
ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
BERHIDA

Az idei évben rendhagyó módon kétnaposra szerveztük a

Majálist. Változatos, hagyományõrzõ és modern programokkal

vártuk a közönséget három helyszínen.

Április 30-án, vasárnap a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

mögötti téren négy órakor indultak a programok helyi fellépõk

szereplésével. Színpadunkon tehetséges táncosok: a Pearl

Dance RSE berhidai és királyszentistváni tagjai, a Kid Rock

And Roll SE helyi rockysai és a Peremartoni Ovitorna Csoport

apróságai mutatkoztak be. Duka Alexandra, Lakatos Roberta,

Lendvai Anna, Lendvai Alfréd mai slágerekkel, Varga József

nótákkal szórakoztatta az érdeklõdõket. A helyi tehetségek fel-

lépését követõen több száz fõs közönség elõtt lépett színpadra

a Majális sztárvendége, Bereczki Zoltán. Az énekes fellépésén

saját dalai mellett, más elõadók népszerû dalait és musical slá-

gereket is énekelt. Többek közt Michael Jackson Billie Jean-je

és a Rómeó és Júliából a Lehetsz király címû betétdal is fel-

csendült. A nézõk nagy örömére a mûvész a közönség soraiba

lépve velük együtt énekelte a Magna Cum Laude Vidéki

sanzonját. Bereczki Zoltán fergeteges fellépését követõen a

mûvelõdési ház elõtti téren az Õszi Napfény Nyugdíjas Klub

tagjai polgárõrség segítségével felállították a település május-

fáját. A fára a nyugdíjas klub által készített szalagokat, díszeket

a közönség tagjai akaszthatták fel. A délután során a gyerekeket

játszóház, körhinta és légvár várta. A vasárnap este a várpalotai

Turmix zenekar fellépésével zárult.

Május 1-jén a hagyományokhoz hûen a Várpalotai Bányász

Fúvószenekar zenés ébresztõjére kelhettek a peremarton-

gyártelepi lakosok. A sportpályán kispályás labdarúgó-bajnok-

ság várta a focikedvelõket, ahol a bajnokságon résztvevõ 9 csa-

pat közül a Berhidai SC gyõzedelmeskedett, s nyerte el a

Május 1. Kupát. Mindeközben gyerekzsivajtól volt hangos a

Hétszínvirág Óvoda udvara, ahova családi játék-délelõttre

hívtunk kicsit és nagyot. Az arcfestõs hölgynek köszönhetõen

sorra tûntek fel a pókemberek, pillangók, szellemek és tündérek

és vették birtokukba az óvoda játékait. A Hétszínvirág Óvoda

dolgozói és a Peremartonért Egyesület tagjai ingyenes ugráló-

várakkal, kézmûves játszóházzal, zsíros kenyérrel, édességekkel

várták a gyermekeket. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSÉN TÖRTÉNT
Legutóbbi beszámolónk óta a képviselõ-testület két ülést tar-

tott, egy rendkívüli ülést 2017. április 11-én, és egy munkaterv

szerinti ülést 2017. április 27-én.

A rendkívüli ülésen a képviselõ-testület magántulajdonban

levõ ingatlan elidegenítéséhez járult hozzá a beépítési kötelezett-

ség vevõ általi átvállalása mellett.

Az április 27-ei ülésen a képviselõ-testület új önkormányzati

rendeletet alkotott az egészségügyi alapellátási körzetek meg-

állapításáról. A jogalkotási törvény és az ágazati jogszabályok

rendelkezéseinek való megfeleltetés, valamint hivatalos földraj-

zi név nélküli közterületek elnevezése miatt vált szükségessé a

háziorvosi és a védõnõi körzetek megállapításáról szóló rende-

let felülvizsgálata. A döntést megelõzõen a tervezetet véleménye-

zésre megküldtük a helyi orvosoknak, védõnõknek, vezetõ vé-

dõnõnek és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek is. 

Felülvizsgálatra került a házasságkötések hivatali helyisé-

gen kívüli, illetve hivatali idõn kívüli engedélyezésérõl, valamint

a fizetendõ díjak mértékérõl szóló önkormányzati rendelet.

Képviselõi javaslat alapján a kérelmezõk számára díjmentessé

vált a hivatali munkaidõn kívül lebonyolított házasságkötés.

Megtárgyalta és elfogadta a képviselõ-testület a gyermekjó-

léti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról szóló át-

fogó értékelést. A település demográfiai mutatóin túl az elõter-

jesztés tartalmazza az önkormányzat által biztosított pénzbeli és

természetbeni ellátások, személyes gondoskodást nyújtó ellátá-

sok bemutatását, valamint a védõnõi szolgálatok és a Hétszín-

virág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsõde bölcsõdei beszá-

molóját, a bûnmegelõzési programban résztvevõk és a civil

szervezetek kapcsolódó tevékenységét.

Az idén 25. alkalommal megrendezendõ Berhidai Napok

programsorozat program- és költségvetés-tervezetét is megvi-

tatták és elfogadták a képviselõk a közmûvelõdési igazgatóhe-

lyettes javaslata alapján.

Az aktuális ügyek napirendi pont keretében javaslatokat tár-

gyaltak meg a képviselõk intézményvezetõi megbízással,

Leader finanszírozási konstrukcióval, államkötvény vásárlásá-

val, elõirányzatok módosításával, üzlethelyiség bérletével va-

lamint önálló képviselõi indítvánnyal kapcsolatosan.

Pergõ Margit 
polgármester

(Folytatás a címlapról)
Tizenegy órától a Mézengúzok gyermekzenekar koncertjén

csendültek fel az ismert gyermekdalok a legkisebbek örömére.
A kétnapos majális programja lufiosztással zárult. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a segítõinknek és tá-
mogatóinknak, hogy hozzájárultak a programokhoz, s tartal-
masan ünnepelhettük a munka ünnepét. A rendezvény támoga-
tói: Gerõfi Miklósné, Gerõfi Roland, Molnár Kft., Peremar-
tonért Egyesület, Schlakker Viktória. A rendezvény zavartalan
lebonyolításához segítõink voltak a Berhida Városi Polgárõrség
Egyesület és az Õszi Napfény Nyugdíjas Klub tagjai, valamint
a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsõde dolgozói. Vilonyáról térí-
tésmentesen sörpadokat, Colorchemia lakóteleprõl népi játéko-
kat kaptunk kölcsön. Továbbá köszönetet mondunk a szereplõk-
nek, focibíróknak, a játék- és foglalkozásvezetõknek, s mind-
azoknak, akik a rendezvény sikeréhez hozzájárultak. 

szervezõk

KITÜNTETETT BERHIDAI
POLGÁRÕRÖK

2017. május 6-án, Herenden tartotta közgyûlését a Veszp-
rém Megyei Polgárõrségek Szövetsége, ahol részt vettek a társ-
szervezetek, a rendõrség és a katasztrófavédelem vezetõi is.

