
ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
BERHIDA

Városunkban minden évben megemlékezünk a doni katasz-

trófa áldozatairól, a berhidai túlélõkrõl. A Doni tragédia törté-

nelmünk egyik legtragikusabb eseménye. Január 12-én a Pol-

gármesteri Hivatal dísztermében szép számmal gyûltek össze az

emlékezõk, hogy leróják tiszteletüket a doni hõsök elõtt. 

Fõhajtás a hõsök elõtt
A második világháború alatt, 1943 januárjában a Don mel-

lett elszenvedett katonai vereség egyike a magyar történelem
legnagyobb katasztrófáinak. A németek oldalán a Szovjetunió
ellen indított támadásban a 2. magyar hadsereg 207 ezer kato-
nája vett részt, ám a frontról való kivonást követõen Magyar-
országra ennek a létszámnak csak alig 40 százaléka tért vissza.

A sokszoros túlerõvel szemben hiányos felszereléssel har-
coló magyar sereg az összecsapásokban, az iszonyatosan hideg
orosz télben, illetve a vereséget követõ hadifogságban körül-
belül 120 ezer magyar katonáját vesztette el.

Az elesettek és fogságba kerültek pontos számát megállapítani
szinte lehetetlen, de a szovjet csapatok harcmódja miatt a foglyok
száma csekély volt, ezek nagy részének sorsáról nem sokat tudunk.

A megemlékezésen Pócsik József, a várpalotai Bartos Sán-
dor Általános Iskola igazgatója mondott beszédet. Zempléni
Miklós, a 2. magyar hadsereg egykori honvédorvosának A bol-
dog szunnyadókhoz címû versével tisztelgett, hajtott fejet a do-
ni hõsök elõtt: „Aludjatok, ti áldott hõseink, pihenj te néma
hadsereg! / Ringasson békén a távoli rög, s ne bántson könny,
mely értetek pereg.”

Az ünnepi mûsorba Batthányi-Nagy Annamária elõadómû-
vész énekeket, verseket válogatott, fellépett a Búzavirág Nép-
dalkör és az Õszi Napfény Népdalkör.

Balla Emõke

Elmélkedjünk!

Mióta ember él a Földön, azóta viaskodik a másik emberrel. 
Vagy az élelem, vagy egy darab földterület késztette arra,

hogy felvegye a bunkósbotját, hogy õ legyen az úr egy bizonyos
területen. Sajnos, harcok közepette telt el ezer évünk, amelyre oly
büszke a magyar nép! Így kezdõdött az elsõ világháború is. A nem
nagy jelentõségû trónörököst, Ferenc Ferdinándot és feleségét egy
õrült anarchista megölte 1914. június 28-án. A Habsburg naci-
onalisták háborúba kényszerítették egész Európát. Miért?! Több
millió halott, több millió sebesült és hadifogoly. Az egyszerû, tu-
datlan ember tudta-e hová kell mennie 1914 júliusában, amikor
nagy örömmel indultak a háborúba? Hónapok, évek teltek el a
lövészárkokban, egymást ölték egy darab földért!  Húsz év telt
el, Európa még ki sem heverte a háború pusztítását, az emberek
fájdalmát, ismét jött egy populista nacionalista õrült, aki
belekényszerítette Európát a második világháborúba. Itt már 50
millió az áldozat. Miért?! Egy demagóg õrült miatt? Nem! Saj-
nos az emberekbe beleoltott nacionalista õrület, gyûlölet, kiva-
gyiság miatt. A nép butítása vezetett ahhoz, hogy ez megtörtén-
jen. Ezek a gondolatok január 12-én fogalmazódtak meg bennem,
mikor a település lakossága emlékezett a doni elesettek emlék-
mûvénél. Gondoltak-e arra, hogy 74 évvel ezelõtt a Donnál el-
esett 136.000 apa, fiú, unoka miért és kiért harcolt, és milyen
kegyetlen szenvedés után temette be testüket az orosz fagyos
hó, utána pedig milyen körülmények között temették, hantolták
el õket? Egy pillanatra meg kéne állni és elmélkedni, de nagy-
on! Ne hagyjuk soha, hogy a népbutító vezetõink belevigyék az
országot ismét egy pusztító háborúba!

Ne csak egy szál virággal emlékezzünk, hanem elménkbe
véssük bele az akaratot, hogy soha többé háborút!

Polcsik László
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A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSÉN TÖRTÉNT
Legutóbbi beszámolónk óta a képviselõ-testület két mun-

katerv szerinti ülést tartott, 2016. november 24-én és decem-
ber 13-án. Ezeken túl, két alkalommal tartott rendkívüli

ülést, 2016. december 22-én és 2017. január 25-én. 
A november 24-i ülésen elfogadta a költségvetés háromne-

gyedévi teljesítésérõl szóló beszámolót és módosította a költ-
ségvetési rendeletet. Összegezve a III. negyedévi gazdálkodást

megállapítható, hogy továbbra is a bevételek lehetõségei szerint

látjuk el a kitûzött fõbb feladatok végrehajtását.  A mûködési ki-

adások kiemelt figyelemmel kísérésével megõrizhetõ a gazdál-

kodás egyensúlya. A módosítási javaslatok nyomán a 2016. évi

költségvetés bevételi és kiadási elõirányzatait azonos összegben

1.883.889 ezer Ft-ban fogadták el a képviselõk. Tárgyalta a be-

vételnövelõ intézkedésekrõl készült elõterjesztést. Úgy döntött,

hogy egyik helyi adónem mértékét sem emeli meg, és az egyéb

díjakat megállapító rendeletekben sem kívánja a fizetendõ ösz-

szegeket emelni.

Elõterjesztést fogadott el a helyi adókról szóló rendelet mó-
dosításáról. A tervezet alapján a háziorvosi feladatokat ellátó

egészségügyi szolgáltatókat kívánja mentesíteni az iparûzési

adófizetési kötelezettség alól. A tervezetet véleményeztetni kell

az Állami Támogatásokat Vizsgáló Irodával és a Veszprém

Megyei Kereskedelmi és Ipari Kamarával, ezt követõen kerül-

het sor a rendelet elfogadására.

Elfogadta a testület a 2017. évre vonatkozó belsõ ellenõrzé-
si tervet.

Elfogadták a képviselõk az átruházott szociális jogkörök
gyakorlásáról szóló beszámolót.

Elbírálták a képviselõk a köztemetési feladatok ellátására
kiírt pályázatokat. A legkedvezõbb ajánlatot a Nefelejcskerti

Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. tette, így ezt a pályázót bízta

meg az önkormányzat két esztendõre a feladat ellátásával.

