
ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
BERHIDA

A nemzetiségi napot március 5-én tartottuk, munkanap lévén

délután vártuk a kedves érdeklõdõket a Petõfi Mûvelõdési Ház-

ba. Rendezvényünk megemlékezéssel kezdõdött. Hetven éve

kezdõdött a magyarországi németek kitelepítése. A Rákóczi is-

kola nyolcadik osztályos tanulói egy nagyon szép mûsorral

idézték fel a 70 évvel ezelõtti eseményeket.

A program közmeghallgatással folytatódott, melynek kere-

tében beszámoltunk az elmúlt évi munkánkról. A beszámolót kö-

vetõen kulturális mûsort tekinthettek meg az érdeklõdõk. Az

elsõ blokkban a Rákóczi iskola tanulói szerepeltek. A másodi-

kosok a Körperteile-blues dalt adták elõ, õket követte egy mo-

dern tánccal a 7. b osztály, majd az 5. és 6. osztályosok Zwer-
gentanz tánccal szórakoztatták a közönséget. Utánuk az Õszi

Napfény Néptánccsoport következett Siebenschritt táncukkal.

Õket a legfiatalabbak követték. Elõször az Ady iskola alsósai

táncoltak, majd a Rákóczi iskola elsõsei adtak elõ egy összeál-

lítást a tanult dalocskákból, mondókákból. Az Ady iskola fel-

sõsei ezt követõen egy nagyon szép dalt énekeltek a barátság-

ról, majd a Rákóczi iskola harmadikosai szerepeltek a Das
Liedübermich dallal. A dalok után táncok következtek. Elõször

a Rákóczi iskola 4. a osztálya Jugend polkát táncolt, majd a

Nyugdíjasklub Berhida tánccsoportja sváb táncokat mutatott

be, õket az Ady iskola felsõsei követték Tengerész tánccal. A

táncok után Tóth Sándor következett tangóharmonikájával, tõ-

le szép sváb dalokat hallhattunk. Ezúton is szeretném megkö-

szönni, hogy elfogadta felkérésünket és szerepelt mûsorunk-

ban. A Rákóczi iskola 4. b osztálya Hut ab! táncos dalocskája

következett, és az utolsó gyermekcsoport az Ady iskola 4. osz-

tálya volt, akik egy mondókával és a Körperteile-blues-sal ké-

szültek. Mûsorunkat a Berhida Táncegyüttes zárta, akik Zemp-

léni táncokat hoztak el nekünk. Szeretném megragadni az alkal-

mat, hogy köszönetemet fejezzem ki mindazoknak, akik segít-

sége nélkül nem sikerült volna a Nemzetiségi Napot ilyen sike-

resen lebonyolítani. Szeretném megköszönni a felkészítõknek:

Molnár Brigittának, Bartalisné Kasza Mártának, Vargáné
Nesó Ágnesnek, Somogyiné Lukács Emõkének, Gráczerné
Szabó Erzsébetnek, Turcsányi Istvánnénak, Molnár Sándor-
nak és Rózsás Tündének, hogy ilyen szép mûsort láthattunk e
jeles alkalomból.

Külön szeretném köszönetemet kifejezni képviselõtársaim

nevében is Pénzes Gézának, hogy ingyenesen vállalta a

berhidai szereplõk szállítását. Hálásak vagyunk a közmûvelõ-

dési intézmények dolgozóinak támogatásukért, amivel hozzá-

járultak rendezvényünk sikeréhez, külön köszönet Magyar
Lászlónak a technikai segítségért.

Ernhofferné Somogyi Ágota
BNNÖ elnök

XXIII. évfolyam 2. szám
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A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSÉN TÖRTÉNT
Legutóbbi beszámolónk óta a képviselõ-testület egy mun-

katerv szerinti ülést tartott 2016. február 25-én, és egy rendkí-
vüli ülést 2016. március 2-án. A február 25-ei ülésen módo-
sította a testület a gyermekvédelmi rendeletet. Ebben meghatá-
rozta a gyermekélelmezés térítési díjait, amelyek szerény mér-
tékben emelkednek a korábbiakhoz viszonyítva.

Szintén a térítési díj változások tették szükségessé a szociális ren-
delet módosítását. A házi szociális gondozás és a szociális étkezés-
nek a térítési díjai számottevõen csökkennek, míg az Idõsek Klub-
jára vonatkozó térítési díjak kissé meghaladják az elõzõ évit.

Módosításra került a temetõkrõl szóló rendelet. Az önkormány-
zat által biztosított elõkészített urnasírhelyen elhelyezhetõ sírem-
lékek méretezése úgy változott, hogy a fedlap síkban megdönthe-
tõ és maximum 30 cm-el emelkedhet ki a szegély síkjából. Más
díszek – például váza is – elhelyezhetõk, de azok legmagasabb
pontja nem haladhatja meg a szegély síkjától számított 40 cm-t.

Jogszabályi változás miatt szükséges volt a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat módosítása, a kormányzati tevékenysé-
gek kódszámának központi módosítása miatt.

A képviselõ-testület – az elõzõ év utolsó negyedévében tör-
tént gazdasági eseményekkel kapcsolatos elõirányzat-módosí-
tások átvezetése érdekében – módosította a 2015. évi költség-
vetési rendeletét.

Elfogadta a testület a 2016. évi költségvetési rendeletet. To-
vábbra is csak a kötelezõ feladatok jelenlegi színvonalon törté-
nõ ellátását biztosítják a források. Kisebb volumenû fejleszté-
sek biztosíthatók a költségvetésbõl, de nagyobb nagyságrendû
beruházásokra csak sikeres pályázatok alapján lesz várhatóan le-
hetõség.

Elfogadták a képviselõk a közmûvelõdési intézmények éves
munkatervét. Remélhetõleg idén is színes kulturális programo-
kon vehet részt az érdeklõdõ lakosság. E napirend keretében
elfogadta a testület az intézmény Szervezeti és Mûködési Sza-

bályzatának, illetve alapító okiratának aktualizálására vonatko-
zó elõterjesztést is.

Szintén jogszabályi rendelkezések módosulása miatt került
átdolgozásra a Süni Óvoda alapító okirata, melyet szintén jóvá-
hagyott a fenntartó.

A képviselõ-testület elfogadta a város életének egyik leg-
fontosabb dokumentumát, az Integrált Városfejlesztési Straté-
giát. Ez a dokumentum határozza meg az elkövetkezõ idõszak
fejlesztési céljait, és az európai uniós pályázatok benyújtásá-
nak egyik feltétele lesz e stratégiai terv, amely megtekinthetõ,
illetve letölthetõ a www.berhida.hu honlapról.

Az aktualitások keretében döntöttek a képviselõk a Kisková-
csi puszta területén lévõ magánút önkormányzati tulajdonba
vételérõl szóló megállapodásról, és arról, hogy három ingatlan
esetében elbirtoklási pert kíván indítani az önkormányzat. Dön-
töttek arról is, hogy azon elsõ lakáshoz jutók támogatásban ré-
szesültek ellen, akik nem fizették a részleteket, behajtási meg-
bízást adnak ügyvéd részére.

Az egyik vállalkozás együttmûködést ajánlott az önkormány-
zat részére a település zöldfelületének növelése céljából. A meg-
állapodás keretében a vállalkozás nagy levélfelülettel rendelkezõ
oxyfa-ültetvényt hozna létre. A képviselõk úgy döntöttek, hogy
együtt kívánnak mûködni a vállalkozással olyan módon, hogy az
önkormányzat térítésmentesen földterületet biztosít az ültetvé-
nyek számára és felkérték a jegyzõt a részletek kidolgozására.

