
ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
BERHIDA

Idén március 11-ére tûztük ki a Nemzetiségi Nap dátumát. Két
rendezvényt szerveztünk e szép szombati napra. Délelõtt 10
órára nemzetiségi játszóházba vártuk a gyerekeket. A Berhidai
Kultúrház és Könyvtár 10 órától vidám gyermekzsivajtól lett
hangos. A Hétszínvirág Óvoda óvodapedagógusai, a Rákóczi és
az Ady iskola pedagógusai, ill. a Berhida Német Nemzetiségi
Kultúrájáért Egyesület tagjai kézmûveskedésre várták a kicsi-
ket. 16 órakor kulturális bemutatóra került sor közmeghallga-

tással egybekötve. A közmeghallgatás elõtt beszámolót tartot-
tam az önkormányzat 2016-os munkájáról, amit képekkel is
színesítettem. A kulturális mûsorunkat a Rákóczi iskola 5. osz-
tályosai indították el egy felnõttekhez címzett dallal. Õket
Kreutzpolka-val követte az Õszi Napfény Nyugdíjasklub tánc-
csoportja. A Rákóczi iskola elsõsei 2 kedves kis dalocskát hoz-
tak el nekünk. Majd az Ady iskola 5. osztályosai szavalata kö-
vetkezett. Utánuk a Rákóczi Iskola 2. osztályosai kis macik-

ként énekeltek és táncoltak a színpadon. Nemzetiségi tánccal kö-
vették õket az Ady iskola táncoslábú alsós lányai, akik két nem-
zetiségi táncot is bemutattak. A Rákóczi iskola 7.b osztályosai
egy poharas dalt hoztak el nekünk, akiket dalban Lendvai An-
na segítette. Õket a berhidai nyugdíjasklub mûsora követte.
Adonyi német tánccal léptek a színpadra. A Rákóczi iskola 3.
osztályosai Oakie Doakie táncot mutatták be, majd az Ady is-
kola 6. osztályosai egy jelenetet adtak elõ. Címe: Anya és a vá-
logatós gyerekek. Utánuk következtek a Rákóczi iskola 4. osz-
tályosai 2 dalocskával az iskoláról. A mûsor 2 modern tánccal
folytatódott. Elõször az Ady iskola felsõsei, majd a Rákóczi is-
kola 5.a. osztálya következett. Befejezésül a Rákóczi iskola 8.
b osztálya lépett színpadra. Õk az általános iskolától való bú-
csú elõtt nosztalgikus hangulatba kerültek. Felidézték a kezde-
teket, hogy mit is tanultak elsõ osztályban, majd ráadásként
Piep das kleine Kücken dalocskával szórakoztattak bennünket,
de még inkább a gyerekeket. 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  játszóházban
közremûködõknek: Havasfalvi Zoltánnénak, Moharos Lillának,
Rávai Henriettnek, Móroczné Csibra Laurának, Palotai Andre-
ának, Fehér Mariettának, Mészáros Marynek, Monse Lászlóné-
nak, Peidl Szabinának és Jáger Zoltánnénak, ill. a felkészítõk-
nek: Molnár Brigittának, Vargáné Nesó Ágnesnek, Somogyiné
Lukács Emõkének, Gráczerné Szabó Erzsébetnek, Turcsányi
Istvánnénak, Szõcsné Szakács Máriának és Molnár Sándornak
a segítséget. Külön szeretném köszönetemet kifejezni képvise-
lõtársaim nevében is Pénzes Gézának, hogy ingyenesen vállal-
ta a berhidai szereplõk szállítását. Hálásak vagyunk a közmû-
velõdési intézmények dolgozóinak támogatásukért, amivel hoz-
zájárultak rendezvényünk sikeréhez, külön köszönet Magyar
Lászlónak a technikai segítségért. 

Ernhofferné Somogyi Ágota BNNÖ elnök
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A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSÉN TÖRTÉNT
Legutóbbi beszámolónk óta a képviselõ-testület egy mun-

katerv szerinti ülést tartott 2017. február 23-án.
A képviselõ-testület – az elõzõ év utolsó negyedévében tör-

tént gazdasági eseményekkel kapcsolatos elõirányzat-módosí-

tások átvezetése érdekében – módosította a 2016. évi költség-
vetései rendeletét.

Elfogadta a testület a 2017. évi költségvetési rendeletét. A

2017. évi gazdasági programot és költségvetési tervet

1.693.780.523 Ft bevétellel, illetve kiadással hagyta jóvá. To-

vábbra is fõként a kötelezõ feladatok jelenlegi színvonalon va-

ló ellátását biztosítják a források. Kisebb mértékû fejlesztések

biztosíthatóak a költségvetésbõl, de nagyobb volumenû beruhá-

zásokra csak sikeres pályázatok alapján lesz várhatóan lehetõ-

ség.

A térítési díjak változása tette szükségessé a szociális rende-
let módosítását. A házi segítségnyújtás térítési díja csökkent,

míg az étkeztetésre és az Idõsek Klubjára vonatkozó térítési dí-

jak emelkedtek.

A képviselõ-testület elfogadta a helyi adókról szóló rende-
let módosítását, amelynek alapján a háziorvosi feladatokat el-

látó egészségügyi szolgáltatók mentesülnek az iparûzési adófi-

zetési kötelezettség alól.

Berhida város lakosságának egészségügyi szolgáltatás javítá-

sa érdekében megszervezésre került a labor mintavétel (vizelet-
és vérvétel) helyszínen történõ levétele. A tevékenységgel kapcso-

latban felmerült könyvelés miatt vált szükségessé a Szervezeti és
Mûködési Szabályzatban megjelölni a kormányzati funkciót.