Elbírálta a testület a közvilágítás korszerûsítéséhez kiviteli terv

készítésére kiírt pályázatokat. A legkedvezõbb ajánlatot az

SMHV Energetika Kft. tette bruttó 1.247.775 Ft-os tervezési

díjjal, így ezt a pályázót bízta meg az önkormányzat a tervek el-

készítésével.

Végül módosította az önkormányzat az éves közbeszerzési tervét.

A december 13-i ülésen a képviselõk elfogadták a 2017. évi
átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet, amely a 2017. janu-

ár 1-je és az éves költségvetési rendelet elfogadása közötti idõ-

ben a gazdálkodás alapját képezi.

Jogszabályi változások miatt felül kellett vizsgálni az egész-
ségügyi körzetekrõl szóló önkormányzati rendeletet, melynek ter-

vezetét elfogadták a képviselõk, és a jogszabályban meghatá-

rozott szervezetek és személyek véleményének kikérése után

fogadható el a rendelet.

Módosultak – kis mértékben emelkedtek - a gyermekintéz-

ményekben fizetendõ étkezési térítési díjak 2017. január 1-jé-

tõl. 

A testület megtárgyalta és elfogadta a 2017. elsõ félévi mun-
katervét.

Törvényi elõírások alapján az állam 2017. január 1-jétõl az

iskolák mûködtetését is átvette. A törvény végrehajtása érdeké-

ben vagyonkezelési megállapodást kötött az önkormányzat a

Veszprémi Tankerülettel.

A vegyes ügyek keretében felülvizsgálta a testület a nemze-

tiségi önkormányzatokkal kötött megállapodásokat. Módosítá-

sukat nem látta szükségesnek.

Egy esetben haszonbérleti szerzõdés módosításáról döntöt-

tek a képviselõk. Emellett ingatlanhatár-rendezés keretében

csereszerzõdést hagyott jóvá egy ingatlan esetében.

Végül Bursa Hungarica ösztöndíj kiegészítésérõl döntöttek

a képviselõk.

A december 22-i rendkívüli ülésen döntött arról az 

önkormányzat, hogy „A külterületi utak karbantartására, ehhez
szükséges erõgépek beszerzése” címmel kiírt pályázaton részt

vesz. A pályázat megvalósításának összköltsége a tervek sze-

rint 46.788.591 Ft, amelybõl az önrész 11.697.148 Ft.
A Telekom Nyrt-vel kötött bérleti szerzõdést kötött az önkor-

mányzat, a telepített antenna és létesítményei területére.

A 2017. január 25-i ülésen két önkormányzati ingatlant, az

Erkel Ferenc utcában lévõ 182/47. és 182/49. hrsz-ú ingatlano-

kat a testület értékesítésre kijelölte, és döntött a telkek nyilvá-

nos pályázati meghirdetésérõl.

A képviselõk véleményezték az iskolák körzethatárairól
szóló járási hivatali javaslatot, azzal egyetértettek, mivel a ko-

rábbiakhoz képest nem módosultak a körzetek.

Örvendetes tény, hogy többen pályáztak a korábbiaknál a

Bursa Hungarica ösztöndíjra, emiatt a szükséges többletforrást

átcsoportosítással biztosította a testület.

A polgármesterek illetményére vonatkozó törvényi szabá-

lyozás módosítása miatt a képviselõk újra – az új szabályok-

nak megfelelõ összegben – megállapították a polgármester il-

letményét.

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ

TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!

Az elmúlt csapadékos idõszakban a szokásosnál is nyilván-

valóbbá vált, hogy a csapadékvizet a telkekrõl több helyen a

jogszabályi elõírásokkal és a mûszaki követelményekkel el-

lentétesen a közterületre (járdára) vezetik. A szabálytalanság

a közterület használatát korlátozza, és annak állagromlását nö-

veli.

Felszólítom, hogy – amennyiben fent említett szabályta-

lanság az Ön ingatlanán is fennáll – a csapadékvíz közterü-
letre (járdára) történõ vezetését mielõbb szüntesse meg, a
csapadékvíz telken belüli elhelyezésérõl, elszikkasztásáról
gondoskodjon.

Köszönettel:
Pergõ Margit 
polgármester
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MILYEN KÖTELESSÉGEI VANNAK 
A SZÜLÕNEK GYERMEKÉVEL KAPCSOLATBAN?

Túl a szokásos nevelõi felelõsség erkölcsi követelményein,

különbözõ jogszabályok részletesen is rendelkeznek a szülõi kö-

telezettségekrõl, részben általános kötelezettségekrõl, részben

az óvodai nevelésben, iskolai oktatásban részesülõ gyerme-

kekkel kapcsolatos szülõi felelõsségrõl. Tapasztalataink szerint

a szülõk egy része nem érez megfelelõ felelõsséget gyermeke

neveléséért. Ezért szükségesnek tartjuk bemutatni, hogy mi-

lyen kötelezettségeket határoznak meg jogszabályok a szülõk

részére.

A gyermek szülõje jogosult és köteles arra, hogy gyermekét

családban gondozza, nevelje és a gyermeke testi, értelmi, ér-

zelmi és erkölcsi fejlõdéséhez szükséges feltételeket – különö-

sen a lakhatást, étkezést, ruházattal való ellátást –, valamint az

oktatásához és az egészségügyi ellátásához való hozzájutást

biztosítsa. 

A gyermek szülõje köteles:

a) gyermekével együttmûködni, és emberi méltóságát tisz-

teletben tartani, (A gyermeknek joga van emberi méltósága

tiszteletben tartásához, a bántalmazással – fizikai, szexuális

vagy lelki erõszakkal –, az elhanyagolással és az információs ár-

talommal szembeni védelemhez. A gyermek nem vethetõ alá kín-

zásnak, testi fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen vagy

megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak.)

b) gyermekét az õt érintõ kérdésekrõl tájékoztatni, vélemé-

nyét figyelembe venni,

c) gyermekének jogai gyakorlásához iránymutatást, tanácsot

és segítséget adni,

d) gyermeke jogainak érvényesítése érdekében a szükséges

intézkedéseket megtenni,

e) a gyermeke ellátásában közremûködõ személyekkel és

szervekkel, továbbá a hatóságokkal együttmûködni. (Így külö-

nösen az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, a védõnõi szolgálat,

a háziorvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást

nyújtó szolgáltatók (pl. családsegítõ szolgálat, óvoda, iskola, a

rendõrség, a munkaügyi hatóság, gyámhatóság)

Az óvodai nevelésben, iskolai oktatásban részesülõ gyermek

szülõjének kötelessége, hogy

a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi

fejlõdéséhez szükséges feltételekrõl, és arról, hogy gyermeke tel-

jesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tõle el-

várható segítséget, együttmûködve az intézménnyel, figyelem-

mel kísérje gyermeke fejlõdését, tanulmányi elõmenetelét,

b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét,

továbbá tankötelezettségének teljesítését,

c) tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetõi,

pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszte-

letet tanúsítson irántuk.

