt!

Búcsúzik az édesanyától fia, András; a nagymamától két

unokája - Kata és Kíra, menye: Zsanett. Búcsúzik nevelõany-

jától Éva és László. Búcsúznak rokonok és ismerõsök.

Búcsúzik Laci, aki élete utolsó 20 évében társa volt jóban –

rosszban. Búcsúznak a kollégák, akik közül sokan több évtize-

det dolgoztak együtt Icával és van köztük olyan is, aki egykor

tanítványa volt. S búcsúzik az a sok tanítvány. Köztük a legfi-

atalabbak is, akiket utoljára tyúkanyóként óvott a világtól. S

akik emlékkönyvébe minden oldalra egyenként ezt írták: Ica

néni! Nagyon szeretlek! S álljon itt utolszor az a Juhász Gyula

vers, amit nem is olyan régen egy tanítónõ utolsó útjára válasz-

tottak. S akkor azt mondta: „Zsanett! Szeretném, ha nekem is

ezt választanád!”

„Egy hangszer voltam az Isten kezében, Ki játszott rajtam
néhány dallamot, Ábrándjait a boldog szenvedésnek, Azután
összetört és elhagyott. Most az enyészet kezében vagyok. De fö-
löttem égnek a csillagok.”

„MI EGY VÉRBÕL VALÓK VAGYUNK”
Iskolánk hetedik osztályos tanulói 2016 jú-

niusának elsõ hetében a Határtalanul program
keretén belül Erdélyben jártak. Pályázatunk

névválasztása és a kirándulás idõpontja sem

volt véletlen. Nem egyszerûen sétálgatni, ki-

rándulni vagy épp hegyeket mászni akartunk a diákokkal, ha-

nem megmutatni nekik azt a csodálatos földet, amelybe Wass

Albert szerint a gyökereink nyúlnak le egészen mélyen.

Erdélyországban igyekeztünk olyan helyeket is felkeresni a

természeti kincsek mellett, melyeknek fontos szerepe van a ma-

gyarság összetartozásának erõsítésében.

Megcsodáltuk a Szent Anna-tavat, beszippantottuk a Torjai-
büdösbarlang kénes levegõjét, sétáltunk az Olt partján vagy

éppen átballagtunk a Békás-szoros eget ostromló sziklái között.

S közben legendákkal, hõsökkel, a székelyek életével ismer-

kedtünk. 

Június 4-én pedig felmásztunk a Madarasi-Hargitára, hogy

a magyarok szent hegyén koszorúzással, közös énekkel emlé-

kezzünk meg a Nemzeti Összetartozás Napjáról és a kopjafák

tövében idézzük fel, mi is történt ugyanezen a napon 96 évvel

ezelõtt Trianonban.

(Folytatás az 5. oldalon)
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(Folytatás a 4. oldalról)
Ám ami igazán feledhetetlenné tette ezt a néhány napot, az

az, hogy vendéglátóink csodálatos emberek. Hálával tartozunk

a vendéglátásért, a sok-sok munkáért, a segítségért. Köszönet

a sepsibükszádi iskola igazgatónõjének és minden kollégájá-

nak, óvónõknek, kísérõknek, a Szent Piroska otthon dolgozói-

nak. És nem utolsósorban annak a sok-sok gyermeknek, akik szí-

vesen fogadták diákjainkat és közös élményekkel lettünk mind-

nyájan gazdagabbak. 

Azt hiszem, bebizonyítottuk, hogy noha egy igazságtalanul

meghúzott határ és néhány száz kilométer is elválaszt minket,

de mi akkor is, így is tudjuk, tudnunk kell: „Történjen bármi,
míg élünk, s meghalunk, mi egy vérbõl valók vagyunk.”

Kálmán Andrásné

A 4. OSZTÁLYOSOK ERDEI ISKOLAI KIRÁNDULÁSA
PÉNZESGYÕRBEN

„Legjobb iskola a tapasztalás.” Ez a bölcselet számunkra

beigazolást nyert. Õszintén szólva elõször kicsit féltünk ettõl a

kihívástól. Három napon keresztül 26 kisgyerek minden gond-

ját-baját megoldani 24 órás szolgálatban, komoly felelõsséget

ró a pedagógusra. Turcsányi Istvánné, Pólikával mi mégis be-

levágtunk. Utólag bevallhatjuk, nem bántuk meg!