Elfogadták a képviselõk a közmûvelõdési intézmények éves
munkatervét. Idén is színes kulturális programokon vehet részt

az érdeklõdõ lakosság.

Az aktuális ügyek napirend keretében döntött a képviselõ-tes-

tület haszonbérleti szerzõdés megkötésérõl, ingatlanok haszná-

latba adásáról, helyiségbérletre vonatkozó pályázat kiírásáról,

mûszaki ellenõri pályázat kiírásáról, az alpolgármester tisztelet-

díjáról, a polgármester éves szabadság ütemtervérõl, az ASP

rendszerhez történõ csatlakozás érdekében pályázat benyújtá-

sáról, a berhidai 182/47 és a 182/49 hrsz-ú ingatlanok elidege-

nítésére kiírt pályázat eredménytelennek minõsítésérõl. 

Pergõ Margit 
polgármester

BESZÁMOLÓ A BERHIDAI NÉMET NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Nemzetiségi önkormányzatunk a múlt esztendõben

781.686 Ft mûködési, ill. 1.906.092 Ft feladatalapú támogatá-

sokból gazdálkodott. Igyekeztünk a kapott összegekkel meg-

felelõen gazdálkodni. Anyagi lehetõségeinkhez mérten nyújtot-

tunk segítséget az iskoláknak a német nyelvi oktatáshoz. Tan-

könyveket, szótárakat, a nemzetiségi tanulók munkáinak kiál-

lításához a Rákóczi iskolának fatáblákat, az Ady iskolának pa-

ravánokat vásároltunk. Fontos számunkra, hogy a fiatalok

megismerhessék a német nemzetiségi kultúrát. Közremûköd-

tünk kirándulások szervezésében és átvállaltuk az útiköltsé-

gek és a belépõjegyek terhét. A Rákóczi iskolából májusban a

negyedikesek erdei iskolában vettek részt Pénzesgyõrön, a har-

madikosok pedig – már szinte hagyományként – októberben a

németbányai Tarkaboci Portára látogattak. Az Ady iskola ta-

nulói Tatára, ill. Zsámbékra kirándultak. Felkértük a Laczkó

Dezsõ Múzeumot, hogy novemberben mobil múzeumpedagó-
giai órát tartson mindkét iskolában a felsõsöknek, a német

nemzetiségi népszokásokról. Az alsó tagozatosokhoz elhívtuk

Figura Ede elõadómûvészt, aki modern köntösbe burkolva né-

met nemzetiségi interaktív gyermekmûsort tartott, ahol sok jól

ismert német mondóka is elhangzott. Igyekeztünk részt venni

városunk életében és több helyi rendezvényben is közremû-

ködtünk. Kifizettük a Berhidai Napok keretében fellépõ

Kákics Együttes fellépési költségét. Októberben, a berhidai

Nyugdíjasklub néptánccsoportjának 15 éves évfordulója alkal-

mából megrendezésre került ünnepség szervezésében is öröm-

mel mûködtünk együtt, hisz õk színvonalas fellépéseikkel szá-

mos alkalommal színesítették már a Berhidai Német Nemze-

tiségi Önkormányzat rendezvényeit. November 18-án az Ady

iskola Kultúrák találkozása gálamûsorához is vállaltuk a deko-

rációs költségek kifizetését. A Kultúrházzal közösen kará-
csonyváró meseszínházat szerveztünk az óvodásoknak és a

kisiskolásoknak. Berhidán nagy hagyománya van az Összefo-

gás Berhidáért Egyesület által szervezett Mindenki Karácsonya

rendezvénynek. A múlt évhez hasonlóan idén is közremûköd-

tünk a rendezvény elõkészületeiben. A nemzetiségi kultúrá-

hoz kapcsolódva több rendezvényt szerveztünk. 2016. márci-

us 5-én tartottuk a Nemzetiségi Napot, ahol kulturális bemu-

tató keretében elevenítették meg a német nemzetiségi kultúrát

városunk tanulói és a nyugdíjasok.

(Folytatás a 3. oldalon)
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TISZTELT BERHIDAIAK!
A Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat újabb sikeres

hónapot tudhat maga mögött.

Az elmúlt hónapban testületünk két tagja sikeres vizsgákat

tett, és vett részt képzéseken.

Molnár Richárdné elnök asszonyunk, Vitéz-Farkas Ferenc
és további kilenc fõ egy munkahelyi középfokú elsõsegélynyúj-
tó tanfolyamot végzett el, mely a Közösségi Házunkban került

megrendezésre, továbbá elnök asszonyunk kereskedelmi isko-
lai tanulmányát befejezte nagyon szép eredménnyel. Szervez-

tünk a roma önkormányzatok számára Erõszakmentes Kommu-
nikációs Kurzust, több rendezvényünk is sikeresen lezárult.