Ha a szülõ e kötelességeit nagymértékben elhanyagolja, sor

kerülhet akár arra is, hogy a gyermeket kiemeljék a családból

és számára biztonságosabb környezetben helyezzék el. Erre ak-

kor kerülhet sor, ha a kiskorú veszélyeztetettségét állapítja meg

a gyámhatóság, és más eszközökkel a veszélyeztetettség nem

szüntethetõ meg.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a gyermekvédelmi tör-
vény idei évtõl hatályos módosítása szerint önmagában sú-
lyos veszélyeztetõ oknak minõsül, ha a gyermeket gondozó
szülõ, más törvényes képviselõ megtagadja az együttmûkö-
dést az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatóval – há-
ziorvossal, házi gyermekorvossal, védõnõvel –, illetve a
gyermek gondozása tekintetében a bölcsõdei ellátást nyúj-
tó szolgáltatóval, intézménnyel, az óvodával, iskolával.

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ

MIT KELL TENNÜNK, HOGY VÁROSUNK CSENDES LEGYEN?
A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és azok meg-

szegésének jogkövetkezményeirõl szóló önkormányzati rende-

lettel kapcsolatos ismertetésünk körében, ebben a számunkban

a zajvédelemmel kapcsolatos közösségellenesnek minõsülõ

magatartásokat ismertetjük az alábbiakban.

Közösségellenes magatartást követ el, aki 

a) lakóterületi vagy kertes mezõgazdasági övezetben zajjal

járó építési, bontási tevékenységet munkanapon 19.00 és 7.00
óra, szombaton 19.00 és 8.00 óra között, vasárnap és munka-
szüneti napon végez,

b) lakóterületi vagy kertes mezõgazdasági övezetben az in-

gatlanon zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltõ tevé-

kenységet május 1-je és augusztus 31-e közötti idõszakban

munkanapon 21.00 és 7.00 óra között, szombaton, vasárnap és

munkaszüneti napokon 21.00 és 9.00 óra között, szeptember 1-je
és április 30-a közötti idõszakban munkanapon 19.00 és 7.00

óra között, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon

19.00 és 9.00 óra között végez,

c) lakóterületi vagy kertes mezõgazdasági övezetben magán-

ingatlan kerthelyiségében, teraszán hangosító berendezést al-

kalmazó rendezvényt munkanapon 20.00 és 7.00 óra között,

szombaton 22.00 és 8.00 óra között, vasárnap és munkaszüne-

ti napon 20.00 és 8.00 óra között tart,

d) vállalkozóként a számára kiadott zajkibocsátási engedély-

ben elõírt mûszeres mérési kötelezettségének nem tesz eleget,

e) a kereskedelmi és vendéglátó egységben engedély nélkül

zeneszolgáltatást végez, vagy

f) a kereskedelmi és vendéglátó egység bejelentett nyitva-

tartási idejét túllépi.

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ
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A közelmúltban megnõtt a közterületen levõ kóbor ebek szá-

ma, ezért az ebtartók figyelmét az alábbiakra hívjuk fel:

Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelõ
tartásáról, gondozásáról, szökésének és közterületre fel-
ügyelet nélküli kijutásának megakadályozásáról.

Aki a felügyelete alatt álló kutyát felügyelet nélkül bo-
csátja közterületre, vagy kóborolni hagyja az szabálysér-
tést követ el. 

Aki tevékenységével, vagy mulasztásával jogszabályi kö-
telezettségeit megsérti, annak nem tesz eleget, szabálysérté-
si bírságot köteles fizetni.

A szabálysértési hatóság a Várpalotai Járási Hivatalban

(Várpalota, Gárdonyi u. 39.) mûködik.

A gyepmesteri tevékenységet Berhidán a Várpalotai Köz-

üzemi Kft. végzi, a TESZ jelzése alapján a kóbor ebeket be-

fogja. 

Bejelentést a TESZ-hez az 88/595-600 telefonszámon lehet

tenni közterületen levõ kóbor eb esetén.

A lakosság is kérheti – saját költségére - a gyepmestertõl, hogy

a saját tulajdonában levõ ingatlanról fogja be az ebet. A beje-

lentést ilyen esetben a 30/407-3865 telefonszámon lehet megtenni.

Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal

RENDÕRSÉGI HÍREK
Az internet veszélyeire hívják fel 

a figyelmet a rendõrök
A Várpalotai Rendõrkapitányság munkatársai az elkövetke-

zendõ napokban az általános iskolás tanulók részére tájékozta-
tást adnak az internet veszélyeirõl, és ajánlásokat fogalmaznak
meg, miként lehet megelõzni egy esetleges bûncselekmény el-
követõjévé, vagy épp áldozattá válását. A fiatalok figyelmét a
rendõrség felhívja a mobiltelefonok és online technológiák tu-
datosabb és biztonságosabb használatára. 

Kérjük, fogadja meg tanácsainkat és elõzze meg az áldozat-
tá válást! 

- A jelszavát ne ossza meg másokkal, annak megválasztásá-
nál törekedjen arra, hogy ne lehessen azt könnyen kitalálni, az-
zal visszaélni! 

- Megnyitás helyett inkább törölje a gyanús eredetû vagy tar-
talmú üzeneteket, véleményeket, és ne nyisson meg válogatás
nélkül minden közleményt! 

- A közösségi oldalakon használja a biztonsági beállításokat!
- Az online hírnév érték, ne rontsa le meggondolatlanul!
- A valóban személyes adatokat ne tegye nyilvánossá!
- Ha valaki fenyegeti, vagy zaklatja interneten keresztül, azt

hozza a hatóság tudomására, nyomtassa vagy mentse el a bizo-
nyítékot és törölje a zaklatót az ismerõsi körbõl!

- A telefonján is használjon jelszót, vagy egyéb biztonsági vé-
delmet!

- A nyilvános hálózatok (Wi-Fi hotspot) nem biztonságosak,

veszélyt jelenthetnek az adataira.
- Netes vásárláskor külön ellenõrizze a pénzmozgást!
- Fényképezés/videózás elõtt mindig kérjen engedélyt az

érintettõl, és hozzájárulás nélkül ne posztoljon képeket/videó-
kat másokról!

A Várpalotai Rendõrkapitányság munkatársai kérik, hogy
gyermeke internethasználatát – a bizalmi kapcsolat megtartá-
sa mellett – ellenõrizze, és beszélgessen vele õszintén az inter-
net veszélyeirõl. 