Hogy is történt mindez?
Május 17-én hatalmas pakkokkal útra kelt csapatunk

Pénzesgyõrbe. Szállásunkat kora délután elfoglaltuk a Pangea-

házban. Nem volt idõnk sokat gondolkodni, mert máris indul-

tunk birkát etetni a birtokon. A kimerítõ munka után, mire

egyet szusszantunk, már kezdõdött is a kézmûves foglalkozás,

ahol csuhévirágot és bürökdudát készítettünk a gyerekekkel,

Beáta néni irányításával. Hangulatunkat Bea néni történetek

mesélésével alapozta. Többek között említést tett róla, hogy e

házban régen egy boszorkány lakott. A gyermeki fantázia be-

indításához több sem kellett! Késõbb útra keltünk egy rövid-

ke bemelegítõ kirándulásra a régi kerteskõi méneshez. Hazatér-

ve, híven a tradíciókhoz tábortüzet gyújtottunk, itt már veszé-

lyesen keringtek a rémisztõ történetek. Gondoltuk, elsõ éjsza-

kai „bátorság-próbának” bõven elég lesz az anyukák nélkül

álomba szenderedni. Éjfélre járt már az idõ, mikor az utolsó kun-

cogás is alábbhagyott a takaró alatt. Másnap reggel magunk-

hoz vettük uti motyónkat kellõ itókával és elemózsiával meg-

töltve és dr. Galambos István vezetésével elindultunk meghó-

dítani a kerteskõi-szurdokot. Útközben nagyon sok érdekesség-

re felhívta István bácsi a gyerekek figyelmét, s õk élvezettel hall-

gatták a rendhagyó környezet órát. Derekasan kiálltuk a pró-

bát és sérülésmentesen érkeztünk Bakonybélbe, úgy dél tájékán,

hogy a Vadszõlõ vendégházban elfogyasszuk ebédünket. A

nyolc kilométernyi út megtette hatását. Sokak állítása szerint:

„Ilyen finom levest még sosem ettek!” Aztán fagyizás követke-

zett, mert nagy szükség volt erõgyûjtésre a hazavezetõ út meg-

tételéhez.

A Szent Gellért kápolnától indultunk visszafelé a turistaúton.

István bácsi rábízta a vezetést a gyerekekre és alapos magyará-

zattal látta el õket a turista útvonalak értelmezésével kapcso-

latban. Az erdõbõl kiérve gyûjtöttünk egy bugyellárisra való

pénzesgyõri pénzt, ami nem más, mint eocén kori egysejtûek
meszes maradványa. Meghallgattuk a hozzá társuló szép legen-

dát Szent László királyunkról, miszerint: …Amikor Szent

László király vitézeivel üldözõbe vette a kunokat, azok aranya-

kat szórtak maguk mögé. Azt remélték, hogy a magyarok fel-

szedik az aranyakat, és így õk megmenekülhetnek. László

ekkor az éghez fohászkodott. Imája meghallgatásra talált: az

aranyak nyomban kõvé változtak!

Az utolsó három kilométer megtétele szálláshelyünk kapu-

jáig a gyerekeknek maga volt az örökkévalóság! Na, de a kapun

belül ismét láthatatlan energiák birtokába kerültek. Feltételez-

hetõen az anyukák által készített paprikás krumpli és gofri illat

lehetett az oka, melyet hálásan köszönünk a három édesanyá-

nak! Ettünk, ittunk, ahogy illik és kezdõdött az esti mulatság.

Ez már igazi boszorkánykeresõ, ijesztgetõs, sírva-kacagós

programnak sikerült. Mondanom sem kell, hogy csak határozott-

ságunk vetett véget a viháncnak az esti fürdés után.

A harmadik nap reggelén nem vártuk az értünk érkezõ autó-

buszt. Nehéz szívvel intettünk búcsút a háznak. Viszont már

várt bennünket Pápán a Kékfestõ múzeum, melynek német gyö-

kereit szerettük volna bemutatni a gyermekeknek. A céget ala-

pító Carl Friedrich Kluge – akinek már több felmenõje is kel-

mefestéssel foglalkozott – 1783-ban szászországi Sorauból ér-

kezett Magyarországra és Sárváron alapított kékfestõ mûhelyt.