Elõadásainkon, konferenciáinkon több roma nemzetiségi ön-

kormányzattól is nagy számban vettek részt, velük közösen

szerveztük meg azok nagy részét. A múlt hónap közepén el-

kezdtük a szerbiai roma közösségekkel a tárgyalásokat kulturá-

lis együttmûködés végett, ami idõközben kiteljesedett és testet

öltött. A Jugoszláviai Lazarus Szeretetszolgálatnál voltunk

Szerbiában egy nagyszabású konferencián, valamint testvérvá-

rosi együttmûködést is kötöttünk. Tárgyalunk egy komoly cég-

gel, akivel elõzetes megállapodást kötöttünk arról, hogy kizá-

rólag roma embereket fognak alkalmazni üzemükben. Sajnála-

tos módon nem tudtuk Berhidán megvalósítani az üzemet, mert

a városvezetés többszöri kérésünk ellenére sem tudott informá-

ciót adni olyan ingatlanról, ami megfelelt volna számukra, pe-

dig több mint négyszázmilliós beruházást hajtanak végre. A se-

gítségünkkel találtak alkalmas helyet, ezért megállapodást kö-

töttünk arról, hogy tizenhat roma embert fognak foglalkoztat-

ni idén májusig, majd év végéig újabb kilenc fõ kerül felvétel-

re, továbbá a jövõ év közepéig további húsz-huszonöt embert

fognak foglalkoztatni. Vállalták még, hogy három nehézgép-

kezelõt, négy raktári anyagmozgatót, tizenhat fõ térkövest fog-

nak kiképeztetni, ami természetesen a szakmán kívül nem csak

versenyképes fizetéssel, hanem komoly létbiztonsággal is jár

hosszú távon. Roma Önkormányzatunk tevékenységérõl riport

jelent meg február 23-án a Veszprém Megyei Naplóban, az in-

terneten, a Veol.hu-n. Táncosaink és zenészeink is több helyen

szerepeltek már az idén, az idei szezonra már számos meghívást

kaptunk a következõ helyekre: Szerbia, Horvátország, Szlová-
kia, Románia, Csehország Anglia, USA: Kalifornia

Úgy érezzük, ezek igen komoly eredmények, és hatalmas

elõre lépés a tavalyi évhez képest. Van olyan helyszín, ahová már

több alkalommal is meghívtak minket, a belföldi fesztiválokra

is szinte majdnem mindre kaptunk meghívást, és reményeink sze-

rint az idén, a Sziget Fesztiválon saját sátrunk lesz. 

Eseményeink közül kiemelnék néhányat:

Február 2: A vizes élõhelyek napját Siófokon tartottuk a Pelso

Egyesülettel, az ECKE-tel (Európai Koordinációs Egyesület), va-

lamint a Ráckevei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen.

Február 12: Elõadás a Házasság világnapja alkalmából a

házasság fontosságáról, az elõadást Trombitás Gáborné tartot-

ta. (ECKE)

Február 14: Siófokon Valentin napi bált tartott Dömsöd,

Dunavecse, Dabas,és a Pelso Egyesület közösen.

Február 20: A Társadalmi Igazságosság Világnapján szak-

mai konferenciát tartottunk a Közösségi Házunkban, kilenc ro-

ma önkormányzat szervezésében. (Ráckeve Roma Önkormány-
zata, Dabas Roma Önkormányzata, Paszab Roma Önkormány-
zata, Dunavecse Roma Önkormányzata, Dömsöd Roma Önkor-
mányzata, Mende Roma Önkormányzata, Szigetszentmiklós Ro-
ma Önkormányzata, Tiszabercel Roma Önkormányzata)

Február 21: Az anyanyelv nemzetközi napján szakmai kon-

ferenciát szerveztünk közösen a roma önkormányzatokkal a

Közösségi Házunkban „az anyanyelv használatának és isme-
retének fontossága napjainkban, a XXI. században” témakör-

ben. Résztvevõ nemzetiségi roma önkormányzatok a követke-

zõk voltak: Berhida, Paszab, Tiszabercel, Ráckeve, Dabas,
Dunavecse, Dömsöd, Mende, Szigetszentmiklós, az Európai Ci-
vil Koordinációs Egyesület, az Európai Romákért Egyesület.

Február 28: Húshagyó Kedd – A palacsinta világnapja. Pa-

lacsintasütõ és -evõ verseny a Közösségi Házunkban, melyen

34 versenyzõ vett részt, valamint Ráckeve, Dunavecse, Dömsöd
roma nemzetiségi önkormányzatai.

Roma Önkormányzatunk felé több mint negyven szülõ jelez-

te az iskolai és óvodai közétkeztetéssel kapcsolatban aggálya-

it, észrevételeit, melyek a következõk: Az étel ízetlen, tartal-

matlan, egyenesen ehetetlen. Ezt arra alapozzák, hogy a leg-

éhesebb gyerek sem eszi meg.

Ennek javítása érdekében aláírást kezdtek gyûjteni, valamint

lakossági fórum összehívását kezdeményezték nálunk, mivel

többszöri panaszuk ellenére sem volt változás a közétkeztetés

minõségében. Hamarosan kitûzzük a lakossági fórum idõpontját

ez ügyben, és mindenkit kiértesítünk legalább egy héttel elõtte.

Ezzel zárnánk sorainkat, megtalálhatóak vagyunk a

www.facebook.com/berhidaromaonkormanyzat/ oldalon. 

Köszönjük a megtisztelõ figyelmet.
Taves Bachtalo

Vitéz-Farkas Ferenc titkárságvezetõ,
BRNÖ tag, IRU alelnök

(Folytatás a 2. oldalról)
Május 28-án a Kisfürdõhöz vártuk a kilátogatókat Sommer-

fest nyárköszöntõ rendezvényünkre, ahol a gyerekek

kézmûveskedhettek, lovagolhattak, nemzetiségi táncot tanul-

hattak, és régi népi játékokat is kipróbálhattak. Októberben

Erntedankfest-et tartottunk mindkét iskolában, ahol a gyerekek

terményes kézmûves foglalkozásokon vehettek részt. Novem-

ber 11-én tartottuk a Martin napi megemlékezést. Sajnos most

a nagyon várt lámpás felvonulás a kitartó esõ miatt elmaradt. Az

Ady iskola aulájában kis mûsorral emlékeztek meg a jeles nap-

ról a Rákóczi és az Ady iskola diákjai. A karácsony közeledtével

decemberben több helyszínen, az iskolákban, az óvodákban és

a Kultúrházban is adventi játszóházat, ill. kézmûves foglalko-

zásokat tartottunk. Az egyik legnagyobb munka a múlt évben

a német nemzetiségi tábor megszervezése volt. Havasfalvi

Zoltánné és Takács Lászlóné immár a 8. tábort szervezte meg

a gyerekeknek. 2017. július 16–22. között Nemesnádudvar és

környékének nemzetiségi kultúrájával ismerkedhettek meg a

táborozó fiatalok. A továbbiakban is ezen az úton továbbhalad-

va szeretné Önkormányzatunk folytatni megkezdett munkáját. 