A rendezvényen többek között berhidai polgárõrök is elisme-
résben részesültek. Pergõ Margit, a polgárõr mozgalomban
végzett tevékenysége elismeréseként a „Polgárõr Érdemke-
reszt” arany fokozatát vehette át. Franyó Attila polgárõrnek a
Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság a rendõrséggel törté-
nõ együttmûködés során kifejtett kimagasló tevékenységéért
Szent György emlékplakettet adományozott.

A kitüntetésekhez gratulálunk!
szerk. 

TÁJÉKOZTATÁS

Május 16-ától új jegyzõje van a városnak, 

DR. GUTI LÁSZLÓ személyében.

Munkájához jó egészséget 

és sok sikert kívánunk!

Pergõ Margit
polgármester
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HÕSÖK NAPJA
Berhida Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját
MÁJUS 29-ÉN, HÉTFÕN 10.00 ÓRÁRA

a világháborúkban elesett katonákra való 
megemlékezésre és koszorúzásra.

Helyszíne:
II. Világháborús Emlékmû

Hõsök tere

Megemlékezõ beszédet mond:

TAMÁS GYÖRGY

történelemtanár

Közremûködnek:

Búzavirág Népdalkör

Õszi Napfény Népdalkör

helyi iskolások

Kérjük, tisztelje meg hõseink emlékét! 

Busz indul a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár elõl 9.30-kor, 
vissza az ünnepséget követõen.

Rossz idõ esetén a berhidai Nyugdíjas Klubban kerül 
megrendezésre az ünnepség!

ÜDVÖZLÜNK MINDENKIT!
Rövid híreink az elmúlt idõszakból.

Több konferencián vettünk részt idehaza és külföldön is.

Valamint szociális szövetkezetek alapítását kezdtük meg,

melyekben Roma Önkormányzatunk mint alapító tag szere-

pel. Zenészeink és Táncosaink folyamatosan meghívások-

nak tesznek eleget a környezõ országokban, és gyönyörû

eredményekkel szerepelnek. Több Fesztivál-különdíjat is

bezsebeltek az utóbbi idõszakban.

Önkormányzatunk Elnök Asszonyát a Nõk jogaiért fele-

lõs biztosnak nevezte ki az IRU az EU Roma Parlamentben.

Rendkívüli fontosságú a kinevezés, mivel ez idáig Roma Nõ

nem vett részt hasonló poszt betöltésében. Evégett Brüsszel-

ben is jártunk az ENSZ egyik bizottságánál beszámolót tar-

tani. Továbbá azért nagy jelentõségû még a dolog, mivel ezt

a bizottságot Õ alapította meg. Amihez ez úton is gratulálni

szeretnénk neki.

Roma Önkormányzatunk Lakossági fórumot hívott össze

az elmúlt idõszakban. Az étkeztetés és az Óvodavezetõvel

szemben felmerült sorozatos panaszok végett.

A városvezetés a panaszokra nem megfelelõen reagált,

mivel az ezzel foglalkozó testületi ülésérõl mindenkinek ki

kellett jönni. Bár Elnök Asszonyunk tanácskozási joggal

rendelkezik, ezért Õt nem küldhették volna ki a zárt ülésrõl

sem.

De ez is mutatja a Városvezetés hozzáállását a dologhoz.

Néhány képviselõ kivételével azonnal megszavazták a zárt

ülés elrendelését. Várakozva állunk a döntésük elõtt, melyet

az ügyben hoztak. Remélhetõen nem csak egy látszatintéz-

kedést, vagy megoldást tettek az ügyben. Roma Önkor-

mányzatunk az elkövetkezendõ idõben összefog hívni egy

újabb lakossági fórumot, amennyiben a Város vezetése

tovább halogatja a megfelelõ megoldás kidolgozását,vagy

olyan megoldást dolgoz ki csupán, ami látszólagos. Roma

Önkormányzatunk továbbá kezdeményezi a Roma nyelvok-

tatást az Óvodában.

Tisztelettel:

BRNÖ Vitéz Farkas Ferenc

ÉSZREVÉTEL
A Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat rövid hírei-

vel kapcsolatosan a következõ észrevételt teszem:
– Gratulálok az elért eredményekhez és az elnyert tisztsé-

gekhez, remélem ezekbõl a Berhidán élõk is elõbb utóbb pro-
fitálnak majd.

– Az óvodai étkeztetés minõsége nem attól lesz jó, hogy fórumo-
zunk róla, hanem attól, hogy az élelmezésvezetõ irányításával a
szakácsok az étkezõk igényeinek megfelelõen jól fõznek. A lakos-
sági fórum idején egyébként jelen volt az élelmezésvezetõ is, és tá-
jékoztatást adott az aktuális menürõl, de ahogy észrevettem a fóru-
mon jelenlévõk a változásokról egyáltalán nem voltak naprakészek.

– Az Önkormányzat igyekszik mindig megfelelõen reagál-
ni a dolgokra. A cikk által hivatkozott testületi ülésen a
Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tanácskozá-
si joggal valóban részt vett, de nem felel meg a valóságnak, az
újságcikk azon állítása, hogy „néhány képviselõ kivételével
azonnal megszavazták a zárt ülést”, merthogy errõl a kér-
désrõl nem is szavaztak a képviselõk. Azért nem szavaztak,
mert nem kellett róla szavazni. Jogszabály szerint amennyiben
a képviselõtestület személyi ügyrõl tárgyal és az érintett sze-
mély kéri zárt ülés megtartását, akkor a polgármesternek azt el
kell rendelni. Így ezen a zárt ülésen a tanácskozási joggal ren-
delkezõ nemzetiségi elnök sem vehetett részt.

– Azt gondolom egyébként, hogy nem az önkormányzat foly-
tat látszattevékenységet, hanem a tájékoztatás felelõsségét átérez-
ve igyekszik a dolgok végére járni. Egy közösséget, nevezetesen
a Berhidaiakat tájékoztatja a cikk írója önként félre. A félretájé-
koztatás viszont gyorsan hiteltelenné teheti az embert és innentõl
fogva senki nem fog foglalkozni azzal, amit beszél vagy ír. 