1786-ban költözött át Pápára és ott a ma is álló épület helyén hoz-

ta létre üzemét. Akkoriban Pápán már 4-5 hasonló üzem mûkö-

dött, ami azt mutatja, hogy igen nagy volt a kereslet ezek iránt

a „kékfestõ” anyagok iránt. A gyerekek nagy érdeklõdéssel

szemlélték a tárlatot, rácsodálkoztak a csodás mintákra és a mo-

numentális gépekre.

Élményekkel gazdagon megrakva tértünk haza a délutáni

órákban. Ki sírva, ki nevetve borult a rég látott anyukája nya-

kába és áradt belõlük az élmény.

Végezetül szeretnénk köszönetünket kifejezni a Berhidai

Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, akik utazási költsége-

inket átvállalták és lehetõvé tették a múzeum megtekintését.

Benke Tamásnak és Nagy Gábornak a fiúk éjszakai felügye-

letét, Csomainé Mónikának a segítséget és minden Kedves Szü-

lõnek a finomságokat, a sok nassolnivalót, mellyel hozzájárul-

tak, hogy még jobban érezzék a gyerekek magukat. Hálásan

köszönjük!

Minden valamire való írás végére kell egy konklúzió. Itt

most ez álljon!

„Rendkívüli élményt nyújthatnak a leghétköznapibb
dolgok is, ha a megfelelõ emberek csinálják õket.

(Nicholas Sparks)

Az erdei iskolához pedig nincs más megfelelõ ember, mint

maga a nyitott és kíváncsi gyermek!

Monse Lászlóné
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KABÓCÁSAINK
Az alsó tagozatosok (46 fõ) a Kabóca Bábszínház utolsó elõ-

adását nézték meg, május 5-én. Volt egyszer egy... címmel gyö-

nyörû mûsort láttak. Volt egy kislány, aki elindult a világba,

mert az udvarába a NAGY ÜRES ÉLT!!! Útja során találkozott

pöffeszkedõ almákkal, pillás békával, csupaláb hernyóval, min-

denkitõl valami emléket gyûjtött. Az udvara már nem üres,

megtelt szeretettel. Diákjaink mind a három elõadásról szép

rajzokat készítettek, melyet a bábszínháznak ajándékoztak.

Szõcsné Szakács Mária

GYERMEKNAPI BARANGOLÁS A VILONYAI TANÖSVÉNYEN
Iskolánk tanulóit a tantestület a gyermeknap alkalmából

egy túrával lepte meg. A szülõi munkaközösség segítségével

autóbuszok szállítottak bennünket a vilonyai murvabánya

bejárati útjához, ahonnan gyalogosan indultunk tovább. Vé-

gigjártuk az erdészet által kijelölt tanösvényt, megismerked-

tünk azokkal a növényekkel, melyek környezetünkben él-

nek.

Hegyen-völgyön vándoroltunk, rácsodálkoztunk a kilátásra.

A környezõ települések képe tárult szemünk elé, mint egy cso-

dálatos képeslap. Ha nem lett volna ennyire párás a levegõ, még

a Balatont is láthattuk volna. Csodálatos árvalányhaj mezõk kö-

zött vitt az utunk.

Útközben elfogyasztottuk a magunkkal vitt elemózsiát,

nagyokat beszélgettünk, nevettünk.

Kellemesen elfáradtunk, mikor visszaértünk a buszokhoz,

majd itthon meglepetés várta a nebulókat. Városunk Önkor-

mányzatától kis ajándékcsomagot kapott minden gyermek.

Köszönetet mondunk a szülõknek és az önkormányzatnak,

hogy ilyen kellemesen tölthettük ezt a napot.

Jáger Zoltánné

„ARANYOS” LÁNYAINK!
Május 24-én, Várpalotán rendezték meg az atlétika diák-

olimpiát az I. korcsoportos tanulók számára. A versenyt hirte-

len jött felhõszakadás szakította fèlbe, de tanulóink elszántan küz-

döttek. A helytállás bizonyítéka, hogy a lányok aranyéremmel

a nyakukban boldogan tértek haza.