Elektromos kisgépeket loptak
A várpalotai rendõrök egy napon belül elfogták a bûncse-

lekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható két
berhidai fiatalt. Lopás bûntett elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt folytat büntetõeljárást a Várpalotai Rendõrkapitány-
ság K. M. P. 18 éves és Sz. V. 18 éves berhidai lakosok ellen. A
rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsítottak 2017. január
31-én a késõ esti órákban betörtek egy berhidai ingatlanba,
ahonnan különféle elektromos kisgépeket tulajdonítottak el. A
várpalotai nyomozók a bejelentést követõ adatgyûjtés eredmé-
nyeként azonosították és 2017. február 1-jén elfogták a bûn-
cselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható sze-
mélyeket, akiket elõállítottak a Várpalotai Rendõrkapitányság-
ra. A 18 éves fiút és a 18 éves lányt gyanúsítottként hallgatták
ki. A rendõrök az ellopott tárgyakat a gyanúsítottaknál tartott ház-
kutatás alkalmával megtalálták és lefoglalták, majd azokat a jo-
gos tulajdonosának átadták.

Határvadász toborzás Berhidán
A település polgármesteri hivatalának aulájában várták az érdeklõdõket

a toborzó csoport tagjai 2017. február 9-én délelõtt. 
Kisbej Kevin rendõr õrmester, a Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság tobor-

zásra kijelölt munkatársa és Bartók Judit rendõr százados megelõzési elõadó a ha-
tárvédelmi feladatok ellátása iránt érdeklõdõknek adtak részletes tájékoztatást. 

A kötetlen beszélgetés során a rendõrök az érdeklõdõket a hivatásos szolgálati vi-
szonnyal kapcsolatban tájékoztatták, valamint a határvadász egységbe történõ fel-
vétel feltételeirõl, a képzés és jelentkezés lehetõségérõl adtak felvilágosítást. 

A Várpalotai Rendõrkapitányság a toborzó tevékenységet a nap során Pét-
fürdõn, a település könyvtárában folytatta. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden héten csütörtökön 9.00-9.50 óra kö-
zött a berhidai Polgármesteri Hivatal aulájában határvadász toborzás és bûnmeg-
elõzési tájékoztatás történik.

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket. Bartók Judit c.r.százados

FELHÍVÁS EBTARTÓK RÉSZÉRE
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ADY ÉS AMI HÍREK
Az „egy napos királyság”
(a szegedi Mandula Színház elõadása)

Ki ne hallotta volna Mátyás király nevét? 

Február elején ellátogatott hozzánk a berhidai Ady iskolába,

elhozta magával udvari fõtanácsadóját. Õ mesélt nekünk Lus-

ta Péterrõl, aki mindig csak aludt és a királyt irigyelte, mert sze-

rinte az ország vezetõje sosem csinál semmit. Mindez Mátyás

fülébe jutott, aki elhatározta, hogy megleckézteti ezt a semmi-

rekellõ, nagyszájú legényt. Kinevezte egy napra királynak.

Péternek ezen a napon – a gyerekek segítségével – üdvözöl-

nie kellett egy hercegnõt, majd egy töröktõl megvédte a kirá-

lyt, aki különbözõ tréfás feladatokkal próbára tette a magyar-

ságot. Végül szoborparkot kellett létrehoznia pillanatok alatt,

majd ugyanolyan gyorsan el is kellett tüntetnie. A gyerekek si-

ettek Péter segítségére, akik a bátorságot, az észt, az erõt és a

szépséget formálták meg. Péter rájött, hogy nehéz munka a

királyság. Hazament falujába, ahol szorgalmas favágó vált be-

lõle.

Sokat nevettünk és nagyon jól éreztük magunkat az elõadáson.
Tóthné Éberfi Éva

Cirkuszban jártunk
Császár Zsuzsa néni látogatást szervezett a Fõvárosi Nagy-

cirkuszba, Budapestre. Különjáratú autóbusszal indult el isko-

lánkból egy kis csapat. A gyerekek és a családok, akik a Lúdas
Matyi a cirkuszban címû elõadást nézték meg, remekül szóra-

koztak a cirkuszi elemek és az irodalmi mû ötvözetébõl készült

elõadáson. 

Dobogós helyezés
Január 23-án a Kultúra Napja tiszteletére rendezett „Szépki-

ejtési versenyt” az Õsi Általános Iskola.
Iskolánk tanulói is meghívást kaptak a kistérségi versenyre,

amelyen egy begyakorolt szöveget kellett elmondani a gyere-
keknek, hangsúlyozva és szép kiejtéssel. Ezután egy ismeretlen
szöveget kellett felolvasni a versenyzõknek. Iskolánkból Lend-
vai Krisztián Lénárd 7. osztályos tanuló az elõkelõ 3. helyezést
érte el. Az iskola igazgató asszonya nagyon megdicsérte a gye-
rekeket a lelkiismeretes felkészülésért, amelyben Császár Zsu-
zsa tanár néni segítette õket.

Utazás Erdélybe
Iskolánk a Határtalanul Pályázat keretében 2017. április 10-14-

ig Erdélybe utazik. A 20 fõs diákcsapat megismerkedhet a határon
túli magyarok életével és meglátogatja azokat az emlékhelyeket
és földrajzi különlegességeket, amelyekrõl eddig csak a tankönyv-
bõl olvashatott. Az 5 napos utazás tervezett útvonala
Berhida–Nagyvárad–Torockó–Torda–Segesvár–Sepsi-
bükszád–Szent Anna-tó–Tusnádfürdõ–Parajd–Korond–Berhida.
Mivel az autóbusz, amellyel utazunk kényelmes és tágas, vannak
még nagyon kedvezményes áron üres helyek, ezért szívesen lá-
tunk másokat is az érdekes, de kényelmesen bejárható Erdélyi
túránkra. Az utazásunkat megtiszteli és velünk tart városunk pol-
gármestere, Pergõ Margit, akivel együtt fogjuk Petõfi emlékhelyét
megkoszorúzni és pár napot eltölteni Berhida város testvértelepü-
lésén, Sepsibükszádon. Az utazáshoz elegendõ okmány a szemé-
lyi igazolvány. Bõvebb információt az Ady Iskola igazgatójától, For-
nai Mariettától kérhetnek a 88/586-680-s telefonszámon. 

Fornai Marietta

Balatonalmádiban jártunk

Iskolánk alsós tanulói jutalom kiránduláson vettek részt ja-
nuár végén Balatonalmádiban. Három fõ úticélunk volt, me-
lyek közül a balatoni csúszkálást várták a legjobban a gyere-
kek. A befagyott Balaton feledhetetlen látványt és maradandó
élményt nyújtott mindnyájunknak. A program része volt még a
városközpontban található Pannonia Kulturális Központ gyer-
mekkönyvtárának meglátogatása és az ugyan itt található Bala-
toni Játékpont is. A könyvtárban a tanulóink részt vehettek egy
papírszínház elõadáson, majd egy rendhagyó óra keretében
megismerkedhettek a könyvek és könyvtárak világával is.