Ugye nem ezt akarják? Pergõ Margit
polgármester

45 ÉVES JUBILEUMOT
ÜNNEPELTEK

Fennállásának 45. évfordulóját ünnepelte 2017. május

6-án a Berhidai Kertbarát Kör. A kertbarát körösök helyi

rendezvényeink segítõi, elõadások szervezõi. A Berhidai

Napok keretében rendezett kiállításuk évrõl-évre számos

meglepetést tartogat, s rengeteg látogatót vonz. Gratulá-

lunk a Kertbarát Kör tagjainak az évfordulóhoz, minden-

kinek jó egészséget és termést kívánunk! A jubileumi ün-

nepségrõl bõvebben a júniusi újságban olvashatnak.

szerk.
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GRÚZ DELEGÁCIÓ LÁTOGATÁSA A BAKONY ÉS BALATON
LEADER HACS TÉRSÉGÉBEN

2017. május 6-án a Felsõ-Homokhátság Vidékfejlesztési

Egyesület szervezésében térségünkbe látogatott az Oxfam in

Georgia delegációja Grúziából.

A program elsõ állomása Küngös Község Önkormányzata

és a Szent Kinga Szociális Szövetkezet feldolgozó üzeme volt.

A vendégeket Szabó Gergely polgármester úr és Kontics Mó-

nika munkaszervezet vezetõ fogadta. A rövid tájékoztató elõ-

adást követõen a vendégek megkóstolhatták a balatonkenesei

Katica Pékség, valamint a szociális szövetkezet termékeit. Egy

kellemes séta keretében megtekintettek néhány termõterületet,

majd az üzemlátogatáson kérdéseiket tehették fel a hazai élelmi-

szer feldolgozásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatosan.

Ezt követõen Berhidára utazott a csoport, ahol elõször Sinka

Klára mutatta be a Szamarasház Sajtmûhely munkáját és termé-

keit. Klára meglepetésként pálinkát kóstoltatott a sajtok mellett.

Kicsit rendhagyó módon, de számunkra annál fontosabb

helyszínen rendeztük meg az ebédet a berhidai LEADER

Kultúrparkban. Pergõ Margit elnök asszony, Berhida város pol-

gármestere fogadta a helyszínen a vendégeket és mutatta be a

parkot, illetve a város fejlesztési elképzeléseit.

Az ebéd után vendéglátónk Völgyesi Erika és Völgyesi Ba-

lázs voltak, akik a Völgyesházi-“Hústündér“ Füstölt áru állat-

tenyésztõ telepét, majd a feldolgozó háztáji üzemet mutatták

be, természetesen a finom kóstoló, és a házi pálinka itt sem ma-

radhatott el. A vendégek itt is nagy érdeklõdést mutattak az

élelmiszerbiztonság és állatorvosi témák kérdései iránt.

Ezt követõen bemutatva térségünk színes közösség- és vi-

dékfejlesztést segítõ intézkedéseinek megvalósulását a Bala-

tonalmádi Kézfogás Európa LEADER Kultúrparkban tettünk

egy sétát. Örömmel mondhatjuk el, hogy a delegáció, melynek

tagjai között magas rangú minisztériumi, illetve parlamenti ta-

gokat is köszönthettünk – nyitottnak mutatkozott arra, hogy

Grúzia is megajándékozza a parkot egy szoborral. Záró prog-

ramunk a Gelléri Pincészet borbemutatója és pincelátogatása

volt Felsõörsön, ahol Antal Bianka mutatta be a borászat múlt-

ját és jelenét.

A vacsorához Kalló Zoltán príma díjas prímás vezetésével a

Jávor Pál Nemzeti Cigányzenekar zenészei szolgáltatták a ze-

nét, felidézve egyesületünk sikeres zeneovi programját.

szervezõk

2017. május 27-én, 
szombaton 9–12.00 óra között

családi nyárköszöntõ rendezvényt tartunk

a Berhidai Leader Kultúrparkban, 

a Kistónál.

Színes programokkal

(nemzetiségi körtánc, kézmûves foglalkozás, 

népi játékok, szabadtéri Kincskeresõ játék, 

lovaglási lehetõség)

várjuk szeretettel a kilátogatókat! 

Esõhelyszín: Berhidai Kultúrház és Könyvtár

Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat

KÖNYVTÁRUNKBA 
ÚJ KÖNYVEK ÉRKEZTEK!

Sok szeretettel várunk minden kedves könyvbarátot, felnõttet és

kicsit egyaránt!

Ajánló új könyveink kínálatából:

Peremarton:
Berg Judit: Rumini Kapitány

Kepes András: Világkép

Borsa  Brown: Arab sorozat

Borsa Brown: Maffia sorozat

Berhida:
Jodie Picoult: Sorsfordítók

Nyulász Péter: A fürdõk réme

Borbás Marcsi: A sûrûje, A sûrûje 2.

Jeff Kingley: Egy ropi naplója 8–11.

Stephen King: Mr. Mercedes

Fejõs Éva: Újra veled, Sidneyben 

FIGYELEM! Június 1-jétõl új nyitvatartás 
a Berhidai Kultúrház és Könyvtárban: 

HÉTFÕ 14.30-20.00

KEDD 14.30-20.00

SZERDA: SZÜNNAP

CSÜTÖRTÖK: SZÜNNAP

PÉNTEK: 14.30-20.00

SZOMBAT: 9.00-12.30

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár a megszokott nyitvatartási

idõben várja látógatóit:

Hétfõ: 17.00 – 19.00 óra

Szerda: 17.00 – 19.00 óra

A beiratkozás és a kölcsönzés ingyenes!
Várjuk szeretettel, válasszon a nyárra olvasnivalót!
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ADY ÉS AMI HÍREK
Sporteseményeink

A mezei futóversenyen, melyet 2017. március 13-án, Pét-

fürdõn rendeztek meg, 292 gyerek indult, ami rekordnak számít.

Iskolánkból 16 gyermek versenyzett, ebbõl különbözõ korosz-

tályokban 5 fõ került az elsõ 10-be. Számunkra nagyon fontos

a sport területén kiemelkedõ gyermekek tehetséggondozása,

így mindig örülünk az ilyen alkalmaknak.