Versenyzõink: Kálmán Kíra, Szabó Sára, Molnár Zoé,
Balai Réka, Porga Barbara, Czellár Melánia.

Gratulálunk lányok!

Töröcsikné Györgyei Nelli

NÉMETVERSENY
Idén is meghívást kaptunk az ösküi Tasner Antal Általános

Iskolától a névadójuk tiszteletére megrendezett tanulmányi ver-

senyekre.

Iskolánkat négyen képviselték német nyelvbõl: két ötödikes

és két hatodikos tanuló, akik közül hárman dobogós helyen vé-

geztek. Az 5. osztályosok közül Tóth Luca 2. helyezést ért el, a

6. osztályosok mezõnyében pedig Urbauer Anett elsõ, Bognár
Bálint pedig 3. helyezett lett.

Gratulálunk a szép eredményhez és további sok sikert kívá-
nunk!

Bartalisné Kasza Márta

É J S Z A K A I  F O C I K U P A
JELENTKEZZ!

2016. szeptember 9.
a Berhidai Napok elsõ éjszakája.

Kezdõrúgás: 19.00 órakor
Helyszín: Városi Sportpálya 

NEVEZÉSI DÍJ: 3.000 Ft csapatonként.
Csapatlétszám: max. 10 fõ/ csapat.

Jelentkezési határidõ: 2016. szeptember 5.
Jelentkezni lehet a következõ elérhetõségeken:

PATAI BALÁZS
(Berhida Szabadidõ és Tömegsport Egyesület)

Telefonszám: 06-30/2956-950
E-mail: 1024bazsa@gmail.hu

A csapatnévsort mindkét elérhetõségen fontos egyeztetni!

FIGYELEM!
Bemutatkozási lehetõséget kívánunk biztosítani a helyi ama-

tõr kézmûveseknek. A XXIV. Berhidai Napok keretében ki-

rakodó vásárra, kiállításra várjuk a helyi amatõr kézmûve-
seket, kistermelõk és õstermelõk portékáit.

Idõpont: 2016. szeptember 9-10-11.

Jelentkezni a Berhidai Kultúrház és Könyvtárban személyesen,
vagy 88/455-400-as telefonszámon 2016. augusztus 26-ig.



Április közepén pályázatot nyújtottunk be a

dm Nap gyermekei pályázatra.

A pályázat témája: Hogyan készülünk a
nyárra, és milyen napvédelmi eszközöket alkalmazunk. A cso-

portok ötletes fotóival fontosnak tartottuk felhívni a figyelmet

a napvédelem fontosságára. Pályázatunk pozitív elbírálásra ke-

rült, így a mi óvodánk is részesült a dm napvédõ termékeibõl.

A támogatás tartalma: 75 db naptej, 4 db nap gyermekei puz-

zle, 1 db tájékoztató füzet. A nyereménnyel a késõ tavaszi és a

nyári napsütéses idõszakban biztosítani tudjuk gyermekeink

napvédelméhez szükséges naptejet.

Május elején minden csoportban nyílt napot tartottunk. A

szülõk komplex foglalkozásokat láthattak, és bepillanthattak a

csoportok életébe.

Május 9-én Anyák napja alkalmából a Süni csoport gyerekei

verssel, énekkel és a Szülõi Közösség jóvoltából virággal ked-

veskedtek a Berhidai Nyugdíjas Klub nagymamáinak.

A jó idõ beköszöntével óvodánkban arra törekszünk, hogy a

gyermekek a lehetõ legtöbb idõt töltsék a szabadban. Az udvaron

is többféle tevékenységet kínálunk a gyermekeknek, hogy az ud-

varon is tartalmasan teljen a játékidõ. Ezért is szerveztük meg má-
jus 20-án óvodánk 6 csoportja részére „Kalózos Kincskeresõ” já-

tékunkat, melyben a kalóz Kék Szakáll minden csoportból eltün-

tette a gyermekek kedvenc játékát, melyet térkép alapján a gyer-

mekeknek kellett megkeresni. Keresés közben különbözõ játékos

feladatokat oldottak meg, és ezek helyes megfejtése vezette el a

csoportokat az elveszett játékokhoz. A gyermekek nagy izgalom-

mal és nagyon lelkesen vettek részt a játékban, ügyesen oldották

meg a feladatokat, így minden csoport igyekezetét siker koronáz-

ta. A játék végén meglettek az elveszett játékok, sõt jutalmat

kapott minden csoport. Az óvodai délelõtt nagyon jó hangulat-

ban telt el. Köszönjük szépen a Szülõi Közösség vezetõinek, a cso-
portoknak vásárolt ajándék puzzle játékokat, a színezõ-matricás
játékokat, és a cukorkát, melynek a gyerekek nagyon örültek!