A kirándulást alapítványunk tette lehetõvé, melyet ezúton is
köszönünk.

Palotai Andrea

Kérjük, támogassa adója 1%-ával 
a „Berhidai Iskoláért Alapítvány”-t!

Adószáma: 18920604-1-19
Köszönettel:

Ady Endre NNNY Általános Iskola 
és AMI tanulói és dolgozói
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Kabóca Bábszínház második elõadása

Az alsó tagozatosok január 10-én tekintették meg A kisma-
lac és a farkasok címû bábelõadást. A klasszikus mesét sok hu-

morral, tánccal, zenével, kesztyûs és pálcikabábbal dolgozták fel

az elõadók. Tanulóink szívesen segítettek a hõsöknek. A mûsor

végén pattogatott kukorica volt a jutalom. Gyermekeink szép raj-

zokat készítettek a mesérõl. 

Összefogtunk

Minden mentõautóban legyen egy plüssmaci! Szorgos tanu-

lóink sok-sok szeretettel 65 db macit gyûjtöttek beteg gyere-

kek részére. Dicséret a lelkes, jólelkû diákjainknak: (1.a, 2. 3.

4. és 5.b osztályos tanulóknak! )A macik elszállítását Nagyné

Horgos Judit oldotta meg. 

Nagyon köszönjük! Szõcsné Szakács Mária

HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA
ÉS BÖLCSÕDE HÍREI

A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsõde gyermekeinek életét

a téli borongós idõszakban is szeretnénk tevékenységeinkkel

és programjainkkal érdekessé tenni. Rendszeresen részt ve-

szünk településünk életében, igyekszünk a gyerekekkel a

különbözõ programokon részt venni, az intézményünknek

szóló felkéréseknek eleget tenni. 

2016. november 18-án nagycsoportosainkkal az Ady

Endre Általános Iskola gálamûsorán szerepeltünk egy vi-

dám táncos mûsorral.

A december ünnepi hangulatban telt, készülõdéssel és vá-

rakozással, sok programon vehettek részt a gyerekek. De-

cember 1-jén egy Mikulás váró nyílt napot tartottunk a nagy-

csoportban, melyen a szülõk mellett a II. Rákóczi Ferenc

Általános Iskola két pedagógusa is részt vett. Az adventi

idõszakban, minden pénteken ellátogattunk a nagyokkal a

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola gyertyagyújtó mûsorá-
ra. Intézményünket felkérte az Összefogással Berhidáért

Egyesület, hogy vegyünk részt egy közös alkotással a „Bet-
lehem csillaga” elnevezésû kiállításon. Nagycsoportosaink

közösen készítettek egy képet, melyet ki is állítottak, majd

az ünnepélyes megnyitó mûsoron december 7-én egy okle-

velet és ajándékcsomagot vehettünk át a gyerekekkel a Pe-

tõfi Mûvelõdési Házban. 

(Folytatás a 7. oldalon)

A II. RÁKÓCZI FERENC
ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Színházban jártunk

Február 3-án iskolánk 8. évfolyamának egy részével és ma-

gyartanárunkkal a budapesti Bábszínházba látogattunk. A szín-

darab Janne Teller dán írónõ „Semmi” címû könyvének bábszín-

házi változata. A mûvet már mindannyian jól ismertük, hiszen

közösen olvastuk és dolgoztuk fel a tanórákon. A mûsor csodála-

tos volt, élõzenével és parádés szereposztással. Biztos vagyok

benne, hogy a darab a nézõk figyelmét felkeltette, és minden di-

ák kíváncsian nézte a körülbelül másfél órás elgondolkodtató fel-

dolgozást. A hazaút is tökéletesen telt. 

Úgy érzem, egy olyan élménnyel gazdagodtunk, amit soha sem
fogunk elfelejteni.

Szabó Dominika és Szõke Rebeka
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„VARÁZSLATOS” HÉTVÉGE
A Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozathoz

csatlakozva idén is színes programokkal vártuk az érdeklõdõ-

ket február második hétvégéjén intézményeinkben.

Intézményünk 2015-ben indította útjára a Blende-nyitás fo-

tókiállítás sorozatot, mellyel az volt a szándékunk, hogy a he-

lyi és környékbeli amatõr fotósoknak bemutatkozási lehetõsé-

get biztosítsunk. A Kultúrházak éjjel-nappal program kereté-

ben február 10-én egy újabb fotókiállítás nyílt Hersits Antal ké-

peibõl a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. A fiatal ama-

tõr fotós már több alkalommal bemutatkozott csoportos kiállí-

táson, az idei az elsõ önálló kiállítása. Antal két éve kezdett el

komolyabban koncentrálni a fényképezésre, autodidakta mó-

don sajátította el az ismereteket. Fényképei változatosak: tájké-

pek, portfoliók … Kedvenc témája a jeges Balaton és a termé-

szet, különösen a fák. A kiállításmegnyitón Pászti György fo-

tómûvész beszélgetett a fiatal fotóssal, a vidám hangulatról

Fésüs Éva és Kondics Csaba zenés mûsora gondoskodott.

Szombaton társasjáték-délelõtt várta a gyerekeket a Berhidai

Kultúrház és Könyvtárban, ahol több érdekes játékkal ismer-

kedhettek meg. Vidám nevetések törtek fel a Halli galli, az Ac-

tivity, a Twister vagy a Ki nevet a végén? közben. A kisebbek

kirakózhattak, dominózhattak vagy éppen a párkeresõben ver-

senghettek egymással. 

A Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban szombat délután kéz-

mûves játszóházra vártuk az érdeklõdõket. A farsang jegyében

maszkokat, bohócfejeket, álarcokat készíthettek a gyerekek az

Õszi Napfény Nyugdíjas Klub Kreatív Klubjának tagjaival. A

játszóházat Varga Bence Art díjas bûvész mûsora követte. Ámu-

lattal figyelték kicsik és nagyok, ahogy a bûvész labdákat vará-

zsol elõ, köteleket illeszt össze, választ szét csomózás és vágás

nélkül, vagy éppen egy üres füzetet színes rajzokkal tölt meg

egy pillanat alatt. A show alatt emlékezetes perceket szerzett az

egyik kedves nézõnek, akitõl a kölcsönkért tízezresét ezer fo-

rintossá hajtogatta. (Természetesen utána vissza is varázsolta.)

A délután során az olvasni szeretõkre is gondoltunk, õk a könyv-

tár leselejtezett könyveibõl csemegézhettek a könyvbörzén. A

program Tarzan legendája címû film vetítésével záródott.