A március 2-ai rendkívüli ülésen a Bakonykarszt Zrt-tõl
törvény rendelkezése alapján önkormányzati tulajdonba került
vízi-közmûvagyonnal kapcsolatos egyes elszámolási kérdéseket
tárgyalt, amelyek lényege a korábbi években végrehajtott fel-
újítások, beruházások és azok forrásai között mutatkozó egyenleg
különbségének kezelése volt. Emellett a testület jóváhagyta a
polgármester ez évre vonatkozó szabadságolási tervét.

Dr. Cseh Tamás jegyzõ

MIT JELENT AZ ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK
ÜLÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA?

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény értelmében a képviselõ-testület ülése – a tör-
vényben meghatározott kivételekkel – nyilvános. Ez a szabály
vonatkozik a bizottságokra, részönkormányzat testületére is.

Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy bármely választópolgár meg-
jelenhet és részt vehet az ülésen, az ülés rendjének zavarása nél-
kül. Az ülésen jegyzeteket, hang- és fényképfelvételt, mozgókép-
felvételt készíthet. Nem biztosít azonban tanácskozási jogot, tehát
a választópolgárok részére nem biztosít hozzászólási jogot. 

A megjelent állampolgárok a képviselõ-testület szervezeti
és mûködési szabályzata szerint akkor szólhatnak hozzá az ülés
napirendi pontjához, ha az ülést levezetõ elnök (általában a pol-
gármester) megadja a szót. 

Ez alól kivételt képez a közmeghallgatás, amelyen a megje-
lent választópolgárok hozzászólhatnak, kérdéseket tehetnek fel,
javaslatokat, észrevételeket fogalmazhatnak meg az önkormány-
zat mûködésével kapcsolatban. Berhida városban évente május
hónapban tart a képviselõ-testület közmeghallgatást, külön Berhi-
da településen, illetve a Peremarton-gyártelep településrészen.

A bizottságok, a részönkormányzat testülete, illetve a képvi-
selõ-testület ülésének idõpontjáról, a tárgyalt napirendi pontok-

ról a lakosság a berhida.hu önkormányzati honlapról tájékozód-
hat. A tárgyalandó napirendi pontokhoz kapcsolódó elõterjeszté-
sek is letölthetõk innen. A tájékoztatás általában az ülést megelõ-
zõ hét pénteki napjától érhetõ el. Rendszerint a bizottságok – jú-
lius és augusztus hónapok kivételével – a hónap harmadik heté-
ben keddi és szerdai napokon, a településrészi önkormányzat a hó-
nap utolsó hetének keddi napján, a képviselõ-testület pedig a hó-
nap utolsó hetének csütörtöki napjain tartják üléseiket.

Dr. Cseh Tamás jegyzõ

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
IDÕPONTVÁLTOZÁS

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk
Berhida településen a 
2016. március 28-án, Húsvét Hétfõn esedékes lakossági
hulladékszállítási szolgáltatást
2016. március 26-án, az ünnepet megelõzõ szombaton
fogja elvégezni. Vertikál ZRt.

Polgárdi



VÁRPALOTA RENDÕRKAPITÁNYSÁG
KÖRZETI MEGBÍZOTTAINAK

FOGADÓÓRÁJA, ELÉRHETÕSÉGE
Berhida KMB csoport:

Fogadóóra ideje: Hónap második hét szerdai napon,

10:00-12:00 óra között

Helye: KMB Iroda Berhida, Kossuth L. utca 20.

Körzeti megbízottak:
Goda Dénes r. tzls., (tel: 30/467-1457),

Borsos Dávid r. ftõrm.,

Molnár József r. ftõrm.
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RENDÕRSÉGI HÍREK
ELFOGTÁK A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK A BERHIDAI FÉRFIT

KÖZINTÉZMÉNYBEN KIABÁLT ÉS FENYEGETÕZÖTT A NÕ
A napokban zárult le a Várpalotai Rendõrkapitányságon egy

zaklatás vétsége elkövetésének megalapozott gyanúja miatt in-
dult nyomozás. Egy Várpalota környéki település hivatali al-
kalmazottjának feljelentése alapján indult nyomozás a 66 éves
berhidai illetékességû B. J-né ellen, aki január 26-án a déli órá-
ban a hivatali épület ügyfélváró helyiségében az ott dolgozó
nõi alkalmazottat sértõ, bántó kijelentésekkel illette. A nõ még
utalást is tett a sértett felé, hogy õt és családját bántalmazni fog-
ja, nem félve a következményektõl.

Végül a biztonsági õrnek sikerült B. J-nét csitítani és távozás-
ra bírni. A 66 éves nõ ellen a zaklatás vétsége elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást a Várpalotai Rend-
õrkapitányság befejezte, a keletkezett iratokat vádemelési javas-
lattal küldte meg a Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészségnek.

Bartók Judit
címzetes rendõr százados

A Várpalotai Rendõrkapitányság körzeti megbízottai
Berhidán fogták el a 23 éves körözött férfit. 

Borsos Dávid rendõr fõtörzsõrmester, Bakó Viktor címzetes
rendõr fõtörzszászlós és Régi Károly címzetes rendõr törzszász-
lós február 15-én délután öt óra után néhány perccel Berhidán iga-

zoltatták a 23 éves Cs. L.-t. Az intézkedés során megállapítást
nyert, hogy a férfi ellen a Veszprémi Törvényszék Büntetés-
Végrehajtási Csoportja garázdaság büntette elkövetése miatt kö-
rözést rendelt el. A férfit a rendõrök elfogták, majd kora este a
Veszprém Megyei Büntetés - Végrehajtási Intézetbe szállították.

„TOBORZÓ ORSZÁGFUTÁS 2016”
Veszprém megyei szakasza

2016. május 12.
F I G Y E L E M !

A Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erõsítésé-
re, a katonai hivatás, a sport és az egészséges életmód népszerûsí-
tésére a Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság a fõvárost és valamennyi megyét érintõ 2016 km-es
váltófutást rendez.

A „Toborzó Országfutás 2016” április 13-án indul Budapestrõl
és a váltófutás tagjai – 207 település érintésével – május 20-án ér-
keznek vissza a fõvárosba. Az eseménysorozat lehetõséget kínál ar-
ra, hogy nemzeti összetartozásunk jeléül, az érintett települések
lakosságával közösen tisztelegjünk elesett hõseink, és az olimpiai
évre tekintettel, a játékokon résztvevõ Magyar Olimpiai Csapat
elõtt. Ennek jegyében, a váltófutás keretében, „mozgósítási erõ-
próbát” hirdetünk meg az érintett településeken. Várjuk a lakos-
ságot, hogy csatlakozzanak a katonákhoz és fussanak együtt
velük az érkezési helytõl a település végét jelzõ tábláig, elõsegít-
ve ezzel a megfogalmazott eszmék népszerûsítését.