Csapatainkkal részt vettünk a 2017. március 30-án megren-

dezett labdarúgó Diákolimpián, Várpalotán. A IV. korcsoport-

ban összesen 8 csapat vett részt a tornán, ebbõl megszereztük

a továbbjutást jelentõ 2. helyet. Így vágtunk neki a döntõnek

április 10-én, ahol sikerült a dobogó harmadik fokára felállni és

megszerezni a bronzérmet a gyerekek és pedagógusaik nagy

örömére. Májusban pedig várjuk a kisiskolásoknak külön meg-

hirdetett versenyt.

Jánosiné Kudar Edit pedagógus

Megyei szavalóversenyen jártunk
Március 26-án, Gyulafirátóton vettünk részt 3 tanulóval a

megyei szavalóversenyen, ahol immár sokadik alkalommal ren-

dezték meg e rangos eseményt, melyen a Veszprém megyei is-

kolák kiváló szavalói mutathatják meg tudásukat. 

Ebben az évben is, mint mindig egy bizonyos témához kö-

tötték a versválasztást, most a hétköznapi hõsök bemutatásá-

ra, ábrázolására központosítottak a verseny meghirdetõi. A

mintegy harminc szavaló két verssel készült, így az igen tartal-

mas irodalmi délután alkalmával a résztvevõk körülbelül 60

szavalatot mondtak el. A színvonalas elõadások már-már mû-

vészi teljesítménnyel is felértek. Így a zsûrinek igazán nehéz

dolga volt a döntés meghozatalát illetõen, a zsûri elnöke kel-

lõképpen méltatta a szavaló diákokat. Mindenki kapott az

újonnan megismert vagy újra felfedezett versek mellett néhány

jó tanácsot, építõ kritikát, hasznos tapasztalatot is a tarsolyá-

ba. Mindig nagy örömünkre szolgál, hogy részt vehetünk ran-

gos eseményen. s mi is megcsillogtathatjuk tudásunkat a leg-

jobbak között, hasznos útravaló gondolatokkal gazdagodha-

tunk.

Veszprém Megyei Tankerület ajándéka
Kiemelkedõ tehetsége, eredményes munkája révén a Veszp-

rém Megyei Tankerület ajándékában részesült tanulónk. A ta-

vaszi szünet idején kaptuk a hírt, hogy egy kiemelkedõ teljesít-

ményt nyújtó tanuló részére laptopot ajándékozna a Veszprém

Megyei Tankerület. A választás Vass Vivien 7. osztályos tanu-

lóra esett, ennek okát az alábbi méltatás jól példázza. Vivien

kiváló tehetsége, szorgalma, kitartása, s szavalóversenyeken

sorozatosan elért kiemelkedõ eredményei révén nyerte el e ki-

tüntetést, mely számunkra nagy büszkeség, számára pedig egy

nagy meglepetés és különleges ajándékban részesülés volt. A

meglepett lány végtelenül meghatódott a kitüntetés miatt, re-

méljük továbbra is folytatja diadalútját, s nem felejti el, mind-

ez mire kötelez.

Császár Zsuzsanna pedagógus

Hagyományõrzés
Iskolánk szívesen eleveníti fel a néphagyományokat. A feb-

ruári busójárás és kiszebáb égetés után május egyik régi, ked-

ves népszokását, a májusfa-állítást idéztük fel a gyerekekkel.

Az iskola udvarán a 7. osztály tanulói feldíszítették a májfát,

majd a lányok énekeltek, röviden ismertették a diákokkal a má-

jusfa történetét, miközben a fiúk kikötözték és leásták a fát. Hó-

nap végén rövid körjáték kíséretében kitáncoljuk a májusfánkat.

Reméljük, hogy egy újabb hagyományt indítunk el iskolánk

életében.

Slemmer Edina pedagógus

Föld napja

Iskolánkban 9. alkalommal rendeztünk vetélkedõt a Föld

napja alkalmából. 

A felsõ tagozatosok közül 16 tanuló jelentkezett a játékos

versenyre, minden évfolyamból 4–4 fõ.

Egy képzeletbeli utazásra mentünk Lefkada szigetére, és ez-

zel kapcsolatos feladatokat oldottak meg a gyerekek: tájéko-

zódtak a térképen, távolságot, utazási idõt határoztak meg, víz-

rõl szóló totót töltöttek ki, energiaforrásokkal kapcsolatos tesz-

tet oldottak meg, valamint ügyességi és kreatív feladatokat vé-

geztek. 

A jó hangulatú vetélkedõn Gráczerné Szabó Erzsébet,

Pintér Ferencné és Móroczné Csibra Laura értékelte a csapa-

tokat. Köszönjük munkájukat! 

Borainé Rozner Kinga és Borai Tamás 
szervezõ tanárok

További információk: 
A 2017/18-as tanévben is indul az esti tagozatos
gimnázium. Érdeklõdni lehet: 88/586-680-as
telefonszámon.

Május 11-én este érkeztünk haza, a Határtalanul pályázat ke-

retében megszervezett kirándulásról Erdélybõl. Mindenki na-

gyon jól érezte magát, jókat ettünk-ittunk és nagyon gazdag

programunk volt. Bõvebb beszámolót és képeket a következõ

számban fogunk közölni.
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Szakmák Éjszakája
2017. április 21-én került ismét megrendezésre a Szakmák Éj-

szakája nevû program, melynek célja, hogy a 7. évfolyamon ta-

nuló diákoknak bemutasson néhány szakmát, mesterséget. S

egyúttal betekintést nyerhetnek a gyerekek a szakiskolák vilá-

gába.

Idén 20 tanulóval vettünk részt a rendezvényen három szak-

középiskolában. A Jendrassik-Venesz Középiskolában a gaszt-

ronómiai mesterségekkel, a kereskedelmi pályával és a gépészet

rejtelmeivel ismerkedhettek meg a nebulók, miközben fino-

mabbnál finomabb ételeket kóstolhattak.

Az Öveges Iskolában csuda történt, ugyanis lányaink is meg-

próbálkoztak a fiús szakmákkal: „töltényt” gyártottak és réz-

csöveket forrasztottak. Meg kell hagyni, legalább olyan ügye-

sek voltak, mint a fiúk!

Végül a Közgázban jártunk, ahol a pénz világában nézhettünk

körül kellemes dallamok, táncok és csillámtetkók közepette.

Az este jó hangulatban telt, sok hasznos információval let-

tünk gazdagabbak.