Nagyon örültünk, hogy kétnapos rendezvényünk felkeltette a

lakosság érdeklõdését, s szép számmal vettek részt programunkon.

szerk.

(Folytatás a 6. oldalról)
December 7-én egy bábszínházi elõadással egybekötött

zenés ünnepségen látogatta meg Intézményünk gyermekeit

a Mikulás. December 12-én részt vettünk a Petõfi Mûvelõ-

dési Ház elõtti karácsonyfa feldíszítésében, majd december

14-én egy karácsonyváró meseszínházi elõadást néztünk

meg a gyerekekkel szintén a Petõfi Mûvelõdési Házban. De-

cember 15-én nagycsoportosaink a Peremartonért Egyesület

által szervezett „Ünnepi Díszben” címû programon mutat-

ták be karácsonyi mûsorukat. Intézményünkben a karácso-
nyi ünnepséget pedig december 20-án tartottuk. Januárban is

próbáltunk téli hangulatot varázsolni a mindennapjainkba,

a hóesés hiánya ellenére is igyekeztünk megmutatni a gye-

rekeknek a természet szépségeit. Január 30-án szülõi érte-
kezletet tartottunk, melyre a nagycsoportba ellátogattak a II.

Rákóczi Ferenc Általános iskola pedagógusai is és egy elõ-

adás keretében bemutatták intézményüket a szülõknek. Feb-

ruár elején ismét eljöttek intézményünkbe a Veszprém Me-
gyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fõosztály egészség-

fejlesztõ munkatársai és két tematikus egészségnapot tartot-

tak óvodásaink számára. Február közepétõl már farsangi

hangulat jellemezte intézményünket. Február 15-én „Az ál-
latok farsangja” címû zenés színházi elõadást nézhették

meg a gyerekek, február 16-án pedig jelmezbálunkat tartot-

tuk.

Továbbra is folytatódnak az õsszel megkezdõdött szak-

kör jellegû fejlesztõ tevékenységeink, a mozgásfejlesztõ ku-

tyás foglalkozások, melyeken minden óvodás részt vehet,

valamint a német foglalkozások a nagycsoportban. 

A sok érdekes tevékenységhez és programhoz már eddig

is rengeteg segítséget kaptunk településünk lakóitól. Ezúton

is szeretnénk minden támogatónknak, segítõnknek köszöne-

tet mondani! Külön köszönjük Turcsányi Istvánné, Schlakker
Viktória és Gerõfi Roland intézményünk számára felajánlott

képviselõi tiszteletdíját. A befolyt összegekbõl továbbiakban

is szeretnénk minél érdekesebbé, tartalmasabbá tenni intéz-

ményünk életet.

Óvónõk
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AZ ESZTERHÁZYAK ÉS AZ ÕSZI NAPFÉNY 
NYUGDÍJAS KLUB

A Dunántúlon sok Eszterházy kastély van. Tavaly a barokk

napokon megnéztük Pápán az egyiket, nyáron voltunk a
majki remeteségben, ahol 1733-ban a vidék birtokosa, Eszter-

házy József alapította a kamalduli remeteséget. Idegenveze-

tõ segítségével megismerhettük a kastélyt és a mûemlék

együttes történetét. Ehhez a programhoz kötõdött szeptem-

berben egy pápai fürdéssel összekötött gannai kirándulás.
Ez a kis település arról híres, hogy itt is van egy Eszterházy

kastély. Az 1808 és 1818 között épült és a Szent Anna tisz-

teletére szentelt templom a római panteon kisebb léptékû
mása, egyben a család mauzóleuma. Építésekor ez volt az
ország legnagyobb kupolája. Szomorú aktualitása, hogy itt

a mauzóleumban helyezték örök nyugalomra a júliusban el-

hunyt Eszterházy Pétert, a neves írót. Ha a jövõ évi progra-

munk megengedi, jó lenne egy tatai illetve fertõdi kirándu-

lást beiktatni, ugyanis e két helyen is van a családnak kasté-

lya.  Októberben a berhidai Nyugdíjas Klub Néptánccso-

portjának gálamûsorán szerepelt a tánccsoportunk. Arról

nem szólt a fáma, hogy utána hányan látogatták meg az or-

vosi rendelõt – mármint a Berhidaiak közül –, mert olyan

fergeteges repertoárt mutattak be, hogy a fiatalok is megiri-

gyelhették volna. Mindenesetre akkor úgy tûnt, hogy senki-

nek nincsenek mozgásszervi panaszai. Novemberben egy

kis ízelítõt kaptunk Ázsia egyik legtitokzatosabb országá-

ról, Mongóliáról. Tatai Nagy Klára tartott élménybeszámo-

lót. Egzotikus, vad tájak, bizarr ételek, merõben más kultú-

ra, érdekes és a mienktõl eltérõ társadalmi és szociális kap-

csolatok. Az elõadás utáni beszélgetésen arra jutottunk, hogy

még nagyon sokáig nem kell túlnépesedési problémákkal

foglalkozniuk a mongoloknak. Novemberben egy háromfõs

csapatunk részt vett a megyei nyugdíjasok novella pályáza-
tán. Nagyon örültünk, hiszen a zsûri mindegyik „mûvet” ér-

demesnek tartotta arra, hogy egy késõbbi idõpontban kiadás-

ra kerülõ antológiába megjelenjenek. A pályázat részvevõi:

Horváth Józsefné, Tatai Nagy Klára, Székely Lajosné voltak.

November 19-én egy nagyon tartalmas, szép kiránduláson

vettek részt a népdalkör tagjai. Karvezetõnk egy közös prog-

ramot szervezett a berhidai, az õsi és a balatonkenesei nép-
dalkörök énekeseinek. A végcél Esztergom volt, közben

megálltunk Zsámbékon, itt megnéztük az 1220 körül épült

késõromán-koragótikus bazilikát, amely rom mivoltában is

a magyar építészettörténet kiemelkedõ emléke. Mellette állt

a kolostor, amely a premontrei rend otthona volt Az épület

sorsát 1763. június 28-án földrengés pecsételte meg, leom-

lott. A rom gazdátlanná vált, a köveket széthordták a kör-

nyékbeliek. Nem is maradt volna belõle semmi, ha Rómer

Flóris bencés tanár és egy mûvészettörténész az 1870-es

években fel nem hívják a figyelmet az értékes emlék meg-

mentésének szükségességére. Mára ebbõl az épületbõl csak

egy dongaboltozatos terem, – ez most a kõtár – a hajdani re-

fektórium, az alapfalak és a kolostorhoz tartozó pincerend-

szer maradt meg. Megnéztük még a lámpamúzeumot, aztán

jött Esztergom. Bejártuk a várat, ezt a történelemmel átita-

tott csodás épületegyüttest, tátott szájjal álltunk az ország

legnagyobb templomában, a Bazilikában és gyönyörköd-

tünk a liturgikus mûkincsek gyûjteményében. Visszafelé pi-

henésként megálltunk Zámolyon egy vacsorára, amibõl az-

tán fergeteges mulatság kerekedett élõzenés talpalávalóval.