Ernhofferné Somogyi Ágota
BNNÖ elnök
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ADY ÉS AMI HÍREK
Tisztelettel adózhattunk a Danubius Gellért
Hotel pulpitusánál állva az 1956-os hõsök elõtt

Február 10-én iskolánk két jelenlegi (Vass Vivien és Pfeifer Vik-
tória) és egy korábbi tanulója (Loridán Kitti) tehetségük révén,
civil kapcsolataink által a „Mozaikszilánkok 1956-ból” elneve-
zésû megemlékezõ konferencián való szereplésre, irodalmi est
megvalósítására kaptak felkérést Budapestre a Danubius Gellért
Hotelbe, melyet a „QARDASLIG” Magyar-Azeri Együttmûkö-
dési Egyesület szervezett. Az 1956-os Forradalom és Szabadság-
harc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatása ál-
tal, mely támogatásból a KKETKK-56-P04-0230 kódszámú pá-
lyázat útján 1.000.000 Ft összeget nyertek - egyéb programok
mellett (élõ történelemóra, történelmi kirándulás ’56 nyomában)
-, konferencia és koszorúzás, valamint irodalmi est komplex
együttesére. A koszorúzás alkalmával a Corvin-közbe látogat-
tunk, a „Pesti srác” szoborhoz közösen, s együtt felelevenítettük
az emlékmûhöz kapcsolódó történelmi eseményeket, majd meg-
koszorúztuk a szobrot. Diákjaink a Danubius Gellért Hotel pul-
pitusánál helyüket megállva, komoly mûvészi teljesítményrõl
tettek tanúbizonyságot, melyet a közönség is üdvözölt. A konfe-
rencia elõadói és vendégei között  voltak történészek, nagykö-
vetek, külföldi vendégek, színházi szakemberek és egy operatõr
is. Mindannyian felfigyeltek tanulóink tehetségére, s kapcso-
latfelvétel, illetve további együttmûködés céljából kerestek fel
minket a programot követõ fogadáson. Összesen 9 fõvel képvi-
seltettük magunkat a programon, de bátran mondhatom, hogy a
csupán „vendégként” érkezõket is elbûvölte az impozáns kör-
nyezet, 1. osztályú kiszolgálás és a tartalmas elõadások, irodal-
mi megnyilvánulások, beszélgetések, tapasztalatcserék.

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
alkalmából szerepelhettünk

Várpalota Város Önkormányzata, a THURY-VÁR Nonprofit
Kft. – Krúdy Gyula Városi Könyvtár, valamint a PSZC Faller
Jenõ Szakképzõ Iskolája és Kollégiuma megemlékezést tartott a
Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja alkalmából
február 25-én Várpalotán, a PSZC Faller Jenõ Szakképzõ Isko-
la és Kollégium épületének aulájában. A mûsort, amelyen meg-
jelent Várpalota polgármestere és azok a hõsök vagy hozzátarto-
zóik, akik a kommunizmus áldozatai voltak. Együtt emlékeztek
azokra, akik már nem lehetnek közöttünk, majd emlékérmet ve-
hettek át Campanari- Talabér Mártától a jelenlévõ áldozatok, va-
lamint az elhunyt áldozatok hozzátartozói. Ezt követõen a prog-
ram további részében koszorúzás történt, majd mini konferencia
keretében értékes elõadásokat, és egy könyvbemutatót hallhat-
tak a résztvevõk. A színvonalas mûsor megnyitójára iskolánk két
diákját kérték fel szereplésre. Az alkalomhoz megfelelõ versek-
kel készítette fel Vass Vivien és Pfeifer Viktória 7. osztályos ta-
nulókat magyar tanáruk, Császár Zsuzsanna tanárnõ. A lányok tap-
sot és nagy dicséretet kaptak a közönségtõl.

A reformációra megemlékezõ kiállítás meg-
nyitóján való szereplésre is kaptunk felkérést

Március 3-án a Pétfürdõi Közösségi Ház és Könyvtárban ke-
rült megrendezésre a „Pétfürdõ Értékei” Alapítvány szervezé-
sében a „A Reformáció a mûvészet visszatükrözõdésében“ –
kiállítás és vetélkedõ program keretében a Reformáció 500. év-
fordulója alkalmából hirdetett REB-16-PROGRAM pályázati ki-

írás felhívására megírt és elnyert 300.000 Ft értékû keretbõl a
Reformációs Emlékbizottság és az Emberi Erõforrások Minisz-
tériuma, valamint az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ támo-
gatásának köszönhetõen a „Reformáció képekben” címû kiál-
lítás – a program elsõ elemeként - melynek mûtárgy anyaga