Kálmán Andrásné

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

SZÍNJÁTSZÓ VERSENYEN JÁRTUNK
Peremarton városrészbeli színjátszó csoportjainkkal ebben

az évben sem mulasztottunk el részt venni az immáron XXVI.
Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó me-

gyei fordulóján, melynek ez alkalommal is a Pétfürdõi Mû-
velõdési Ház és Könyvtár adott otthont. Összesen hét Veszp-

rém megyei színjátszó kör diákjai mutatták be produkcióikat a

zsûrinek és a lelkes közönségnek. A mi csapatainkon kívül

Veszprém, Gyulafirátót, Magyarpolány és Ajka csoportjai ad-

ták elõ színdarabjaikat.

A Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvok-

tató Általános Iskola alsó tagozatos kisdiákjaiból alakult Pe-

reszke színjátszó körben ebben az évben nem csupán a csoport

összetétele változott jelentõsen (hiszen a nagyok közül többen

a PERSZE csapatba kerültek, a 2. osztályból pedig megérkezett

az „utánpótlás”), hanem még egy lelkes tanár néni is csatlako-

zott hozzánk Zeller Andrea személyében, így két pedagógus

segíti a gyerekek munkáját. Az elõadásunk címe: A fába szorult
hernyó volt, mely Lázár Ervin azonos címû meséjének feldol-

gozása. A peremartoni Petõfi Mûvelõdési Ház felsõs diákok-

ból álló PERSZE csoportjában idén a gyerek – a felnõttkor, a

mese és a valóság, a valóság – valótlanság határán mozgó

témákkal foglalkoztunk, ezért esett választásunk Tasnádi István:
Farkas és Piroska címû darabjára, melyet némileg átdolgozva,

sajátunkká formálva, „Farkas kontra Piroska” címmel muta-

tott be a csapat. 

A remekül szervezett találkozón nem csupán az elõadások za-

vartalan technikai lebonyolításáról gondoskodtak a szervezõk,

hanem a zsûri tanácskozása alatti szabadidõben is remek prog-

ramokat kínáltak a gyerekeknek büfével, kültéri fajátékokkal,

kézmûves foglalkozásokkal. Nagy köszönet illeti Õket ezért!

Ám nem csupán a rendezvény okozott örömet a gyerkõcöknek,

az eredményhirdetéskor is nagy volt a boldogság! Pereszke
csoportunk ezüst minõsítést és a zsûri különdíját kapta,

PERSZE csapatunk pedig arany minõsítéssel térhetett haza.

Mindkét csoportunk kiérdemelte azt a lehetõséget, hogy részt

vegyenek a május közepén Vasváron megrendezésre kerülõ te-

rületi döntõn.

Szeretnénk megköszönni a lelkes részvételt illetve támoga-

tást minden diáknak, kollégának, szülõnek, valamint városunk

önkormányzatának! S nagyon reméljük, hogy úgy készülhe-

tünk majd a következõ évre is, ahogyan Horváth Éva, Pétfürdõ

polgármester asszonya zárta a versenyt: „Jövõre, veletek,

ugyanitt!”

Fésüs Éva
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HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA
ÉS BÖLCSÕDE HÍREI

Jótékonysági bál
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is megtartottuk

az Ovis-bölcsis jótékonysági bált. Elmondható, hogy mindig

nagy érdeklõdés követi a mulatságot, és már ötödik éve sikere-

sen szervezzük meg ezt az eseményt. Az elõkészületekben és a

„buli utáni takarításban” is számíthattunk a szülõkre, a baráti tár-

saságokra, sõt olyan szülõk segítségére is, akiknek a gyermeke-

ik már nem járnak intézményünkbe, mégis minden évben el-

jönnek, és részt vesznek velünk az eseményen. 

Az idei bált Gerõfiné Mészáros Anita nyitotta meg, majd az

óvodába járt – ma már iskolás gyerekek –, és az intézmény volt

és jelenlegi dolgozóiból álló csapat egy meglepetéstánccal ruk-

kolt elõ a közönségnek. Az õ mûsorukat Varga Bence bûvész

produkciója követte. A vacsorát követõen a hajnalig tartó jó-

kedvrõl a Ciklon zenekar gondoskodott. A tombolasorsoláson

a szerencsések értékes ajándékokkal térhettek haza. 

A felajánlásokból, támogatásokból az intézményünkbe járó

gyermekek életét szeretnénk színesíteni különbözõ programok-

kal, új játékeszközökkel. Többek között már bábszínházi elõadá-

son vehettek részt a gyerekek, és a családi délutánunk megszer-

vezéséhez is segítségünkre volt a támogatás, valamint a tapo-

sóút fejlesztését, pótlását is elkezdtük.

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a támoga-

tást, a sok segítséget, melyek közelebb vittek minket egy fon-

tos esemény sikeres lebonyolításához, de ami még ennél is fon-

tosabb, hogy hozzájárultak sok kisgyermek öröméhez, ragyo-

gó mosolyához, boldogságához. Köszönjük szépen!

Családi nap
Intézményünkben már hosszú ideje nagyon fontosnak tartjuk

a környezettudatos nevelést, hogy a gyerekek minél nagyobb har-

móniában éljenek a természettel. Korábban voltunk már része-

sei a „Zöld Óvoda” programnak, komposztáltunk, szelektíven

gyûjtöttük a szemetet, szerveztünk papírgyûjtést, szemétsze-

dést. Az elmúlt évekhez hasonlóan októberben már megünne-

peltük intézményünkben az Állatok Világnapját, márciusban a

Víz Világnapját, áprilisban a Föld Világnapját.
A programsorozathoz kapcsolódóan április 21-én Családi-dél-

utánt szerveztünk intézményünk udvarán, hogy a Föld Világ-
napja alkalmából közösen díszítsük fel udvarunkat, teraszunkat.

Szülõk, gyerekek és az intézmény dolgozói virágpalánták, kis

csemeték ültetésével indították a délutánt, majd hagyományos

népi játékokat ismerhettek meg és próbálhattak ki az érdeklõ-

dõk. Örömmel vettük, hogy bekapcsolódtak a programokba

egykori óvodásaink, bölcsõdéseink is. A tevékenykedések köz-

ben zsíros kenyérrel és üdítõvel kínáltunk meg mindenkit, a

nap végén pedig a gyerekek nagy örömére meglepetésként egy

csoki-szökõkút várta a résztvevõket.