Május 25-én az aulában a Bábrakadabra Bábszínház tartott

vidám, zenés elõadást a gyermekek nagy örömére.

Május 27-én a gyermeknap alkalmából az óvoda mögötti té-

ren önfeledten körhintáztak és ugrálóváraztak a gyerekek. Az

óvodában pedig a gyerekeket különféle versenyjátékokkal és

arcfestéssel, csillámfestéssel szórakoztatták az óvó nénik.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „Biztonságos Óvoda
2016.” pályázatán nyert az óvodánk. Május 30-án a miniszté-

rium trénerei megismertették a gyermekeket a számukra leg-

fontosabb közlekedésbiztonsági ismeretekkel, és felmérték a

gyermekek közlekedési ismeretszintjét. A feladatok teljesíté-

sében, megoldásában nagyon ügyesek voltak a gyermekek, így

óvodánk megkapta a Biztonságos Óvoda címet igazoló okleve-

let. A gyermekek „Ovi jogsikat” és matricákat kaptak.

Május végén két csoportunk Pákozdra, két csoportunk

Balatonfüredre, és két csoportunk Nádasdladányba kirándult.

A gyermekek élményekkel telve jöttek vissza az óvodába.

Május végén és június elején a csoportok évzáró ünnepélyen mu-

tatták be, amit a gyermekek az év közben tanultak, és elballagtak a

nagycsoportosok. Köszönjük szépen a gyermekek nevében a Szülõi
Közösség vezetõinek a ballagó nagycsoportosok tarisznyáit.

Az Aranyudvar Mesezenekar pályázatot írt ki az óvodáknak.

5 héten keresztül különbözõ feladatokat kellett megoldaniuk a

gyerekeknek. Mindegyik csoport nagy lelkesedéssel színezett,

rajzolt. Sorsolással ingyenes koncertet nyert óvodánk Micimackó
csoportja, melyen az óvoda minden gyermeke részt vett június

1-én. A zenekar 1–1 CD-jét nyerte óvodánk Fáncsi és Misi

mókus csoportja.

Június 7-én délelõtt érdekes programmal várták az ovisokat a

rendõrök az óvoda udvarán. A bemutató célja az egyenruhások min-

dennapi munkájának megismertetése volt a kicsik körében. A

gyermekek megismerkedhettek a rendõrségi felszerelésekkel,

többek között a gumibottal, a tonfával, a bilinccsel, a kézi rádió-

val, a golyóálló- és a láthatósági mellénnyel. A gyermekek hasz-

nos ismeretekkel és élményekkel gazdagodtak a programmal.

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

Kovácsné Tobak Márta
intézményvezetõ
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SÜNI ÓVODA HÍREI 

SOMMERFEST - NYÁRKÖSZÖNTÕ RENDEZVÉNY
A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat a tavalyi év-

hez hasonlóan ismét megrendezte a Kisfürdõnél Sommerfest el-

nevezésû szabadtéri nyárköszöntõ rendezvényét, május 28-án.

A rendezvény sikeres lebonyolításához megkereste a berhidai

iskolákat, a Süni Óvodát és a Berhida Német Nemzetiségi Kul-

túrájáért Egyesületet, akik vállalták, hogy részt vesznek a ren-

dezvény lebonyolításában.

Szép, napsütéses idõben, délelõtt vártuk a kilátogatókat.