A VÁLTÓFUTÁS TERVEZETT ÚTVONALA ÉS VÁRHATÓ
IDÕBEOSZTÁSA 2016. MÁJUS 12-ÉN:
08.00: Tervezett érkezés Bakonyszentkirályra (Kossuth Lajos utca 69.),
08.30: Tervezett érkezés Bakonyoszlopra (Kossuth Lajos utca 32.),
09.20: Tervezett érkezés Dudarra (Rákóczi Ferenc utca 19.),
10.00: Tervezett érkezés Nagyesztergárra (Radnóti Miklós utca 2.),
10.30: Tervezett érkezés Zircre (Március 15. tér 1.),
10.40: I. és II. világháborús emlékmû koszorúzása Zircen (Kossuth utca),
11.30: Tervezett érkezés Eplénybe (Veszprémi utca 64.),
12.50: Tervezett érkezés Gyulafirátótra (Posta utca 15.),
14.10: Érkezés Veszprémbe az Óváros térre,
14.15: I. világháborús emlékmû koszorúzása Veszprémben a 

Vörösmarty téren,
16.05: Tervezett érkezés Hajmáskérre (Kossuth Lajos utca 31.),
16.30: Tervezett érkezés Sólyba (Kossuth Lajos utca 57.),
16.50: Tervezett érkezés Királyszentistvánra (Fõ utca 32-34.),
17.00: Tervezett érkezés Vilonyára (Kossuth Lajos utca 18.),
17.45: Tervezett érkezés Berhidára (Veszprémi út 1-3.),
18.25: Tervezett érkezés Õsibe (Kossuth Lajos utca 40.),
A rendezvénnyel kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
Fajd Bence hadnagytól (telefonszám: 06-30/777-5124)

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
KEPLI LAJOS a Jobbik országgyûlési képviselõje

és
KOVÁCS RAJMUND önkormányzati képviselõ

fogadóórát tart
2016. ÁPRILIS 14-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN.

16:30 órakor Berhidán, a Kultúrház és Könyvtárban,
18:00 órakor Peremartongyártelepen, a Petõfi Mûvelõdési Házban.
Az érdeklõdõk a megadott helyen és idõpontban személyesen
is kérdéseket tehetnek fel a képviselõnek, illetve kérésekkel,
észrevételekkel fordulhatnak hozzá.

VÉRADÁS
VÁRUNK MINDENKIT

SZERETETTEL

ÁPRILIS 14-ÉN (CSÜTÖRTÖK)
15:00–18:00 KÖZÖTT

A BERHIDAI KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁRBAN

ADJ VÉRT, ÉS MENTS MEG 3 ÉLETET!
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BESZÁMOLÓ A BERHIDAI NÉMET NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat az elmúlt
évben is legfontosabb feladatának a nemzetiségi hagyomá-
nyok ápolását, az oktatás segítését és gyermekprogramok
szervezését tekintette. Tevékenysége finanszírozására
1.617.753 Ft feladatalapú és 379.603 Ft mûködési támoga-
tás állt rendelkezésére. Ezt kiegészítette Berhida Város Önkor-
mányzata 150.000 Ft-tal, amiért ezúton is szeretne az Önkor-
mányzat köszönetet mondani. Nemzetiségi napot február
7-én tartott az Önkormányzat kézmûves foglalkozással és kul-
turális mûsorral. Német nemzetiségi táncházat szervezett az
Ady és a Rákóczi iskola tanulói számára, a német nemzetisé-
gi oktatás segítéséhez több ízben tankönyveket, szótárakat vá-
sárolt. Kirándulások szervezésében is együttmûködött az isko-
lákkal. Az Ady iskola német nemzetiségi nyelvet tanuló diák-
jai Döbröntére, ill. Veszprémbe, a Rákóczi iskola 3. ill. 5. osz-
tályosai pedig Németbányára, ill. Pápára kirándultak. Május-
ban Sommerfest néven szabadtéri nyárköszöntõ rendezvényt
tartott a Kistónál, ahol kézmûves foglalkozásokkal, régi népi
játékokkal és arcfestéssel várta az érdeklõdõket. Júliusban a
Berhida Német Nemzetiségi Kultúrájáért Egyesülettel közö-
sen német nemzetiségi tábort szervezett. A gyerekek Tatán és
környékén ismerkedtek a német nemzetiségi kultúrával. Köz-
remûködött a Berhidai Napok szervezésében, finanszírozta a
Bóbita Band fellépési költségét. November 11-én hagyománya-
ihoz híven megtartotta a Martin napot. Az iskolákban ebbõl
az alkalomból rajzversenyt és feladatmegoldó vetélkedõt hir-
detett. A versenyek helyezettjeit az önkormányzat könyvju-
talomban részesítette. Lámpás felvonulásra várta a berhida-
iakat, ahol a felvonulás végén egy kis mûsorral emlékezett
meg Szent Mártonról, és libazsíros kenyérrel vendégelte meg

az egybegyûlteket. November 20-án bábszínházi elõadást
szervezett az alsó tagozatos német nemzetiségi tanulók részé-
re mindkét iskolában. A szekszárdi német színház társulata a
Mesék a Bõröndbõl, Piroska és a farkas, ill. a Brémai muzsi-
kusok meséket hozta el a gyerekeknek. November 28-án csa-
ládi adventi kirándulást szervezett Bécsbe. Karácsonyi ünnep
közeledtével a gyerekeknek színházi elõadást szervezett a
Kultúrházzal együttmûködve, az Eleven Társulat Karácsonyi
Meseszínház címû mûsorát az Ady iskolában, ill. a Petõfi Mû-
velõdési Házban tekinthették meg településünk iskolásai és
óvodásai. Felkérte az iskolákat és óvodákat, hogy szervezze-
nek adventi kézmûves foglalkozásokat a gyerekeknek decem-
berben, melyhez biztosította az anyagot. Berhidán minden év-
ben megrendezésre kerül az Összefogás Berhidáért Egyesület
szervezésében a Mindenki Karácsonya rendezvény. A német
önkormányzat is együttmûködött a szervezési munkálatok-
ban. A továbbiakban is ezen az úton továbbhaladva szeretné
az Önkormányzat folytatni munkáját. 

Ernhofferné Somogyi Ágota
BNNÖ elnök

VÉGÉHEZ ÉRT A „JOBB ÉLET SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET A
HÁTRÁNYOS HELYZETÛ MUNKAVÁLLALÓKÉRT” PROGRAM

Lezárult az Európai Uniós támogatásból finanszírozott 
TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1-2013-0167 azonosítószámú „Jobb
Élet Szociális Szövetkezet a hátrányos helyzetû munkavállaló-
kért” projekt. A projektre elnyert támogatás 40,5 millió Ft ösz-
szeg volt.

A berhidai székhelyû Jobb Élet Szociális Szövetkezet 2013-
ban a TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1-2013-0167 azonosítószámú,
„Jobb Élet Szociális Szövetkezet a hátrányos helyzetû munka-
vállalókért” elnevezésû, 40,5 millió forintos Európai Uniós tá-
mogatásból valósította meg programját, amelynek célja 12 fõ hát-
rányos helyzetû munkavállaló hulladékfeldolgozással kapcso-
latos képzése és foglalkoztatása volt.

A képzésen és foglalkoztatáson kívül egy bálázógép és
egy fafeldolgozó gépsor beszerzésére nyílt lehetõség a pá-
lyázati forrásból. A dolgozók részt vehettek két családi na-
pon, a régió érintett intézményei meghívásával pedig lebo-
nyolításra került egy szövetkezeti nyílt nap, ahol hozzáértõ
szakemberek oszthatták meg egymással tapasztalataikat, hoz-
zájárulva ezzel egymás szakmai sikeréhez, a környezettuda-
tos hulladékgazdálkodáshoz. A pályázati program 2014. 06.
01-tõl 2015. 11. 30-ig tartott, megvalósításában három szak-
ember vett részt.