A programok, tevékenységek megszervezése a szülõknek,

családtagoknak, az óvoda és a bölcsõde dolgozóinak és az in-

tézményünket támogatóknak a közös összefogásával valósulha-

tott meg. Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik bár-

milyen formában segítették, támogatták munkánkat.

Óvónõk
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A Várpalotai Rendõrkapitányság „Biztonsá-
gos közlekedés gyermekszemmel az állatvilág
felhasználásával” rajzpályázatán Törõ
Korina óvodásunk különdíjat kapott. Felké-

szítõ pedagógus: Varga Jánosné. Gratulálunk Korinának a sike-
réhez! Nagyon büszkék vagyunk Rá!

Április 19-én az óvodában zöldág járással ünnepeltük a ta-
vasz érkezését, a természet megújulását, énekes játékokkal.

Április 24-én a Föld napja alkalmából játékos, aktív cselek-
véses ismeretszerzésen keresztül az összes csoportot megmoz-
gató projekt rendezvényt tartottunk gyermekeinknek, ahol gya-
korolhatták, hogyan óvják és védjék környezetük növény- és
állatvilágát, a vizek tisztaságát. Az állomásokon különbözõ fel-
adatokat oldottak meg a csoportok, a gyerekek.

Az óvodánk teraszán elhelyezett asztaloknál a gyermekek
csoportonként pillangókat készítettek hurkapálcára. Papírvirá-
gokat válogattak színek, és nagyságuk szerint.

Halakat horgásztak ki a „tóból”. A WC-papír gurigából ké-
szült tornyot kislabdával ledöntötték.

Föld napi színezõket színeztek. A csoportok csapatverse-

nyen kötelet húztak,
zsákban futottak, ugrá-
lóköteleztek.

Majd a gyermekek
környezettudatos maga-
tartásának alakítása, fej-
lesztése érdekében egy-
nyári virágokat ültettek,
kertészkedtek az óvoda
udvarán Már a gyerekek
is gondoskodnak az el-
ültetett virágokról, öntö-
zik, vigyázzák, óvják.

Óvodánk életét nyo-
mon követhetik óvo-
dánk megújult honlap-
ján (www.suniovoda.hu)
és facebook oldalán (Süni Óvoda, Berhida).

Kovácsné Tobak Márta
intézményvezetõ

SÜNI ÓVODA HÍREI 

NÉPSZOKÁSOK, HAGYOMÁNYTEREMTÉS
Nemrég köszöntöttük az újévet, és máris itt a Május. Szinte

nehéz elképzelni, hogy elmúlt 4 hónap. Az Õszi Napfény
Nyugdíjasklubban olyan gyorsan követték egymást az esemé-
nyek, hogy szinte észre sem vettük az idõ múlását.

Itt volt mindjárt a farsang. Lázasan és nagy titokban készül-
tek a jelmezek, gyûjtöttük az ötleteket, hogy milyen jelmezhez
milyen mûsor dukál. Volt is nagy jókedv, vastapssal fogadtuk
a PADÖDÕ-t, meg a banyatáncot. Nosztalgiáztunk egy kicsit
a kisiskolásoknál, megtudtuk, hogy milyen „vidám” volt a nap-
számos élet. Megjelent egy csavarhúzó is, de mivel nem jelent-
kezett be elõre, így sajnos munkát se tudtunk neki adni. Mexi-
kói táncosok fokozták a hangulatot, majd végül egy néma jele-
net során kiderült, hogy a nõk akkor is tudnak sokat mondani,
ha ki sem nyitják a szájukat.

Egy mini közvélemény-kutatás során kiderült, hogy tagja-
ink közül még senki nem volt a busójáráson. Február 25-én, ha
Bécset nem is, de Baranyát bejártuk, elmentünk Mohácsra.
Nem véletlen, hogy a busójárás 2009-tõl szerepel az UNESCO
szellemi örökség listáján. 2012 óta pedig hungarikumnak szá-
mít. Mindenkit megnyugtatunk az ijesztõ busó csoportok, a
maszkfaragók és jelmezkészítõk színes kavalkádja nem rémisz-
tett meg annyira minket, mint annak idején a törököket. Nem me-
nekültünk fejvesztve Mohácsról, de este mikor hazaindultunk,
inkább Napóleon vert hadára hasonlítottunk.

Március 8 Nõnap. Nem tudjuk, tagjaink közül hány nõ ka-
pott virágot, de aki nem kapott, azt is bõségesen kárpótolta a fi-
úk mûsora. Volt ének, vers, vidám jelenetek, sõt még egy
sztriptíz táncbemutató is borzolta az idegeinket, na meg a kép-
zeletünket. Gratulálunk fiúk, kitettetek magatokért. Kár, hogy
nem lett megörökítve, hogyan csináltátok azokat a csodálatos
virágokat, amivel a mûsor végén megleptetek bennünket.

Immár elmondhatjuk, hogy hagyományt teremtettünk a to-
jásfa állításban. Mint az elmúlt évben, most is feldíszítettünk
egy fát a közparkban. Népdalosaink (már akik nem fáztak) fel-
vették kékfestõ ruhájukat. Énekszóval és kereplõk lármájával

vittük a szépen festett tojásokat a kiszemelt fához. Az idén
kereplõk is gondoskodtak a lármáról, hiszen nagycsütörtök
lévén, így jeleztük, hogy a harangok ezen a napon mennek
Rómába.

Április 20-án Celldömölkön voltunk fürödni. Vegyes érzel-
mekkel, eléggé lehangoltan indultunk. Bizonyára mindenki em-
lékszik az orkán erejû szélre és a hóviharra. Ez pontosan ezen
a napon volt. A 90–100 km-en megtapasztaltuk mind a négy
évszakot, csak a tomboló szél volt állandó. Útba ejtettük a Ság
hegy lábánál levõ vulkánmúzeumot. Az épület külsõ és belsõ
megjelenésében is kuriózumnak számít. A szürke színû beton
és a vörös acél már messzirõl azt súgja a látogatónak, hogy bi-
zony nem mindennapi helyre készül betérni. A múzeum közel
1000 m2-en keresztül mutatja be bolygónk vulkánosságát.
Az idõjárásért pedig kárpótolt bennünket a termálfürdõ.

Május 30-án felállítottuk a májusfát. Az énekkar közben nép-
dalokat, nótákat énekelt. A szépszámú közönség drukkolt és lel-
kesen tapsolt, amikor sikerült felállítani a sudár fát. Most is ott
lengenek a színes szalagok, lufik a kultúrház elõtt a magasban.