A rendezvény 10 órakor kézmûves foglalkozásokkal kezdõ-

dött. A gyerekek sokféle lehetõség közül választhattak, töb-

bek között napellenzõt festhettek, kulcstartót, könyvjelzõt

készíthettek, agyagozhattak, vagy gyöngyöt fûzhettek. Az

egyik legnagyobb kedvenc az arcfestés és a csillámtetoválás

volt. A nagy meleg ellenére Nagyné Keresztes Éva a rendez-

vény ideje alatt végig fáradhatatlanul festette a különbözõ fi-

gurákat a gyerekek arcára, Tringer Viktória pedig csillámte-

toválásokat készített a gyerekek karjára. Az Ady Iskola német

nemzetiségi pedagógusa, Somogyiné Lukács Emõke nemze-

tiségi táncokkal várta az érdeklõdõket. 11 órára aszfaltrajz-

versenyt hirdettünk 3–4 fõs csapatoknak. 11 kis csapat fog-

lalta el a Kistó melletti régi utat. Nyár témában rajzolhattak,

és fél órával késõbb már sárga – kék színekben pompázott a

régi aszfalt. Lovaglási lehetõséget is biztosítottunk. A gyere-

kek nagy izgalommal várták Jánosi Nórát, aki két órán keresz-

tül lovagoltatta a gyerekeket a nagy meleg ellenére.

(Folytatás a 8. oldalon)
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(Folytatás a 7. oldalról)
A múlt évben nagy sikere volt a régi népi játékoknak, ezért

ismét volt lehetõség kipróbálni a célba dobást, a püfölõt és a

horgászatot.

Az aszfaltrajzverseny eredményei:
I. helyezett: Sólyom csapat: Farkas Nadin, Varga Roberta és

Schmidt Anna,
II. helyezett: Barcások: Toldi Márk, Lukszics Klarissza, Toldi

Milán és Huszka Evelin,
III. helyezett: Anonim csapat: Nagy András, Báthory Botond,

Ernhoffer Szilárd
KÜLÖNDÍJ: Gyõztesek csapat: Erdélyi Evelin, Kolompár

Vanessza, Németh Márk

Köszönetemet szeretném kifejezni a közremûködõknek: a

Süni Óvoda, a Rákóczi és az Ady Iskola pedagógusainak:

Monse Lászlónénak, Vargáné Nesó Ágnesnek, Suri Lászlónénak,
Tringer Viktóriának, Nagyné Keresztes Évának, Fornai Mari-
ettának, Gráczerné Szabó Erzsébetnek, Somogyiné Lukács
Emõkének, Tóthné Éberfi Évának, Tarjányi G. Mónikának,
Palotai Andreának, Fehér Mariettának és Bakács Erikának, a

Berhida Német Nemzetiségi Kultúrájáért Egyesület tagjainak,

és képviselõtársaimnak: Molnárné Gáspár Orsolyának és
Havasfalvi Zoltánnénak, hogy segítségükkel ilyen sok színes

programmal várhattuk a kilátogatókat. Reméljük ezt a szép

napot sikerül a késõbbiekben is megismételnünk, és jövõre is-

mét találkozhatunk, hogy hasonló módon, ilyen szép környezet-

ben várjuk együtt a nyár közeledtét.

Ernhofferné Somogyi Ágota

FELHÍVÁSOK AZ 56-OS EMLÉKÉV ALKALMÁBÓL
A Berhidai Kultúrház és Könyvtár méltóképpen kíván megemlékezni az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évforduló-

járól. Az ünnepi rendezvénysorozatra készülõdve az alábbi felhívásokkal fordulunk a Tisztelt Olvasók felé.

1956 BERHIDAI EMLÉKEI – Régi emlékek gyûjtése
Szeretnénk összegyûjteni az 1950-es évekbõl fennmaradt korhû írott és íratlan

berhidai emlékeket, forrásokat. 

Keressük és várjuk az 1950-es évek berhidai emlékeit:
• tárgyi (jelvények, eszközök, használat tárgyak stb.),

• dokumentációs (plakát, meghívó, irat, stb.),

• fénykép, képeslap, stb. relikviáit.

56-OS EMLÉKEIM – prózaíró pályázat
Várjuk az itt élõk személyes élményeirõl szóló írásokat, visszaemlékezéseket. Kérjük, írják meg a helyi 56-os eseményekkel

kapcsolatos történeteket, továbbá interjúkat is készíthetnek olyan személyekkel, akik megélték az 56-os forradalom és szabad-

ságharc történéseit.

A legjobb alkotásokat díjazzuk és megjelentetjük a helyi újságban.