A program
során beszer-
zésre került
gépek mûkö-
déséhez és a
dolgozók foglal-
koztatásához Ber-
hidán egy addig
használaton kívüli
épület adott otthont, ahol
a pályázat lezárását követõ-
en továbbra is átvesznek és fel-
dolgoznak mûanyag, papír és fa hulla-
dékot a Szövetkezet dolgozói és tagjai, hozzájárulva ezzel a ré-
gió környezettudatos hulladékgazdálkodásához, a háztartások
szelektív hulladékgyûjtéséhez.

További információ kérhetõ:
Babai János elnök
telefonszám: 06-20/337-0896
email-cím: babaijanos1@gmail.com, 

jobbeletszovetkezet@gmail.com

IRODALOMKEDVELÕK FIGYELEM!
Szeretettel hívjuk és várjuk az irodalom iránt érdeklõdõket

az Irodalmi Körbe, ahol irodalmi élményeiket oszthatják meg

kötetlen beszélgetés keretében. 

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Idõpont: Minden hónap utolsó csütörtök 14 óra 

Brand Ferencné
Irodalmi kör vezetõ
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ADY ÉS AMI HÍREK
FARSANG

Februárban ismét megrendezésre került iskolánkban a far-

sangi mulatság. 

Az idén különösen jó hangulatúra sikeredett. A szülõk is

meghívást kaptak a rendezvényre, s így együtt örülhettek gyer-

mekeikkel. A jelmezes felvonulás alkalmával külön kis mese-

játékot mutattak be a 3. osztályos tanulók, a másodikos diákok

pedig egy táncos, énekes bemutatóval szórakoztattak minket.

Nagy sikert arattak a Bálint-napi szívecskék, amiket annak a

nyakába kellett akasztani, akit kedvelünk. A végsõ elszámolás-

nál, akinek a legtöbb összegyûlt, az lett a bál szívkirálya és

szívkirálynõje. A tombola mellett a zsákbamacska is nagy iz-

galommal töltötte el a társaságot. A büfében pedig szendvicsek,

sütemények és üdítõ várta a gyerekeket.

Köszönjük a szervezõknek és a DÖK-nek ezt a jó hangula-

tú délutánt.

Palotai Andrea

VÍZ VILÁGNAPJA
Iskolánk 2015 decemberében elnyerte az ÖKO Iskola címet.

Ehhez kapcsolódóan március 5-én, szombaton, a Víz világnap-
járól emlékezett meg játékos, vidám vetélkedõ keretében.

A gyerekek már korán reggel gyülekeztek az aulában. Az

alsósokat négy csapatra osztottuk.

A 3. osztályos csapatkapitányok már hét közben megismer-

kedtek az SNI-s, az 1. és 2. osztályos csapattársaikkal. Menet-

leveleket, csatakiáltásokat, és a víz felhasználásáról rajzokat

készítettek elõzetes feladatként a tanulók. A nagy napon, 4 ál-

lomáson különbözõ játékos és ügyességi feladatok várták a

gyerekeket. Volt a vízhez, vízi élõvilághoz kapcsolódó totó,

ügyességi akadálypálya, horgászat és kézmûves foglalkozás is.

Az elkészült mûvekbõl akváriumot készítettünk az aula ablaka-

ira. Sétát tettünk a Kistóhoz is, ahol a vízinövényekkel, állatok-

kal ismerkedtünk. Irányokat tájoltunk, méricskéltünk, nagyítóval

vizsgálódtunk és beszélgettünk a víz védelmérõl is. A felsõ ta-

gozatos diákok a 4. osztályosokkal kiegészülve egy tartalmas,

témához kapcsolódó vetélkedõn vehettek részt. Az osztályok

forgó rendszerben látogatták a helyszíneket, ahol TOTÓ-t, ke-

resztrejtvényt kellett kitölteni, térképdarabokat összeilleszteni,

vízzel kapcsolatos szólásokat, közmondásokat, dalokat gyûjte-

ni. Mozgásos feladatként a sport helyszínén vízhordást és ha-

sonló vicces vizes gyakorlatokat teljesítettek a diákok, vizuális

téren pedig a „víz a háztartásban” témát dolgozták fel. A csa-

patok kiváló teljesítménye mutatja, hogy mindenki új és környe-

zetvédelmi szempontból hasznos információkkal gyarapodott,

emellett remekül szórakozott, így a „Víz Napja Projekt” sike-

rekkel zárult. Nagyon jó hangulatban, hasznosan töltöttük el

ezt a napot.

Tóthné Éberfi Éva

ISKOLÁNK A NÉMET NEMZETISÉGI NAPON
Minden évben részt vesz a mi iskolánk is a magyarországi né-

metek ünnepnapján. Az idén március 5-én került sor erre az

eseményre. Az alsó tagozatos diákok tavaszköszöntõ nemzeti-

ségi táncokkal, modern gyermekdallal, mondókával szerepeltek.

A felsõsök a barátságról énekeltek németül Toldi Milán 5. osz-

tályos tanuló gitárkíséretével, majd tengerésztáncot adtak elõ.

A felkészítõ tanárok Gráczerné Szabó Erzsébet és Somogyiné
Lukács Emõke voltak.

Köszönjük, a berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat-

nak a mindenre kiterjedõ korrekt szervezést, lebonyolítást!

Gráczerné Szabó Erzsébet

OVI-SULI AZ ADY-BAN
Március 7-én délután az Ady iskolában

Ovi-suli foglalkozáson vettek részt a leen-

dõ elsõ osztályosok. Az igazgatónõ rövid

tájékoztatása után bemutatkoztak a gyere-

kek. A foglalkozás elsõ részében körjátéko-

kat játszottak. Ezt követte a manuális foglal-

kozás, melyen gyümölcskosarat készítettek

az ovisok a negyedik osztályos tanulók se-

gítségével.

Matematika feladatlapot is megoldottak a

résztvevõk. A kicsik ügyesek és aktívak

voltak ezen a változatos és jó hangulatú dél-

utánon. A feladatlapot és az elkészített ko-

sarakat boldogan mutatták meg a szülõk-

nek, akik elkísérték õket. Ajándékba színe-

zõt és kokárdákat kaptak. 

Zárásként üdítõvel és aprósüteménnyel

kedveskedtünk a gyerekeknek, közben a

szülõk kérdéseket tehettek fel a leendõ el-

sõs tanító néniknek. 

Jugovits Lajosné, 
Fejes Erzsébet
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TÖRTÉNELMI PILLANATOK 
AZ I. VILÁGHÁBORÚ EMLÉKEZETÉNEK JEGYÉBEN

Az I. Világháborúra való megemlékezés jegyében március 4-

én, Várpalotán a Helyõrségi Klubban egy nagyszerû program-

nak lehettünk részesei. Várpalota Város Ukrán Nemzetiségi

Önkormányzatának szervezésében valósult meg az Elsõ Világ-

háborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával az „1914
Emlékezetünkben” elnevezésû esemény, melyen a témához

kapcsolódó kiállítást nézhették meg az ide látogatók, majd a

kiállítás megnyitóján elhangzó beszédeket, s mûsort követõen

a Váci Mihály Irodalmi Színpad „Nagy Háború” címû elõadá-

sának, irodalmi estjének lehettünk szemtanúi. 

A program érdekessége számunkra, hogy a kiállítók között

iskolánk pedagógusa: Borai Tamás tanár úr, illetve kedves ta-

nulónk: Loridán Kitti is megmutathatta tehetségét, s a kezük

munkája által készült képeket a kiállítás ékes darabjaként te-

kinthették meg a résztvevõk.