November 25-én volt az évzáró vacsoránk. Lázas készülõ-

dés: mûsor összeállítása, tombolák beszerzése, teremdíszítés,

sütés stb. A délelõtti programból öt fõ igazoltan távol volt,

õk ugyanis egy megyei szellemi vetélkedõn vettek részt,

amit aztán meg is nyertek. Nem kis anyagon kellett magun-

kat átrágni: a világ drámairodalma a görögöktõl napjainkig.

Nagyon örültünk az elsõ helynek, de azt hisszük, hogy iga-

zi haszna egy ilyen felkészülésnek a szürke állomány meg-

mozgatása. Gratulálunk a résztvevõknek Csillák Jánosné-
nak, Horváth Józsefnének, Tatai Nagy Klárának, Lajosfalvi
Józsefnének és Székely Lajosnénak. Az év végi vacsora re-

mek hangulatban zajlott, sok értékes tombolatárgy talált gaz-

dára. Klubvezetõnk kiértékelte az elmúlt évet, felhívta fi-

gyelmünket az adventi készülõdésre, és a Betlehem elkészí-

tésének szoros határidejére. Klubunk népdalkörét az a meg-

tiszteltetés érte, hogy meghívtak bennünket az Oroszlány-

ba, az Adventi Népdalköri Találkozóra. A berhidai és õsküi

népdalkörrel közösen léptünk fel nagy sikerrel. Külön elis-

merés volt, hogy a szabadtéri elõadáson is mi adtuk a nyitó-

mûsort. A visszajelzések alapján jó ötletnek bizonyult, hogy

a Betlehemet szabadban állítottuk fel. Voltak szkeptikusok,

akik féltették a rongálástól, de nem történt baja, sõt az idõ-

járás viszontagságait is remekül állta. Nagyon pozitív véle-

mények voltak a hóembercsaládról is, mindenkinek nagyon

tetszett, ahogy üdvözölték a településre jövõ és kimenõ em-

bereket. Jó lett volna a tél végéig megtartani õket, de sajnos

(fõleg az asszonyságon) idõ elõtt jelentkeztek az öregedés

jelei. A klubtagoktól természetes, hogy részt vettek a nagy

karácsonyi készülõdésben. A betlehem felállításában a „fiúk”

is derekasan kivették a részüket. Köszönjük nekik és minden-

kinek, aki részt vett a munkában. Külön szeretnénk megkö-

szönni a kívülállók segítségét: Biber Istvánnak a festést,
Kovács Istvánnak a raklapokat, Fábián Sándornak a nádat,
az önkormányzatnak a szállítást. Nem tudjuk már megkö-

szönni Horváth Istvánnak, a „Kászlinak” az önzetlenségét,

bármire kértük, mindig segített. Ameddig a Betlehemet fel-

állítjuk, mindig eszünkbe jut és mindig hiányozni fog. Most

az év elején kívánunk sikeres évet: a betegeknek egészsé-

get, a szegényeknek gazdagságot, a magányosoknak társasá-

got, a szomorúaknak vigasságot és Berhida összes lakójá-

nak nagy-nagy összefogást.

Székely Lajosné
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ROMA ÉVÉRTÉKELÕ
Elõszó gyanánt csak annyit szeretnénk elmondani, hogy a

tavalyi évünk sok változást hozott, úgy a Romák, mint a Roma

Önkormányzatunk életében. 

Gazdálkodásunkra fordítható pénzeszközöket nem megdup-

láztuk, hanem megtripláztuk. Elkezdett Roma Önkormányzatunk

szerteágazó feladatokat, valós értékû feladatokat végezni, nem-

zetközi kapcsolatok építésével foglalkozni. Létrehoztunk kettõ

Közösségi Házat, ahol gyermekeink, fiataljaink több szakkör-

ön is részt vehetnek és vesznek is. Olyannyira, hogy több kül-

földi fellépésük és szereplésük is volt. Ezek közül kiemelném

a Szlovák Cigány-királynál valamint az Angliai fellépésüket.

Nemzetközi kapcsolatépítésünk annyira sikeres volt, hogy mi

szervezhettük meg a tavalyi Roma-csúcsot Szentendrén, ahol

eleget tett a Szlovák Cigány-király, a Román Cigány-király, az

Amerikai Kereskedelmi kamara delegációja, a katolikus egy-
ház magas rangú képviselõje. Külföldi újságírók nagy szám-

ban, és természetesen hazai újságok jeles képviselõi is jelen

voltak. Az eseményrõl kisfilm és több riport is készült. Megtar-

tottuk az Elsõ Nemzetközi Roma Fesztivált és Szakmai Konfe-
renciát, díjat alapítottunk Bakács-Díj néven, melyet Beke Zsolt
helyettes esperes- plébános úr szentelt fel. A rendezvényünkön

több mint negyven Roma Önkormányzat vett részt, valamint

Romániából, Szlovákiából és Horvátországból is voltak fellé-

põk, közel 1600-an fordultak meg a rendezvényen. Gyûjtöttünk

és osztottunk továbbá adományokat, gyermekeket táboroztattunk,

utaztattunk, képzéseken vettünk részt, amit az idén is folyta-

tunk. Rengeteg mindenhez kértünk és kaptunk anyagi segítsé-

get vállalkozóktól és önkéntesektõl, mivel nem tudott a város

önkormányzata segítséget nyújtani sajnos. 

Zárásként annyit, hogy az idei programok gõzerõvel foly-

nak és szervezzük a nagyobb eseményekhez a partnereket. 

Hamarosan újra jelentkezünk.

Tisztelettel: BRNÖ
Taves Bachtale   Vitéz-Farkas Ferenc

FOGYI- ÉS ÉLETMÓD KLUB BERHIDÁN
Beszámoló az év elsõ klubnapjáról. 

Januári találkozásunk alkalmával szó volt a mozgás fontos-

ságáról. Errõl kaptunk információt Németh Anita okleveles 
aerobik edzõtõl, aki arról beszélt nekünk, hogy a testmozgás

mennyiben tudja segíteni a sikeres fogyást. Ezután tapasztala-

tokat cseréltünk a kúrával kapcsolatosan, majd elõkerült a zöld-
séges muffin is, ami mindenkinek nagyon ízlett.