Voltak a kulturális életünkben kicsit más jellegû programok is:
Márciusban Gyálon voltunk az énekkarral Népzenei Fesz-

tiválon. Nagy sikere volt a Mura-közi és a Szatmári daloknak
is. Nem szakmai versenyen ugyan, de részt vettünk a veszpré-
mi és füredi mûvészeti együttesek találkozóján is.

Április 16-án végre „megültük” másodszor is az aranylako-
dalmat. Ez egy kabaréjelenet, amit egyszer már a klubban elõ-
adtunk. Most Balatonfûzfõn a Színjátszó Fesztiválon adtuk elõ,
nagy derültséget okozva a nézõk között.

20-án Kendi Józsefné szavalóversenyen vett részt egy nagy-
on szép lírai verssel. Az elsõ 3 közé ugyan nem került be, de so-
kan gratuláltak neki. Mi is gratulálunk neki, és bíztatjuk a to-
vábbi hasonló megmérettetésre. 

További aktív, tartalmas, vidám napokat kívánunk nemcsak
klubtársainknak, hanem az egész város minden lakójának.

Székely Lajosné
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BERHIDAI NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBÕL
Májusfaállítás

Hagyományhoz híven már több éve állít májusfát a Nyugdí-

jas Klub Berhidán. Nagy örömmel díszítettük fel a sok-sok

virággal, a tetejére pedig kisebb ajándékokat tettünk. A klub

tagjai közül 23-an voltunk. A nagy munka után pedig pogácsa

és bor mellett jóízûen beszélgettünk.

A kitáncolása Ivó napján (Fiú nap) lesz.

Hórukk!!!

A lelkes kis csoport
Fotó: Punk Józsefné

SZIKLAI ZOLTÁN FÕMÉRNÖK EMLÉKEZETÉRE
Egyszer ezt is el kell mondani. 
1959-ben a Peremartoni Ipari Robbanóanyaggyár arra

készült, hogy újraindítsa a háború során leállt nitroglicerin-
gyártást. Ez a vegyület nem csak az egyik legérzékenyebb rob-
banóanyag, de gyártása is rendkívül veszélyes. A vállalatveze-
tõ mérnökei és más irányítói részvételével kísérleti gyártás-
ra készültek, úgynevezett „üzembejárást” tartottak. Sziklai Zoli
bácsi ennek a területnek a legtekintélyesebb szakembere volt.
Már nagyon öreg volt, kicsi törékeny ember, aki nyugdíjas-
ként és a gyár tiszteletbeli nagy öregjeként kedvére csoszog-
hatott a laboratóriumokban, vagy bárhol a gyárban, ahol szük-
ség volt rá. Mindenkihez volt kedves szava. Akkor még nem
volt általános a tegezõdés, de õ mindenkit tegezett, amitõl
megtisztelve éreztük magunkat. Környezetében õ mindenki-
nek Zoli bácsi volt. 

Azon a reggelen is még – szokása szerint – benézett a labor-
ba kicsit beszélgetni. Hozzám is kedvesen szólt. Mindannyian
tudtuk, hogy kísérleti bejárás lesz az új nitroglicerin üzemben.
Feszült volt a hangulat. A Veszély benne volt a levegõben, de
tettük megszokott munkánkat. 11 óra tájban egy óriási detoná-
ció, tompa, nagy puffanás volt, aminek következtében a lakó-
telep összes ablaka betört, és az emberek rémülten rohantak a
gyárkapuhoz. Az történt, hogy mikor a sav és a glicerin között
a reakció elindult, a reakcióhõt nem tudták hûtéssel megfogni,

az elegy hõmérséklete vészesen kúszni kezdett felfelé. Az öreg
mérnök elkiáltotta: Meneküljetek! Mindenki rohant a betonfa-
lak mögé, a betonfolyosókon kifelé. Zoli bácsi a vészfogantyú
felé rohant, hogy óriási lélekjelenléttel a veszélyes elegyet a
semlegesítõbe zúdítsa le. Ekkor robbant az elegy.

A veszélyes üzemek teteje úgynevezett repülõ tetõ volt, így
a robbanás óriási ereje nem oldalt, hanem az ég felé irányította
a törmeléket. Zoli bácsi szürke kabátjának és más ruhadarabja-
inak foszlányait a környezõ fákon és vezetékeken szedték ösz-
sze. Teste felülrõl nézte temetését, ami nagyon szép és méltó volt.
Egyedül õ halt meg. A többi résztvevõ fiatal, többnyire csalá-
dos ember kisebb törésekkel, sérülésekkel megúszta a rettene-
tes robbanást. Õk mondták el, hogy visszanézve látták, amint
Zoli bácsi a semlegesítõ fogantyú felé indul. Igazi mûszaki em-
ber volt, tudta, hogy mit kell tenni. Nem esett pánikba, csele-
kedett az élete árán is. A törékeny, kedves öregember, nem
felejthetõ, szép halált halt.

A veszprémi alsóvárosi temetõben nyugszik, a felsõ kapu-
bejárattal szemben. Ha arra járok, visszamegyek az idõben és
rá gondolok. Már talán senki sem tudja, hogy egy hõs ruhájának
foszlányai nyugszanak a nevét jelzõ sírkõ alatt. Én tudom.
Azért mondom el, hogy tudják mások is.

Huszár Józsefné Júlia ny. vegyészmérnök

Köszönetnyilvánítás
A Nyugdíjas Klub Néptáncosai szeretnének a nyilvánosság elõtt is köszönetet mondani Molnár Sándor vezetõnek, aki meg-

varrta a táncosok ruháit /12 db szoknya, 12 db kötény, 12 db alsószoknya és 12 db vizitke (blúz)/. A fellépõ ruhák megvarrása na-

gyon sok idõ és munka volt. Ezzel az óriási fáradozással segítette tánccsoportunkat, amiért mindannyian nagyon hálásak vagyunk.

A Nyugdíjas Klub tagjai megköszönik Turcsányi Istvánné képviselõ asszonynak, hogy tiszteletdíjának egy részét felaján-

lotta a klub részére. Ezt az összeget a kiránduláson múzeumok látogatására fogjuk fordítani. Köszönjük. Horváth Istvánné
klubvezetõ
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PILLANATKÉPEK A BERHIDAI 
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉBÕL…

Az új esztendõ sok új programot hordoz magában, hiszen
ebben az évben ünnepeljük a reformáció elindulásának 500. év-
fordulóját. Ezen jeles eseménybõl kifolyólag több, színes alka-
lommal szeretnénk megemlékezni.