Varga József keze munkáját dicséri. A megnyitón a kiállítás
anyagának részletezésén és a mûvész bemutatkozásán kívül, a
reformáció eseményeit felelevenítõ, a máig is õrzött hagyomá-
nyokat emlegetõ, s a jelenlegi életben való párhuzamokat fej-
tegetõ beszédeket hallottunk, továbbá kapcsolódó bibliai idéze-
teket, tanításokat mind Budai László kuratóriumi elnök, mind
Lukátsné Orovicz Piroska református lelkész és nem utolsó sor-
ban a bemutatkozó Varga József fotós, mûvész elhangzó be-
szédeiben. A megnyitó adott alkalmat Vass Vivien 7. osztályos
és volt tanítványunk, Lakatos Georgina 10. osztályos tanuló
számára, hogy ezúttal is elbûvöljék közönségüket alkalomhoz
illõ versválasztással, kiváló, felkészültséget tükrözõ elõadás-
módjukkal, ízléses, esztétikus megjelenésükkel. A megnyitót
követõen páratlan esztétikai élményben részesülhettünk a mû-
vészien kidolgozott, megkomponált fotókban és a kiállítási
anyagok elhelyezésének zseniális kompozíciójának megtekin-
tése révén, majd a résztvevõkkel közösen kötetlen beszélgetés-
re, tapasztalatcserére nyílt lehetõségünk az állófogadáson. Iga-
zán megtisztelõ volt számunkra, hogy ezen ünnepélyes keretek
között volt lehetõségünk szerepelni. 

Megtisztelõ meghívásban részesültünk az
Ukrán Kultúra Napja alkalmából

Március 4-én Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége az Or-
szágos Ukrán Önkormányzattal közösen több rendezvénnyel
méltatta a magyarországi Ukrán Kultúra Napját. A ren-
dezvények egy részén iskolánk 5 tanulója a Várpalota Város
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat meghívásából vehetett részt
a Duna Palota koncerttermében, ahol az ukrán vasárnapi isko-
la, a Magyarországon élõ ukrán zenemûvészek, valamint az uk-
rajnai „Stankovychfest” nemzetközi mûvészeti vetélkedõ nyer-
teseinek gálakoncertjére került sor. 

(Folytatás az 5. oldalon)
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A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Kincskeresõk

A harmadik osztályosok KINCSKERESÕ csapata szerencsé-

sen túljutott a 6. fordulón a Kalandos Verseny - Olvasással a tu-
dásért országos vetélkedõn. Ünnepélyes keretek között a Sza-

lay Könyv képviselõje apró ajándékkal és dicsérõ oklevéllel

ajándékozta meg a tanulókat (Kálmán Kíra, Molnár Zoé, Ká-

nyai Márk, Nagy András). A gyerekek örömmel mutatták be a

csatakiáltásukat és csapatzászlójukat.

Sok sikert a további feladatokhoz!
Szõcsné Szakács Mária

Farsangi karnevál az iskolában
Az idei évben is hagyományainkhoz híven megtartottuk télbúcsúz-

tató farsangi karneválunkat. Február 17-én, délután a Petõfi Mûvelõ-

dési Házban gyülekeztek iskolánk diákjai és szüleik, valamint az ér-

deklõdõ közönség. Izgatottan vártuk a jelmezesek megjelenését.

A mûsort Kid Rock and Roll bemutatóval kezdtük, majd az

alsó tagozatosok felvonulása következett. A szebbnél szebb és

ötletes jelmezesek felvonulása után a felsõ tagozatos osztályok

bemutatói következtek. A mûsort a 8.a osztály fergeteges kán-

kán tánca zárta. Az iskolában egy rendkívül jó hangulatú, tán-

cos mulatsággal búcsúztattuk el a telet. Az iskola apraja-nagy-

ja együtt ropta.  Köszönet érte Kovács Jánosnak, aki a talpalá-

valóról gondoskodott, és fergeteges hangulatot teremtett.

Köszönet a Szülõi Munkaközösségnek és a mûvelõdési ház dol-
gozóinak, akik felajánlásaikkal és munkájukkal segítettek, hogy
az idei télbúcsúztató farsangi karnevál emlékezetes maradjon.

Jáger Zoltánné 
DÖK vezetõ

(Folytatás a 4. oldalról)
A program alkalmával gyermekeink az ukrán kultúrával,

nyelvvel és az ukrán mûvészet jeles képviselõivel ismerkedhet-
tek meg többek között a rendezvényt megnyitó Nepop Ljubov
(Ukrajna magyarországi nagykövete), Jurij Kravcsenkó (az Or-
szágos Ukrán Önkormányzat elnöke), továbbá Hartyányi
Jaroszlava (az ukrán közösség parlamenti szószólója) társaságá-
ban. Ezt követõen az Országos Ukrán Önkormányzat székhe-
lyén állófogadáson vehettek részt, majd pedig megtekinthették
a Citadelláról nyíló páratlan kilátást és a Gellért szobrot esti pom-
pázó fényekben. E meghívásra azért kerülhetett sor, mert tehet-
séges gyermekeink (Pfeifer Viktória, Vass Vivien, Loridán Kitti,
Lakatos Georgina, Borzas Viktória) a Várpalota Város Ukrán
Nemzetiségi Önkormányzatának  már több rendezvényén is si-
kerrel szerepeltek, így mintegy jutalomként vehettünk részt a
színvonalas eseményen, ahol fontos és mindenki számára meg-
szívlelendõ tanúságként hangzott el a kultúra szerepérõl az aláb-
bi szöveg: „…a kultúra elõsegíti a nemzeteknek, hogy jobban
megértsék egymást…”. Úgy gondolom, ezzel a megállapítással,
mi pedagógusok, mindannyian szívesen azonosulunk, mint
ahogy számos programunkat és mindennapi életünket is átszö-
vi a kultúra, mikor épp megismerjük, befogadjuk, megmutat-
juk, tanítjuk, tanuljuk, átadjuk saját és más népek kultúráját 1-1
ilyen, a maihoz hasonló alkalommal.