A megnyitóbeszédek jeles személyiségektõl hangzottak el,

akik hitelesen képviselték a kapcsolódó történelmi eseménye-

ket: Szabó Jaroszlava elnök asszony az önkormányzat nevé-

ben köszöntötte a megjelent vendégeket, majd átadta a szót.

Hartyányi Jaroszlava parlamenti szószóló az I. világháború uk-

rán vonatkozásairól, míg Dobszai József, a Gábor Áron Nyug-

állományú Klub elnöke annak várpalotai eseményeirõl számolt

be tartalmas mondandójában. A megnyitóbeszédeket követõen

iskolánk két igen tehetséges tanulójának – Borzas Viktóriának
és Loridán Kittinek – a hazaszeretetrõl szóló szavalatát élvez-

hették az irodalomkedvelõk, ami méltó bevezetése volt az ezt

követõ Irodalmi Estnek. Tanulóink szereplésükkel lenyûgöz-

ték a közönséget, színvonalas, kidolgozott elõadásmódjukat

több vendég is dicsérte, így sikerélményben részesülhettek.

Az est színvonalát emelte a program megvalósítóinak szíves

vendéglátása. A mûvészeti élmények mellett egy kis harapni-

valóval (pogácsa, sütemény, üdítõ, ásványvíz) is kedveskedtek

az egybegyûlteknek. 

A kiállítás képei ötvözték az ukrán, illetve a magyar vonat-

kozású harci eseményeket, egyediségét jól fémjelzi, hogy a

megjelent alkotások ebben az összeállításban sehol nem látha-

tók. Elmondhatjuk, hogy a megrendezett program elérte fõ cél-

ját, mely nem más, mint az I. világháború történéseire való

méltó megemlékezés.

Császár Zsuzsanna
pedagógus

„HÍVOGAT AZ ISKOLA”

„Kapuját kitárja
Kispajtásom gyere hát,
Menjünk iskolába...”

(Gyurkovics Tibor )

Ebben a tanévben immár harmadszor tárta ki kapuit isko-

lánk a leendõ Elsõ Osztályosok és Kísérõik számára, hogy egy

játékos foglalkozás keretében lehetõséget biztosítson az érdek-

lõdõknek az iskolára hangolódáshoz. Február 17-én Vargáné

Nesó Ágnes németül, Monse Lászlóné, Éva néni pedig magya-

rul, a matematika nyelvén szólította meg játékos feladatokkal

a kis ovisokat. A jó hangulatú foglalkozást 20 kisgyermek ke-

reste fel, közülük néhányan már „ismerõsként”.

Reméljük, hogy a kellemes hangulatú óra jó emlékeket éb-

reszt majd a Kicsikben szeptemberben is, mikor már nem csu-

pán játszani jönnek az iskola falai közé!

Köszönjük Minden Kedves Résztvevõnek az érdeklõdést!

Monse Lászlóné, 
Vargáné Nesó Ágnes

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

BÁBSZÍNHÁZBAN VOLTUNK
Február 16-án az alsó tagozatosok egy része az Égigérõ

paszuly címû elõadást nézte meg. Jancsi, a lusta, mihaszna le-

gény, aki a rejtélyes paszuly tetejére felmászott és legyõzte

a Rettentõ Óriást. Megszerezte az aranytojást tojó ludat. A

fõhõs bebizonyította, hogy mindent el lehet érni, csak akar-

ni kell! Tanulságos mese volt! Az elsõ osztályosok együtt

számoltak az óriással! Színvonalas elõadást láttunk, csodála-

tos díszletekkel.

Szõcsné Szakács Mária

NÉMET NEMZETISÉGI NAP
A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat a hagyomá-

nyokhoz híven idén március 5-én tartotta Német Nemzetiségi

Napját. Iskolánk apraja-nagyja lelkesen készült az eseményre da-

lokkal, versekkel, zenés-táncos produkciókkal.

Köszönjük a Szervezõknek, hogy diákjaink lehetõséget kap-

hattak a bemutatkozásra, valamint itt szeretnénk megragadni

az alkalmat, hogy a tanév során nyújtott támogatásért és segít-

ségért is köszönetet mondjunk. 

Vargáné Nesó Ágnes, Molnár Brigitta, 
Bartalisné Kasza Márta
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MI ÍGY IS MEGEMLÉKEZTÜNK TÁJÉKOZTATÓ
A II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános

Iskola tantestülete tisztelettel meghívja Önt a Rákóczi napok ren-

dezvénysorozatára, melyet 2016. március 22-én és 23-án tart.

03. 22. kedd 
11.30 óra: Ünnepélyes megnyitó az iskolarádión keresztül,

utána: koszorúzás

14.00 óra: Szavaló- és mesemondó verseny.
03. 23. szerda 

9.00 óra: Bevezetés a meteorológia rejtelmeibe: Formann

Bence meteorológus elõadása. 

10.00 óra: A fakanáltól a nyenyeréig: Tóth László segítsé-

gével, ismerkedés a magyar népi hangszerekkel.

11.00 óra: Nicsak, ki mesél? Buda Gábor, az Alma Együt-

tes alapítójának zenés, mesés elõadása az alsó ta-

gozatos tanulóknak.

11.00 óra: Interaktív karate bemutató felsõ tagozatosoknak,

Hargitai Tünde vezetésével.

Február 11-én az óvodában Vitéz László elõ-
adását mutatta be a Tatay Színház.

Február 12-én volt óvodánkban a farsang,
melyre már reggel különféle jelmezekbe öltöz-

tek a gyerekek. Tízórai után az aulában csoportonként bemutat-
ták a jelmezüket a gyerekek és farsangi verseket, dalokat, tán-
cokat adtak elõ. Majd elkezdõdött a zenés mulatság, és játékos-
ügyességi feladatokat oldottak meg csoportonként.

Február 13-án óvodánk Szülõi Közössége boszorkány bált
szervezett. A meglepetés mûsorban vendégfellépõ volt, Szén
Alexandra. Köszönjük az ingyenes fellépést! 

A bál megszervezéséért köszönetünket fejezzük ki a Szülõi Kö-
zösség vezetõinek, Kovácsné Riga Tímeának és Kovács Tamásnak.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a bált támo-
gatták: Állati Jó Díszállat kereskedés, AVON-Hegedûs Jánosné,
Berhida Gazdabolt, Fornai Marietta, ICA virágbolt, Keresztes Klá-
ra, Lengyelné Horváth Andrea, Karácsony József, Nefelejtsker-
ti BT., Tóth Marianna-Viloma Kft., Tóth Jánosné, valamint min-
denki, aki részvételével megtisztelte bálunkat. Köszönjük!

Óvodánk életét nyomon követhetik óvodánk megújult hon-
lapján (www.suniovoda.hu) és a facebook oldalán (Süni Óvoda,
Berhida).

Kovácsné Tobak Márta
intézményvezetõ

SÜNI ÓVODA HÍREI 
KEDVES SZÜLÕK, ISMERÕSÖK,

SEGÍTENI AKARÓK!
Közeledik az adózás idõszaka és az óvodának 

minden évben sokat jelentenek
az adó 1% felajánlások. 