Pályázók köre: minden korosztály
A pályamûvek beadási határideje: 2016. szeptember 30.
A benyújtás módja személyesen vagy megbízott által a Berhidai Kultúrház és Könyvtárban. A pályamunkákat írásban papí-

ron, lezárt borítékban kérjük benyújtani. A pályázati borítékban mellékelni kell az alkotó nevét, elérhetõségeit.

Az eredmény hirdetésére 2016. október 23-án, az ünnepség keretében kerül sor.

További információ: 
Berhidai Kultúrház és Könyvtár (8181 Berhida, Kossuth u. 18.) Tel.: 88/455-400



RENDÕRSÉGI HÍREK
Fokozott óvatossággal motoron is

Itt a nyár, mely érezteti hatását a közúti közlekedésben is, saj-
nos nem feltétlenül csak a szépségeivel. Megsokasodik a nagy tel-
jesítményû motorkerékpárokkal száguldozó „hobbypilóták” szá-
ma, mellyel gyakran önmagukat és közlekedõ társaikat is ve-
szélybe sodorják. Ahogy a gyermekeket arra intjük, hogy „az út-
test nem játszótér”, úgy a motorosokat arra, hogy a „közút nem
versenypálya”. Fontos, hogy mindenki legyen tisztában jármûve
sajátosságaival, és persze saját vezetési képességeivel. A közle-
kedésben résztvevõknek minden apró meggondolatlan mozdu-
lata vagy figyelmetlensége tragédiához vezethet. Ezért is kap kü-
lönös jelentõséget a speciális öltözet és a bukósisak helyes meg-
választása, ezen ne spóroljunk, életet menthet. Ne feledjük! Egy-
harmadával kevesebb ember sérülne meg és veszítené életét az
utakon, ha betartanánk az elõírt sebességhatárokat. Sokszor okoz
tragédiát a kellõ körültekintés nélküli elõzés, különösen akkor, ami-
kor motoros nem gyõzõdik meg arról, hogy az elõtte haladó és
elõzni kívánt autók valamelyike balra szándékozik bekanyarod-
ni. Ha kanyarban helytelenül választjuk meg a sebességet, köny-
nyen a másik sávban találjuk magunkat, figyeljünk továbbá az út-
burkolati hibákra és a szennyezõdésekre is, mindezek gyakran
vezetnek a motorosok súlyos baleseteihez, melyek kellõ óvatos-
sággal megelõzhetõek. A balesetek megelõzése érdekében tart-
suk be a közúti közlekedési szabályokat!

Rablás Berhidán
Három órán belül elfogták a 19 éves berhidai férfit, aki fe-

nyegetéssel szerezte meg a sértett karóráját. A 19 éves Cs. B.
június 1-én 23 óra körül Berhidán a Veszprémi és Bezerédi út
keresztezõdésében lévõ buszmegállóban 500 forintot, majd a
pénztárcáját kérte az ott várakozó fiataltól, aki közölte, hogy
nála nincs pénz és a pénztárcáját sem adta át.

A berhidai férfi ezután lecsatolta a sértett kezérõl a karórá-
ját. A fiú többször is kérte, hogy adja vissza az óráját, erre a
férfi veréssel fenyegette meg, majd a karórával távozott. A be-
jelentést követõ három órán belül a nyomozók azonosították és
elõállították a 19 éves férfit a Várpalotai Rendõrkapitányságra,
ahol gyanúsítottként hallgatták ki, majd õrizetbe vették.

A 19 éves Cs. B. ellen rablás bûntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt a Várpalotai Rendõrkapitányság folytat nyomozást,
egyúttal elõterjesztést tettek elõzetes letartóztatásának indítványo-
zására, amelyet az illetékes bíróság 2016. június 3-án elrendelt.

Mutasson példát, közlekedjen szabályosan, és ösztönözzön
erre másokat is!