Császár Zsuzsanna
pedagógus

A védõ néni járt nálunk
A közelmúltban Csányi Ramóna védõnõ járt nálunk. Elõadást

tartott, beszélgetett a 4. osztályban a „kiskamasz” kor testi-lelki

változásairól, majd másik alkalommal a szenvedélybetegségek-
rõl. A másodikosoknál a helyes tisztálkodás volt a téma. 

Nagyon hasznos ismereteket, információkat adott mindkét
korosztálynak. 

Farsang az „Ady”-ban

Az idén érdekes eseményekkel bõvítettük farsangi mulatsá-

gunkat. Délelõtt a 6. osztályosok busóálarcot vettek és körbe-

járták az iskolát, majd a város központjában tettek sétát. Min-

denhol tetszést arattak. Ebéd után mindenki az udvaron gyüle-

kezett, ahol elégettünk egy kiszebábot – ezzel is jelezve, hogy

már nagyon várjuk a tavaszt.

Ezt követte néhány osztály humoros bemutatkozása, a jel-

mezes felvonulás, majd a buli és a tombolasorsolás. 

Vidáman, jó hangulatban töltöttük ezt a napot.
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RENDÕRSÉGI HÍREK
Lakossági felhívás! Telefonos csalás

Nyereményekre hivatkozva próbálják megtéveszteni a hí-

vott félt. Kérjük, ne dõljenek be a csalóknak!

Az elmúlt idõszakban országosan elõfordult a trükkös csalá-
sok újszerû elkövetési módja. Ennek lényege, hogy ismeretlen

személyek többnyire számkijelzés nélkül, esetenként számki-

jelzéssel, telefonon felhívják a sértetteket. Közlik, hogy az egyik

telefontársaság vagy gazdasági cég által meghirdetett nyere-

ményjátékban pénzösszeget, vagy nagyértékû tárgyat nyertek. A

csalásra irányuló telefonálás elkövetõje megnyerõ hangon arra

kéri a sértettet, hogy telefonos egyenlegfeltöltést hajtson végre.

A becsapott félt egy, a lakhelyéhez közeli ATM automatához

irányítja, és ott az általa diktált tranzakció végrehajtására kéri.

Ezt szabja feltételül annak érdekében, hogy az elnyert pénzösszeg

átutalható legyen a sértett bankszámlájára. A jóhiszemû és gya-

nútlan sértett, reménykedve az ígért több százezres, de akár mil-

liós nagyságú pénzösszeg, vagy nagyértékû tárgy elnyerésé-

ben, a felszólításnak eleget tesz és 15 ezertõl, akár 180 ezer fo-

rint nagyságig, a csaló által diktált számsorra feltöltést hajt vég-

re a kijelölt ATM automatánál, azonban ezt nem követi az ígért

nyeremény átadása, átutalása. A csalók a hívott fél korosztályá-

hoz igazodnak, és készpénz, vagy nagy értékû márkás termékek

nyereményének ígéretével próbálják azokat megtéveszteni.

A Várpalotai Rendõrkapitányság kéri, hogy a hasonló esetek

elkerülésének érdekében fokozott fenntartással kezeljék a jelzett

tartalmú telefonhívásokat. A csalást elkövetni szándékozó szemé-

lyek utasításait ne hajtsák végre! Kérjenek egy visszahívható

központi számot, PIN kódjukat illetékteleneknek ne adják meg! 

Közlekedési és közbiztonsági akciókat
is tartottak a várpalotai rendõrök 

A Várpalotai Rendõrkapitányság három településen végzett

ellenõrzést 2017. március 4-én és 5-én éjszaka. A hétvégi ak-

ciók során Berhidán, Pétfürdõn és Vilonyán tartottak fokozott

ellenõrzést a rendõrök és a polgárõrök. A közúti ellenõrzés so-

rán a jármûvek mûszaki állapota mellett, az ittas jármûvezetõk

kiszûrésére is fókuszáltak a rendõrök. 

A szórakozóhelyek ellenõrzése alkalmával a helyiségben

tartózkodó személyek ellenõrzésére is sor került. A hétvégi ak-

ciókban 10 fõ egyenruhás és 12 polgárõr vett részt. 

A közlekedési akciókban a jármûvezetõkkel szemben a

rendõrök alkoholszondát alkalmaztak, mely egy fõ esetében po-

zitív értéket mutatott, így ellene büntetõeljárást kezdeményez-

tek. További egy személy ellen engedély nélküli jármûvezetés

szabálysértése miatt indítottak eljárást, míg egy fõ a jármûve-

zetéstõl eltiltás hatálya alatt vezette a gépjármûvet, így vele

szemben is szabálysértési feljelentést tettek a rendõrök. 

A hétvégi akcióban egy alkoholos befolyásoltság alatt álló sé-

rült személy kórházba szállítására tettek intézkedést a rendõrök. 

Bartók Judit c. r. százados

BERHIDA FEKETE TAVASZA
Március a természet újjáéledésérõl, a napfényrõl, a virágok-

ról kell, hogy szóljon. Sajnos Berhida tavaszát mindig beárnyé-
kolja 1945 tavasza, amelyet soha nem szabad elfelejtenünk. A
menekülõ németek Berhida környékén élték ki az utolsó „fel-
vonulásukat”, amelynek a berhidai polgárok sokasága esett ál-
dozatul.