A 2015. évi felajánlásokat köszönjük szépen!
Az idei 1%-ból szeretnénk a gyermekeknek 

minél színesebb programokat szervezni, ennek érdekében, 
az idén kézmûves eszközök beszerzését 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 évre
az óvodáskorú gyermekek beíratásának várható idõpontja:

2016. május 04. (szerda) 800-1600 óráig
2016. május 05. (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. 09. 01. napjától, ha a gyermek a har-
madik életévét betölti, köteles az óvodai nevelésben részt venni!

Az intézményvezetõ 2016. június 03. napjáig írásban értesí-
ti 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



HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE HIRDETMÉNYE
Értesítjük a kedves szülõket, hogy a 2016/2017. nevelési évre az
óvodáskorú gyermekek beíratásának várható idõpontja:

2016. május 04.  800-1600 óráig
2016. május 05.  800-1600 óráig

Helye: Hétszínvirág Napközi - Otthonos Óvoda és Bölcsõde
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 része-
sülnek, nem vonatkozik, a három éves kortól kötelezõ óvo-
dai 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 figye-
lembe venni!

A bölcsõdében egész évben folyamatos a beíratás.

Mozgay Dóra
intézményvezetõ

Önkormányzati Híradó 2016. március
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HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE HÍREI
„ÓVODÁNKÉRT” ALAPÍTVÁNY

„Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem:
hogyan segíthetnék abban, hogy ÖNMAGA le-
hessen.”

(Janese Korczak)

Nagy örömünkre minden évben lehetõségünk adódik arra,
hogy az Adózó Polgárok adójuk 1%-át Alapítványunk javára
ajánlják fel. Szeretnénk megköszönni az eddigi támogatásokat
azzal, hogy kissé jobban szemléltessük Alapítványunk munkáját.

Az „Óvodánkért” Alapítvány 1995 óta folyamatosan mûködik,
célja, hogy segítse és fejlessze a Hétszínvirág Napközi-otthonos
Óvoda és Bölcsõde intézményébe járó gyermekek nevelését,
egészségmegõrzését. Ösztönözze az intézményi dolgozók jobb és
eredményesebb munkavégzését, segítse az egyéni és közössé-
gért végzett munka színvonalának emelését. Hozzájáruljon az
esélyegyenlõség kialakításához, a hátrányos helyzetû gyerekek fel-
zárkóztatásához, tehetséges gyerekek fejlõdéséhez. Számos eset-
ben volt már minderre példa intézményünk életében. 

Az „Óvodánkért” Alapítvány keretein belül valósult meg a
sószoba kialakítása, melynek támogatása azóta is folyamatos,
hiszen a sóoldatok éves megvásárlásával zajlik. Továbbá Ala-
pítványunk támogatóinak köszönhetõen lehetõségünk nyílt se-
gíteni a gyerekek kulturális színvonalának fejlõdését is, példá-
ul azzal, hogy támogatást nyújtottunk a bábszínházi elõadások-
hoz. A gyerekek mozgásának fejlesztéséhez pedig úgy járul-
tunk hozzá, hogy az úszásoktatásokon való részvételt több al-
kalommal is tudtuk támogatni. Az intézmény dolgozóinak
munkáját szakmai könyvek megvásárlásával próbáljuk segíte-
ni. Mindezen támogatási lehetõségek az adók 1%-val való hoz-
zájárulásoknak köszönhetõek.

Az idei évben elsõ alkalommal nyílt lehetõségünk arra, hogy
egy kiállítás keretén belül is támogatást remélhetünk Alapítvá-
nyunknak. Ez a kiállítás 2016. március 7-ei megnyitóját követõ-
en az Õsi Kovács Alkotómûhely jóvoltából valósult meg. Az itt
kiállított képek közül a felajánlott képeket ugyanis lehetõség

volt megvásárolni és az összegyûlt összegeket az „Óvodánkért”
Alapítványhoz juttatta el az Alkotómûhely. Eddig ilyen volu-
menû lehetõségünk nemigen adódott, azonban örömmel fogad-
tuk a felajánlást és szívesen vettünk részt a kiállítás megszerve-
zésében, lebonyolításában. Továbbá Intézményünk és azon be-
lül Alapítványunk jó kapcsolatot ápol a „Peremartonért” Egye-
sülettel, közös erõvel valósul meg több programunk. Ilyen pél-
dául a minden évben megrendezésre kerülõ május 1-i kreatív dél-
elõtt az Óvoda udvarán, vagy a gyermeknap vidám, jókedvû, a
gyerekeknek örömet okozó program megszervezése is. 

Fontos számunkra, hogy Alapítványunk számíthat a szülõk
segítségeire is, melyeket egy-egy program megszervezéséhez,
lebonyolításához kapunk. Igyekszünk mindig megköszönni a
munkájukat, hiszen szeretnénk a továbbiakban is jó kapcsola-
tot ápolni a hozzánk járó gyermekek szüleivel. Ugyanis úgy
gondoljuk, az õ együttmûködésük nélkül sem Óvodánk, sem
pedig az Alapítványunk nem mûködhetne sikeresen tovább.

Moharos Lilla
kuratóriumi elnök

Kérjük adójuk 1%-val a jövõben is 
támogassák az „Óvodánkért” Alapítványt.
Adószámunk: 18919831-1-19 
A felajánlott összegek mind jó célt

szolgáltak eddig, melyeket ezúton is kö-
szönünk. És ígérjük, hogy, amennyiben
kapunk támogatást, az elkövetkezendõ
idõszakokban is igyekszünk mindig a gye-
rekek javait szolgálni, hiszen számunkra is az õ támogatá-
suk, fejlõdésük, fejlesztésük és, ami ennél is fontosabb, örö-
mük és boldogságuk a legfontosabb. 

Moharos Lilla
kuratóriumi elnök
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KÖNYVTÁRI HÍREK
Örömmel tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy könyvtáraink ál-

lománya több száz új kötettel bõvült. Látogatóink kedvükre vá-
logathatnak a szépirodalmi, gyermek- és ifjúsági és szakirodal-
mi újdonságokból.

Mit olvasna szívesen?
Várjuk beszerzési

javaslataikat, ame-
lyeket könyvtárosa-
inknál adhatnak le. 

Szívesen ajánljuk
figyelmükbe gazdag
CD- és hangos-
könyvgyû j t emé-
nyünket is.

KI LESZ AZ ÉV OLVASÓJA 2016-BAN?

Könyvtáraink az idei évben is meghirdetik az Év Olvasója
programot. 

A címet azok nyerhetik el, akik a legtöbbet kölcsönöznek és
olvasnak az év során. 

Szeretnénk jutalmazni azokat, akik aktívan részt vesznek a
könyvtár mindennapi életében: hûséges látogatók, olvasók. A
díjakat az októberben megrendezésre kerülõ Országos Könyv-
tári Napok rendezvénysorozat keretén belül osztjuk ki.

Jöjjön a könyvtárba, iratkozzon be (ha már tag nálunk még jobb),
kölcsönözzön, és olvasson!

Turcsányi Istvánné, Varga Marietta
könyvtárosok

RENDHAGYÓ ÜNNEPI EST A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁN
Április 11-e fontos dátum a magyar irodalom történetében. 111

évvel ezelõtt ezen a napon látta meg a napvilágot az egyik legna-
gyobb 20. századi költõnk, József Attila. Ezt a dátumot 52 éve
nyilvánították a magyar költészet napjának. Városunkban minden
évben színvonalas mûsorral emlékezünk irodalmunk nagyjairól.