A tavasz folyamán Márciusban a böjt kezdetével tartottuk meg
ökumenikus imahetünket, mely során a Reformáció és Luther
Márton évében településünk minden templomában tartottunk egy-
egy alkalmat. Az ökumenikus könyörgésünket a Szent Kereszt
kistemlomban kezdtük, ahol Dr. Zsadnai Józsefné evangélikus
lelkészasszony hirdette Urunk igéjét, hogy Jézus szeretne életünk
fõszereplõje lenni. Keddi napon a Kiskovácsi Református Temp-
lomban folytattuk az imádságos alkalmunkat, ahol Beke Zsolt h.
esperes plébános úr tartott szent beszédet a békességrõl. A szer-
dai napon a Szent László Katolikus templomban gyûlhettünk ösz-
sze, ahol Eizler Csaba református lelkész szólt az imahét közpon-
ti üzenetérõl, miszerint „Krisztus szeretete szorongat bennünket”,
sürget, hogy Urunknak szolgáljunk. Az alkalmat szeretetvendég-
séggel zártuk a közösségi teremben. Csütörtök este a peremartoni
katolikus templomban folytattuk egyetemes könyörgésünket, ahol
Eizler Csaba a Kegyelemrõl és annak lehetõségeirõl beszélt, s hir-
dette az Úr igéjét. Pénteken délelõtt a peremartoni Idõsek ottho-
nában is közös szolgálatra gyülekeztek egybe a testvérek, ahol
mind a két egyház képviselõje prédikálta az Úr igéjét, mely az
otthon lakóinak nagy örömére és lelki épülésére szolgált. Az ima-
hét a Berhidai Református Templomban zárult szombaton, ahol
Beke Zsolt h. esperes plébános úr, az áldásról szólt az egybegyûl-
tekhez. A záró alkalmon hálát adtunk a lehetõségért, hogy mind-
ez megadatott számunkra, hogy az egy Krisztusban bízó testvé-
reinkkel együtt lehettünk, együtt könyöröghettünk Õhozzá, aki él
és uralkodik örökkön örökké. Legyen ezért áldott az Õ neve, s az
Õ áldása kísérje mindazok életét, akik részt vettek az alkalmakon,
akik valamilyen formában hozzájárultak, elõsegítették, hogy ez
az egyetemes könyörgés Berhidán megvalósulhasson testvéri kö-
zösségben és szeretetben.

A hét központi témája a második Korinthusi levél 5. fejeze-
tének 14. verse: „Krisztus szeretete szorongat minket.” Ezen
gondolat indított bennünket és vezérelt is, mikor imádkoztunk
az egységért, áldásért, békességért és a berhidai családokért.
Ökumenikus hetünk zárása is jó hangulatban történt, melyet
közös szeretetvendégséggel ültünk meg a Református gyüle-
kezeti teremben. 

Március végén ismét ellátogatott hozzánk a Pápai Reformá-
tus Teológiai Akadémia küldöttsége, kik rövid igei szolgálatot
is végeztek közöttünk böjti istentiszteletünkön, melyen az igét
Dr. Hanula Gergely professzor úr hirdette. Hálás szívvel mon-
dunk köszönetet szolgálatukért, a lelki táplálékért, mellyel gaz-
dagították, bátorították kicsiny gyülekezetünket. Istenünk ál-
dását kérjük életükre.

Áprilisban megemlékeztünk Krisztus Urunk halálának nap-
járól, melyre most a reformáció jegyében egy kis maradandó-
val is készültünk. A nagypénteki istentiszteletre elhatároztuk,
hogy egy egyszerû úrasztali terítõt készítettünk, mely hála le-
gyen az Úrnak el is készült. Valamint egy kis „Golgota-hegy”
makett szimbolizálta számunkra a húsvét színhelyét, ez által is
közelebb kerülve az ige üzenetéhez. 

A feltámadott Úr Pártfogót ígért nekünk, akit el is küldött
az elsõ pünkösd alkalmával, mi is ezért fogunk könyörögni az
idei pünkösdön, hogy áradjon ki reánk is gazdagon a megele-
venítõ Lélek. Pünkösd másodnapján délután szeretnénk kö-
szönteni a Jubiláló Konfirmáltakat. 

Így várjuk a Testvéreket is szeretettel istentiszteleteinkre,
minden vasárnap 9:00 órakor, hogy minden áldások Urához,
együtt könyörögjünk.

Molnár Zoltánné Presbiter, Eizler Csaba Kirendelt lelkész

A Berhidai Református Egyházközség Ünnepi alkalmai:
2017. június 4., vasárnap 9:00 óra Pünkösdi ünnepi isten-

tisztelet – úrvacsora Kocsis Ábel legátus testvérünk szolgála-

tával. 

2017. június 5., hétfõ 15:00 óra Pünkösdi ünnepi istentisz-

telet - úrvacsora és a Jubiláló konfirmandusok köszöntése, va-

lamint egykor tett fogadalmuk ünnepélyes megerõsítése. A

Konfirmandus-találkozót szeretetvendégséggel zárjuk a gyüle-

kezeti teremben. 

2017. június 11., vasárnap 9:00 óra szentháromság vasár-

napi istentisztelet - hittanos tanévzáró

2017. június 18., vasárnap 9:00 óra vasárnapi istentiszte-

let – presbiterek köszöntése

A Szentháromság Istene adjon mindnyájunknak áldást és bé-
kességet minden idõben. Eizler Csaba ref. lelkész

ÁLLÁS!!!
Álláslehetõséget kínálunk fõállású munkakörben 

gyakorlattal rendelkezõ kõmûves vagy 

betanított segédmunkásoknak, valamint 

B kategóriás érvényes jogosítvánnyal rendelkezõ

dolgozni akaró emberek részére, 

azonnali belépéssel.

Sírkõ-Markó Kft. Berhida, Rákóczi u. 7. 06-88/455-593
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Helyszín: 

Berhidai Kultúrház és

Könyvtár

8181 Berhida, Kossuth u. 18.

Könyvtárunk a selejtezett 

gyermek- és felnõtt 

szép- és szakirodalmi

könyveibõl 

vásárt rendez 

2017. június 20. (kedd) és

június 23. (péntek) között,
10.00 és 17.00 óra között.

Jöjjenek, 

válogassanak kedvük szerint!

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.)
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