Berhida elsõ alkalommal 1944. december 10-én került a hadi
események forgatagába.  Dénesmajor – Berhida – Colorchemia
területén három és fél hónapon keresztül folytak a harcok.
1944. december 20. és 1945. március 30. között 83 polgári sze-
mély esett áldozatul. A község házaiban hatalmas károk kelet-
keztek, az állatok és a takarmány 80 %-át elhurcolták. Márci-
us 19-én a páncélosok összecsapása, a légibombázás követ-
keztében Berhidán 26 polgári személy vesztette életét. Márci-
us 22-én a menekülõ lakosságot is bombatámadás érte. A Col-
orchemia és Papkeszi közötti bombázás következtében 26-an
haltak meg. Az idõsebbek tudni vélik, hogy a Hunyadi téren ki-
ásott gödörben húzta meg magát Szabó József 62 éves berhidai
lakos, aki befogadott egy sebesült német katonát. Március 22-
én, a településen átvonuló szovjetek észrevették õket, majd ké-
zigránátot dobtak a gödörbe. Természetesen mindketten meg-
haltak. 

Nos, ne csak a nemzeti ünnepekre emlékezzünk!
Emlékezzünk a II. Világháború berhidai elesett katonáira, a

polgári áldozatokra, valamint az elhurcolt és kivégzett hét zsi-
dó családra is! 

Soha többé háborút!!!
Polcsik László

„TÁBLAVADÁSZ”
KÖZLEKEDÉSI AKCIÓ

Gyalogosan, vagy jármûvel közlekedve a környezetünkben szá-
mos olyan helyzettel találkozhatnak, amikor a közlekedés rendjét
meghatározó jelzõtáblák a megítélés alapján nem megfelelõek.

A Várpalotai Rendõrkapitányság „Táblavadász” közlekedési
akciót hirdet a tavaszi hónapokban a járás településein, melynek lé-
nyege, hogy a figyelmes sofõrök segítségével kerüljenek ki a for-
galomból azok a táblák, amelyek értelmüket vesztették. Észrevé-
teleikkel segítenek felderíteni a megrongálódott, a „kint maradt” és
a kopott táblákat is. 

A problémák kezelése – hatóságnak és közlekedõknek – közös
érdeke, ugyanis az egyes utaknak más-más szerv a kezelõje, és
ezen szerveknek kell gondoskodniuk arról, hogy közútjaink biz-
tonságos közlekedésre alkalmasak legyenek. 

A napi közlekedés során észlelt, úgynevezett „kint maradt táb-
lák”-ra, a megrongálódott, felismerhetetlenül kopott jelzõtáblákra, a
közlekedési biztonságát veszélyeztetõ forgalmi helyzetekre, területek-
re, a növényzet által takart közúti jelzésekre vonatkozó észrevétele-
iket - esetlegesen fényképpel dokumentálva - beazonosítható pontos
helyszín megjelölésével 2017. április 30-ig, a bartokj@
veszprem.police.hu, vagy az ugyelet.varpalotark@police.hu cím-
re szíveskedjen megküldeni. 

A kapitányság a társszervekkel együttmûködve valamennyi beje-
lentést megvizsgálja, és szükség esetén javaslatot tesz a táblák módo-
sítására, kihelyezésére vagy eltávolítására. A beküldõk közül havon-
ta egy fõt kisorsol a rendõrség, aki ajándékcsomagot kap ajándékba. 

A Várpalotai Rendõrkapitányság a balesetek számának csök-
kentéséhez, a biztonságosabb közlekedési környezet kialakításá-
hoz a kampánnyal is igyekszik hozzájárulni.

Bartók Judit c. r. százados
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HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA
ÉS BÖLCSÕDE HÍREI

„ÓVODÁNKÉRT” ALAPÍTVÁNY

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

(Janese Korczak)

Az 1995. óta folyamatosan mûködõ Alapítványunkat min-

den évben folyamatosan támogatják az adózó polgárok adó-
juk 1%-val, melyet ezúton is köszönünk.

Az „Óvodánkért” Alapítvány célja, hogy segítse és fejlesz-

sze a Hétszínvirág Napközi-Otthonos Óvoda és Bölcsõde

intézményébe járó gyermekek nevelését, egészségmegõrzé-

sét. Ösztönözze az intézményi dolgozók jobb és eredménye-

sebb munkavégzését, segítse az egyéni és közösségért vég-

zett munka színvonalának emelését. Hozzájáruljon az esély-

egyenlõség kialakításához, a hátrányos helyzetû gyerekek

felzárkóztatásához, tehetséges gyerekek fejlõdéséhez. A

2016-os évben is számos esetben volt lehetõségünk támogat-

ni az intézményt. Hagyományainkhoz híven részt vettünk a

május elsejei programokon, a gyermeknapon, az évzárón,

az állatok világnapján, valamint a karácsonyi ünnepkör

megszervezésében, lebonyolításában is segítséget nyújtot-

tunk. A sóoldatok megvásárlásával is támogattuk intézmé-

nyünket. Az Óvoda honlapjának mûködéséhez nyújtottunk

segítséget.

Berhida Város Önkormányzatának képviselõitõl is min-

den évben számíthatunk támogatásra. Így az Alapítványon

keresztül, ezekbõl az összegekbõl igyekszünk bõvíteni pél-

dául a csoportokban a játékkészleteket, a fejlesztõ eszközö-

ket, a fejlesztõ játékokat, valamint az udvari játékokat is.