Nem terveztük ezt másként idén sem. Ebbõl az alkalomból
próbáltunk egy kicsit más arculatú rendezvényt létrehozni. Ba-
rátok, zenésztársak, kollégák, tanítványok fogtak össze, hogy áp-

rilis 9-én, szombaton 17 órakor a Petõfi Mûvelõdési Házban
egy zenés megemlékezéssel tegyük szebbé a magyar költõk
emlékezetét. A közönség megzenésített költemények sorát hall-
hatja majd a magyar népdaloktól egészen napjainkig.

A koncertre minden verset és zenét kedvelõ nézõt szeretettel
várunk!

További információk az újság hátoldalán!
Fésüs Éva

FARSANG A BERHIDAI NYUGDÍJAS KLUBBAN
„Idõt kell szakítanod embertársaidra,
tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is – valamit,
amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntetõ érzést, hogy
megtetted.”

Albert Schweitzer

Klubunk farsangi batyus bálja az idén is nagyon jól sikerült,
mellyel reméljük végleg elkergettük a telet. Igazi farsangi han-
gulatot teremtettek, maskarába öltöztek a klub tagjai. A vidám,
hangulatos esten nagyon jól éreztük magunkat. A finom fán-
kot Simonné Eta, Nesóné Anna és Vargáné Margit készítette.

Fotó: Punkné Marika

EGYHÁZI HÍREK
„SZERETETT TESTVÉREK! KEDVES OLVASÓ!

Nincs Itt. Feltámadt, ahogy elõre megmondta.” …… 
(Mt 28.6.)

A legnagyobb és a legáldottabb keresztény ünnephez érkez-
tünk el idén is, Húsvéthoz! Ebben a szent ünnepben találjuk meg
hitünk szerint életünk értelmét, célját. Minden ünnepünk húsvét-
tól kapja fényét. Krisztus feltámadásával reánk köszöntött Isten vég-
telen kegyelme, minden szenvedésünk értelmet nyert, s nem ve-
szítjük el reményünket, hogy van értelme küzdeni, szeretni, élni!

Húsvét hajnalán mi is lélekben elfutunk Jézus sírjához, és
elénk tárul az üres sír látványa. Hitünk szerint a világtörténelem
legnagyobb eseménye, Krisztus Urunk feltámadása, a legna-
gyobb csendben ment végbe. Jézus feltámadását senki sem látta. 

A húsvéti evangélium azzal kezdõdik, hogy Jézust senki sem
találja! Keresik Õt: Mária Magdolna, majd az apostolok. Ami-
kor hallják, hogy a sír üres, keresésére sietnek. Üres sírt talál-
nak, s látják az elhengerített követ a sír bejáratától. A halotti
lepleken kívül nincs más! De majd megkapják a kegyelmet: ta-
lálkoznak a feltámadottal, Mária Magdolna, az apostolok. Ez a
találkozás a legboldogabb és a legnagyobb ajándék volt szá-
mukra.

Szent Pál apostol írja: „Ha Krisztus nem támadt föl, hiába-
való a mi igehirdetésünk, s hiábavaló a ti hitetek… Ha Krisz-
tus nem támadt föl, semmit sem ér a hitetek...”.

(Folytatás a 10. oldalon)
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NAGYBÖJT ÉS HÚSVÉT LELKI PROGRAMOK

FELTÁMADÁSI KÖRMENTEK: Õsi, Berhida és Tés a

szentmisék után közvetlenül nagyszombaton (március 26.).

Húsvéti ételszentelés a feltámadási körmenet elõtt, vagy hús-

vétvasárnap és húsvéthétfõn a szentmisék elején.

A lelki programok idõpontjai változhatnak (bár nem szoktak)

ha bármilyen elõre nem látható körülmény áll elõ, de errõl idõ-

ben értesítést adunk. 

Imádságos szeretettel Beke Zsolt
h.esperes-plébános

Hely március 19.
szombat

március 20.
VIRÁG-

VASÁRNAP

március 24.
NAGY-

CSÜTÖRTÖK

március 25.
NAGY-

PÉNTEK

március 26.
NAGY-

SZOMBAT

március 27.
HÚSVÉT- 

VASÁRNAP

március 28.
HÚSVÉT-
HÉTFÕ

BERHIDA – 10.00 19.00 19.00 18.00 10.00 10.00

IDÕSEK 

OTTHONA

– – – – – – 14.00

PEREMARTON-

GYÁRTELEP

18.00 – – – – – 17.00

(Folytatás a 9. oldalról)
Krisztus Urunk feltámadása Isten hatalmának, jóságának a

legfõbb és örökké felülmúlhatatlan tette! Jézus feltámadása tör-
ténelmi, valóban megtörtént, s dokumentált esemény, amelyrõl
szemtanúk tettek bizonyosságot! A feltámadás azaz esemény,
amelyre a mi egész hitünk alapul! Hitünk lényege s legfõbb oka!
A szentírás nem írja le Jézus feltámadását, hanem azok tanúság-
tételét közli, akik személyesen találkoztak Vele feltámadása után.
A mi hitünk ennek a jó hírnek az állandó és hûséges továbbadá-
sán alapul! Vigyük el mi is a jó hírt: Jézus él! Feltámadt! Sok-

szor próbálták már letagadni Jézus gyõzelmét, diadalát a halál
felett. De oly sokan a történelem folyamán és ma is hisznek Ne-
ki. Mi az élõ, a feltámadott Krisztusban hiszünk! Jézus  az élõ, a
feltámadt elénk áll és szelíden üzen nekünk. Itt vagyok veletek,
élek! Gyõztem a halál felett, ti is gyõzhettek velem a halál felett! 

Húsvét öröme az igazi öröm! Túlmutat ez az öröm a földi ör-
vendezésen! Az örök örvendezés boldog valóságát hirdeti meg!

Ezen gondolatokkal kívánok kegyelemteljes, áldott szent hús-
vétot mindenkinek!

HÚSVÉTI GONDOLATOK
Egy kis anekdota szerint Luther Márton ablaka elõtt egyszer

megállt a halál. Fenyegetõen bezörgetett az ablakon, és bebo-
csátást kért a reformátor házába. „Itt lakik Luther Márton?” –
kérdezte a halál. Mire Luther így felelt: „Nem, õ már régóta
halott. Itt az Úr Jézus lakik!” Mintha azt mondta volna Luther
Márton, hogy „Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él ben-
nem.” (Gal 2,20)

Felmerül bennünk ilyenkor a kérdés: Miért él benne a Krisz-
tus? A zsúfolt mindennapok során szinte idõnk sem marad át-
gondolni életünk irányvonalát, és csak egy-egy szerettünk elvesz-
tése állít meg minket egy pillanatra. S a búcsúvétel órájában az
a vágy támad bennünk, legyõzni azt, ami elszakadáshoz és ha-
lálhoz vezet. Ilyenkor, egy szerettünk elvesztésénél érezzük át
az Istentõl való távolságot is. Nem tudunk megbékélni a halál-
lal, és igyekszünk fenntartani akár szerettünk, akár saját ma-
gunk emlékét valamilyen formában. Abba a tévedésbe esünk:
ha a legszebb és legdrágább sírkövet csináltatjuk meg, és rávé-
setjük a gyakran hallott mondatot, hogy: „Emléke örökké szí-
vünkben él.”; akkor nem hal meg, és megõrizzük õt az utókor
számára. Amikor a mulandósággal szembesülünk, akkor mind
az emlékezés, mind a gyász óriási mértéket ölt. Arra mutat rá
a Feltámadás ünnepe, hogy amiben az ember eddig csak re-
ménykedett és megpróbálta saját erõbõl elérni, azt Krisztus
véghezvitte ott a Golgotán. Tökéletesen bemutatta azt az áldo-
zatot, mellyel az ember évszázadokon át próbálkozott, és le-
gyõzte a halált, ami nemcsak az ember, hanem az Isten ellen-
sége is (1Kor 15,26). Mi ennek a következménye? Földi életünk
során az öröm mindenki számára mást jelent. Amíg kicsik va-
gyunk, mindennél többet ér számunkra szüleink védelmezõ
karja, az elsõ nap az iskolában, majd sikeres továbbtanulás. Egy
sikeres nyelvvizsga, a várva várt diploma kézben tartása, egy jó