Következõ találkozásunk: február 22-én, szerdán 17 órakor
lesz a Berhidai Kultúrház és Könyvtár elsõ emeletén. Szeretet-
tel várunk minden Kedves Érdeklõdõt!

Meghívott vendég: Marinov Orsolya. Az õ területe a kinezi-

ológia, családállítás és szomato állítás. Elõadásában választ

kaphatunk arra, miért vesszük körül magunkat zsírpárnákkal,

hogy tudat alatt mi blokkolja súlyvesztésünket? Ezek a módsze-

rek segítenek nekünk a szorongások, feszültségek, kapcsolata-

ink kezelésébe. Önbizalom hiány esetén is jó módszer, ezenkívül

pénzügyi sikereinkhez is hozzájárulhat. 

Mindenkit szeretettel várunk! Legyünk egyre többen!
Találkozzunk havonta!

Horváthné Varga Mónika

SZERKESZTÕSÉGI KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy az Önkormányzati Híradó szerkesztésére minden hó második hetében kerül sor.

Kérjük a Tisztelt Olvasókat, hogy minden hó 6-áig írásaikat jutassák el szerkesztõségünk címére.

Berhidai 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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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!
Berhidai Kultúrház és Könyvtár
2017. március 27-én, 16 órakor

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

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

Tb ügyintézés, könyvvizsgálat, képviselet.

Adóbevallások elkészítése.

KOVÁCSNÉ KOVÁCS ILONA
regisztrált mérlegképes könyvelõ

okleveles adótanácsadó

Mobil: 20/595-0602
adoszakikonyvelo@gmail.com

Berhida, Rózsafa u. 14.

TEGYÜK EGYÜTT 
TARTALMASSÁ 

A BERHIDAI NAPOKAT!

A XXV. BERHIDAI NAPOK 
szeptember 8-9-10-én kerül megrendezésre.

KIT VAGY KIKET SZERETNÉNEK

SZÍNPADUNKON LÁTNI?

Programajánlataikat, ötleteiket jutassák el 

intézményeinkbe március 14-ig.

Elérhetõségeink:
Berhidai Kultúrház és Könyvtár

8181 Berhida, Kossuth u. 18.

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

8182 Berhida, Orgona u. 2.

E-mail: kulturhaz@berhida.hu

KEDVES BERHIDAI LAKOSOK!

Az alábbi szolgáltatásokkal állok szíves
rendelkezésükre: Pénzügyi tanácsok:
nyugdíjbiztosítások, gépjármû, házõrzõ,

egészség és balesetbiztosítások, nyugalom életbiztosítás
(kegyeleti gondoskodás), egyéb vagyonbiztosítások.

Egyedi díjkedvezmények Berhida településére.

Személyre szabott kalkulációk készítése.

Elérhetõségek: Rézmûves Károly fõtanácsadó
Mobil: 06 20/ 9618-473
Tel.: 06 88/ 578-156
rezmuveskarcsi16@gmail.com

GENERALI BIZTOSÍTÓ Veszprém, Óváros tér 21.

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

Berhidai Kultúrház és Könyvtárban és a

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. 

A könyv a legszebb ajándék! 
Lepje meg szeretteit húsvétra helytör-
téneti kiadvánnyal!
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Könyvtárunkba

új könyvek

érkeztek!

Sok szeretettel várunk minden kedves könyvbarátot, 
felnõttet és kicsit egyaránt!

Nyitvatartás:
Berhidai Kultúrház és Könyvtár

Kedd – szerda: 12 – 17 óra
Csütörtök – péntek: 13 – 17 óra
Szombat: 9 – 11 óra

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár:
Hétfõ: 17 – 19 óra 
Szerda: 17 – 19 óra

Ajánló új könyveink kínálatából:
Szulejmán sorozat
Leiner Laura: Bexi sorozat
Borsa Brown: Az Arab - trilógia
Egy Zizi naplója 1 – 7.
Paula Hawkins: A lány a vonaton
Jakupcsek Gabriella: Megúszhatatlan
Fábián Janka: Az utolsó boszorkány lánya

A beiratkozás és a kölcsönzés ingyenes!
Jöjjenek és válogassanak kedvük szerint!

KEDVES DÉDMAMÁK,
NAGYMAMÁK, ANYUKÁK  és

NAGYLÁNYOK!

„NÕK EGÉSZSÉGE, 
A CSALÁDOK EGÉSZSÉGE”

címû rendezvény keretében

2017. március 3-án, (pénteken) 8-12 óráig
a peremartongyártelepi 
Védõnõi Tanácsadóban 

NYÍLT SZÛRÉSI NAPOT TARTUNK!

Amit kínálok:
Testsúly – testmagasság mérése
Mennyi lenne a kívánt testtömeg BMI
Testzsírszázalék mérés 
Látásélesség vizsgálata Vizus táblával
Hallásszûrés audiométerrel
Hozott vizelet szûrése (fehérje, genny, cukor)
Vérnyomásmérés
Vércukormérés D-Cont Personal mérõvel-ujjbegybõl

(éhgyomorra vagy étkezés után 2 órával javasolt)

Szeretettel várok minden hölgyet!

Székelyné Kendi Ildikó
védõnõ
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MEGHÍVÓ
A BERHIDAI

KERTBARÁT KÖR

VETÕMAGBÖRZÉT
RENDEZ A VÁROS

LAKÓINAK!

Kedves Érdeklõdõk!

2017. február 24-én, pénteken 9-18 óráig 
A BERHIDAI KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁRBAN

a Kertbarát Kör tagjai vetõmagokat és 

egyéb szaporító anyagokat ajándékoznak az odalátogatóknak.

A látogatók a rendezvényen segítséget kaphatnak 

a kertészkedéssel kapcsolatos kérdésekben.

Megismerkedhetnek a gyökéritatóval, ami kiváló segítség 

a száraz, nyári idõszakban és tápanyagszegély talajnál.

A palántaneveléshez és növényeik átültetéséhez 

megfelelõ méretû mûanyag cserepet választhatnak, 

továbbá palántaföld beszerzésére nyílik lehetõség.

Minden látogatót megajándékozunk 1 kuponnal, ami 
a Siliga Gazdaboltban egész évben felhasználható

10%-os kedvezményes vásárlásra.

Forró teával várjuk Önöket!

A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. március 11-én, szombaton

rendezi a hagyományos Nemzetiségi Napját.

Programjaink:
10-11 óráig

Kézmûves foglalkozás
Helyszín: a Berhidai Kultúrház és Könyvtár

16-18 óráig
Közmeghallgatás és kulturális mûsor

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Fellépõk:
Berhidai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 

Ady Endre Általános Iskola és AMI,
Nyugdíjas Klub Berhida Néptánccsoport,

Õszi Napfény Néptánccsoport

Mindenkit sok szeretettel várunk!
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