A Várpalotai Rendõrkapitányság új baleset-megelõzési és
közlekedésbiztonsági kampányt indít 2016. május 23-tól július
24-ig terjedõ idõszakban, melynek végén egy kerékpár a nye-
remény. A közlekedési kampánnyal azokat a kerékpárral köz-
lekedõ személyeket jutalmazza a rendõrség, akik a KRESZ-ben
elõírt szabályok betartásával közlekednek, viselik a kötelezõ és
ajánlott védõfelszereléseket, a kerékpár mûszaki állapota kifo-
gástalan és azon a kötelezõ tartozékok hiánytalanok és mûkö-
dõképesek. A kampánnyal a rendõrségnek az is célja, hogy ösz-
tönözze a lakosságot a szabályos közlekedésre, valamint min-
den közlekedésben részvevõt a példamutatásra.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a közlekedési ellenõr-
zések során a szabálysértõkkel szemben a rendõrök intézkedést
kezdeményeznek.

A nyereményjátékban való részvétel feltételei:
- rendõrségi baleset-megelõzési programokon (elsõ helyszín

Várpalota, Thury vár) a kötelezõ felszereléssel ellátott kerékpár
bemutatása, nyereményjátékon történõ regisztrálás

- közlekedési ellenõrzés során igazoltatott, szabályok betar-
tásával közlekedõ kerékpáros jármûvezetõ, aki hozzájárul a já-
tékon történõ részvételhez.

- Családtagjáról, hozzátartozójáról beküldött fotó az ajánlott/kö-
telezõ védõfelszerelés viselésével, kerékpáros közlekedés során.

A nyereményjátékra a fotókat a bartokj@veszprem.police.hu
címre, „Kerékpáros kampány” jeligével várjuk. A képet küldõ sze-
mély adata, elérhetõsége szerepeljen, és csak arról készítsen fotót,
aki elõzetesen hozzájárult a kép rögzítéséhez, kiajánlásához.

A kampányban résztvevõk között a Városi Balesetmegelõ-
zési Bizottság egy kerékpárt sorsol ki. A sorsolás idõpontja:
2016. július 25.

Balesetmentes közlekedést kíván a Várpalotai Rendõrkapi-
tányság!

Bartók Judit 
címzetes rendõr százados
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„VIRÁGOS BERHIDA”
FELHÍVÁS

Az Összefogással Berhidáért Egyesület az idén
is meghirdeti a „Virágos Berhida” elnevezésû kör-
nyezetszépítõ 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 közigazga-
tási területén lévõ ingatlan tulajdonosa, használója. Egy sze-
mély több kategóriában is nevezhet.

Nevezni augusztus 1-ig lehet írásban a jelentkezési lap
kitöltésével, ami átvehetõ a Berhidai Könyvtárban, és a
Petõfi Mûvelõdési Ház Könyvtárában. 

A kitöltött jelentkezési lapok elektronikusan is eljuttatha-
tók az összefogással@citromail.hu e-mail címre, vagy pos-
tai úton Turcsányi Istvánné, Berhida, Jázmin u. 20. sz. alá.

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

Örömmel várjuk a jelentkezõket!
Turcsányi Istvánné

ÖBE elnök
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WÁGNER ÉS TÁRSA TEMETKEZÉS
BERHIDÁN A TEMETÕ MELLETT 

(AUTÓSBOLT HELYÉN)

ÁLLANDÓ 24 órás szállítási ügyelet: 70/637-42-27

Információ: Paré Csilla 70/944-2562

8182 Berhida-Peremartongytp., Ibolya u. 13/1.

Rendelés felvétel: Balatonfõkajáron is

a VERA virágboltban (Vasvári Pál utca 26.)

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívunk

minden
kismamát és édesanyát

2016. augusztus 5-én,
pénteken

9 órakor tartandó

ANYATEJES TÁPLÁLÁS
VILÁGNAPJA

alkalmából rendezett ünnepségünkre.
Helyszín: Berhidai Kultúrház és Könyvtár

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Bodnár Lajosné, Csányi Ramóna Mária, 
Székelyné Kendi Ildikó 

védõnõk

HELYSZÍN:
BERHIDAI KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR

8181 BERHIDA, KOSSUTH U. 18.

A könyvtár a selejtezett 
gyermek- és felnõtt szép- és szakirodalmi

könyveibõl vásárt rendez.

Könyvtári nyitvatartási idõben:
Kedd 1200-1700

Szerda 1200-1700

Csütörtök 1300-1700

Péntek 1300-1700

Szombat 900-1100

Várjuk, válasszon magának
a nyárra olvasnivalót!
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