munkahely, a „boldogító igen” kimondása, majd a gyermekek
érkezése. Minden helyzetben és minden életkorban mást jelent
az öröm a számunkra; mert ez egy relatív fogalom. Ennek el-
lenére teljes lehet az Isten gyermekeinek öröme, mert földi éle-
tünk végével nem ér véget minden. Isten Krisztus feltámasztá-
sával teljesen újat cselekedett. Amikor és ahol Õ cselekszik,
akkor és ott új jön létre; mert mindaz, amit Õ tesz, az örömfor-
rássá és örömmé lesz a mi számunkra. Ez nem egy holt, hanem
egy élõ remény; mert „ez a reménység lelkünknek biztos és erõs
horgonya...” (Zsid 6,19) Siklós József szerint „A lelkünkben
melengetett holt remény nem közömbös, hanem fertõz. Ha egy
édesanya elhalt magzatot hordoz méhében, mérgezést kap tõle
maga is. Ahogyan egy leragadt billentyû megrontja a legszebb
zongorajátékot is, úgy rontja meg a legvirágzóbb élet dallamát
is a halálfélelem leragadt billentyûje, mindenbe belehasító disz-
szonanciája.” Miért kell az Örömünnepen, a Feltámadás ünne-
pén a halálról beszélni? Azért, mert ahogy Karácsony nincs
Nagypéntek és Húsvét nélkül; úgy Húsvét sincs Karácsony és
Nagypéntek nélkül. Feltámadás csak a halál után lehet, és ak-
kor éljük át igazán a feltámadás örömhírét, ha elõtte szembenéz-
tünk a halál pusztító erejével. Amíg az emlékeinkben élünk,
addig nem találkoztunk a Feltámadottal. Amíg a húsvéti asszo-
nyok a megfeszített és meghalt Jézust keresik, addig tele van a
szívük lemondással. Amikor azonban a Feltámadott Krisztus-
sal találkoznak, és Õ a nevén szólítja az asszonyt, Máriát; ak-
kor változik meg minden az õ életében. Amennyiben mi is az
Élõ Jézus Krisztussal találkozunk az úton, amelyen járunk és
megragad minket is azzal a kegyelemmel, amellyel a bûnt, ha-
lált, kárhozatot legyõzte, akkor mondhatjuk el mi is: „Élek töb-
bé nem én, hanem él bennem a Krisztus.”

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk!



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

Tb ügyintézés, könyvvizsgálat, képviselet.
Adóbevallások elkészítése.

KOVÁCSNÉ KOVÁCS ILONA
regisztrált mérlegképes könyvelõ

okleveles adótanácsadó
Mobil: 20/595-0602

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

2016. március Önkormányzati Híradó

11

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.)

HÚSVÉTI ALKALMAINK 
A KÁLVIN TÉRI TEMPLOMBAN

Március 25. 16 órai kezdettel Nagypénteki passiós istentisztelet
Március 27. 9 órai kezdettel Húsvéti ünnepi istentisztelet - Úr-
vacsora 
Március 28. 9  órai kezdettel Húsvéti másodnapi ünnepi isten-
tisztelet -  Legátus: Kocsis Ábel

EGYÉB ALKALMAK 
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket 2016. április 9-én 10 órára a
Kálvin téri gyülekezeti terem mögötti kerthelyiség rendezésére
és szépítésére, melyben segítségünkre lesznek még vendégeink,
a Pápai Református Teológiai Akadémia küldöttsége. Szépítsük
együtt, „mint Jézus Krisztus jó vitéze, hordozzuk azért a munká-
nak terhét.”! Április 23-án a gyülekezet szeretne hálát adni az Úr-
nak az eddigi megújulásokért és megszépülésekért. A 16 órakor
kezdõdõ istentiszteleten igét hirdet Nagytiszteletû Császár Attila
esperes úr, valamint énekszolgálatot végez a Balatonfüredi Refor-
mátus Egyházközség kórusa. Ez alkalom perselyadományaival az
orgonánk motorjának felújítását szeretnénk támogatni.

HITTANOKTATÁS BERHIDÁN
Szeretettel ajánljuk figyelmükbe, hogy minden iskolában és

óvodában lehetõség van gyermekeik hitbeli nevelésére. A Biblia
tanítását alapul véve szeretnénk valódi értékeket közvetíteni eb-
ben az értékválsággal küzdõ világban. Hisszük, hogy a gyermek
Isten ajándéka, akit úgy kell elfogadnunk, ahogy azt az Ajándé-
kozó adta, akit a családoknak adott sáfárságra. Ebben kívánunk
segíteni, várjuk tehát hittanosaink jelentkezését szeretettel.

Eizler Csaba ref. lelkész

LABDARÚGÓ SIKER!

A Peremartoni Sport Egyesület csapata megnyerte a Várpalotán
megrendezésre kerülõ 

2015-16 évi téli teremlabdarúgó bajnokságot a 35 év feletti
korcsoportban.

A csapat várpalotai, pétfüdõi, õsi és székesfehérvári csapa-
tokat maga mögé utasítva, 11 gyõzelemmel, 3 döntetlennel,
vereség nélkül, imponáló gólkülönbséggel végzett a csoport élén.

A csapat tagjai: Albertus András, Boros Imre, Cser József, Fi
Gábor, Füsti Roland, Hardi Tamás, Hersics Zsolt, Horváth
Krisztián, Kasza Viktor, Mácsár Tamás, Nagy Csaba, Nagy
József, Nyírõ Zsolt, Szokolai Ákos

KÖNYVVÁSÁR
BERHIDA, KISKOVÁCSI, PEREMARTON
TÖRTÉNETE ÉS NÉPRAJZA címû 
kiadvány megvásárolható (3000 Ft/db) a 

Kultúrház és Könyvtárban és a

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. 

A könyv a legszebb ajándék! 
Lepje meg szeretteit húsvétra helytörténeti
kiadvánnyal!

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



Önkormányzati Híradó
Szerkesztõség: Kultúrház és Könyvtár – Berhida, Kossuth u. 18. Tel.: 88 455 400 • Felelõs kiadó LENGYELNÉ HORVÁTH ANDREA közmûvelõdési igazgató
Felelõs szerkesztõ GERÕFINÉ MÉSZÁROS ANITA • Nyomdai elõkészítés, nyomás TRADEORG NYOMDA KFT., Balatonfûzfõ • Felelõs vezetõ TÓTH ZOLTÁN

Megjelenik havonta egy alkalommal, 2000 példányban • ISSN 2061-067X

Idõpont: 
2016. március 25., péntek 14.30 óra

Helyszín:
Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Peremartongyártelep, Orgona utca 2.

Várunk minden kis- és nagy gyerkõcöt 
nyusziváró játszóházunkra!

Amivel várunk Benneteket:
Csillámtetoválás

Arcfestés
Kézmûves foglalkozás

Bébisarok

Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
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