Olyanra is nyílt lehetõségünk, hogy támogatásra pályáztunk,

melynek céljául egy kirándulást tûztünk ki a gyerekekkel. Ezt

a támogatást meg is nyertük, és októberben így jutottunk el

az Állatok Világnapja alkalmából a Bakonyi Természettu-

dományi Múzeumba, Zircre. Jó kapcsolatot ápolunk a

„Peremartonért” Egyesülettel, közös erõvel valósul meg

több programunk, mint például a május elsejei kreatív dél-

elõtt az Óvoda udvarán vagy a gyermeknapi programsoro-

zatunk. A tavalyi évben elsõ alkalommal nyílt lehetõségünk

arra, hogy egy kiállítás keretein belül is támogatást remél-

hettünk Alapítványunknak. A kiállítás az Õsi Kovács Alko-
tómûhely jóvoltából valósult meg. Az itt kiállított képeket le-

hetõség volt megvásárolni és az összegyûlt összegeket az

„Óvodánkért” Alapítvány javára ajánlotta fel az Alkotómû-

hely. A felajánlást örömmel fogadtuk és szívesen vettünk

részt a kiállítás megszervezésében, lebonyolításában. Az itt

befolyt összegbõl a gyermekeknek fejlesztõ eszközöket vá-

sároltunk. A képeket megvásárlóknak köszönjük a felaján-

lott összegeket, az alkotómûhelynek köszönjük a lehetõsé-

get.

Fontos számunkra a szülõkkel való együttmûködésünk

is, amely nélkül sok-sok programunk, eseményünk nem va-

lósulhatna meg. A szülõkkel való jó kapcsolat ápolása ér-

dekében igyekszünk a lehetõségeinkhez mérten sokat ten-

ni, ugyanis a részvételük alkalmával mindig újabb és újabb

ötlettel gazdagítják intézményünk életét és a gyermekek

mindennapjait, melyet most ezúton is szeretnénk megkö-

szönni.

Kérjük adójuk 1%-val a jövõben is támogassák
az „Óvodánkért” Alapítványt. 

Adószámunk: 18919831-1-19 

A felajánlott összegek mind jó célt szolgáltak eddig, melye-

ket ezúton is köszönünk. Ígérjük, hogy, amennyiben kapunk

támogatást, az elkövetkezendõ idõszakokban is igyekszünk

mindig a gyerekek javait szolgálni, hiszen számunkra is az õ

támogatásuk, fejlõdésük, fejlesztésük, örömük és boldogságuk

a legfontosabb.

Moharos Lilla
kuratóriumi elnök
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Értesítjük a kedves szülõket, hogy a 2017/2018. nevelési

évre az óvodáskorú gyermekek beíratásának várható idõ-
pontja:

2017. április 26.  800-1600 óráig
2017. április 27.  800-1600 óráig

Helye: Hétszínvirág Napközi-Otthonos Óvoda és Bölcsõ-

de, Berhida Ibolya u. 1.

Szükséges dokumentumok:
• a szülõ (gondviselõ) személyi igazolványa, lakcím-

kártyája

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata

• TAJ kártyája és lakcímkártyája

• sajátos nevelési igényû gyermek esetén: szakértõi véle-

mény

• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrõl határozat

A köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) be-

kezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusz-

tus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kez-

dõ napjától (2017. szeptember 1.) köteles óvodai nevelésben

részt venni. A jegyzõ a szülõ kérelmére, a védõnõ egyetérté-

sével, a gyermek jogos érdekét szem elõtt tartva, az ötödik élet-

év betöltéséig felmentést adhat a kötelezõ óvodai nevelés-

ben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, ké-

pességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Azokra a gyermekekre, akik bölcsõdei ellátásban része-
sülnek, nem vonatkozik a három éves kortól kötelezõ
óvodai ellátás.

Az intézményvezetõ 2017. május 26. napjáig írásban ér-

tesíti a szülõt a felvételi eljárás eredményérõl.

A felvételnél elsõsorban a Veszprém Megyei Kormányhi-

vatal által kiadott kötelezõ felvételt biztosító köznevelési in-

tézmények 2017/2018. évre vonatkozó felvételi körzetét kell

figyelembe venni!

A bölcsõdében egész évben folyamatos a beíratás.

Mozgay Dóra
intézményvezetõ

HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS 
ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE

A BERHIDAI NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBÕL...
A karácsony a szeretet, a béke, a családok és az év legszebb ün-

nepe. Ennek szellemében tartottuk meg december 17-én Klubunk-
ban is ezt az ünnepet. Azt hiszem, bátran leírhatom, hogy mi is egy
„nagy család” vagyunk. Megható mûsorral készültek lányaink.
Köszönjük Nekik! A mûsort követõen meghívott vendégeinkkel
együtt, vacsorával egybekötött meghitt beszélgetést folytattunk.

December hónapban ünnepeltük és köszöntöttük Punk Jó-
zsefet a 80. születésnapján, ezúton kívánunk neki nagyon jó
egészséget és hosszú életet. A 2016-os év búcsúztatása és az
újév köszöntése nagyon jó hangulatban és vidáman telt el. Ze-
ne, tánc, tombola, a kolbász és virsli sem maradhatott el. Min-
denki nagyon jól érezte magát hajnalig.

2017. január 23-án volt az elsõ találkozásunk a klubban.
Meghallgattuk az elõzõ évi beszámolót, átbeszéltük az elsõ fél-
évi programot.  Szokásunkhoz hûen finom zsíros kenyér, lila-
hagyma és boros tea várt bennünket.

Február 18-án a klub vezetõségi tagjai meghívást kaptak a
Péti Nyugdíjas Klub farsangi délutánjára. Nagyon köszönjük a
meghívást, a jó hangulatot és, hogy ezzel megerõsítettük kap-
csolatunkat.

Február 20-án tartottuk meg a farsangot, ahol a Kertbarát
Kör vezetõségi tagjai voltak a meghívott vendégeink. Nagyon öt-
letes jelmezek voltak, helyben sütött finom fánkot ettünk, amit
Eta, Margit és Anna dagasztott és sütött. Köszönjük Nekik!

Március 6-án a fiúk köszöntöttek bennünket Nõnap alkal-
mából. Köszönjük a mûsort, a szép virágot és a pezsgõt!

„Az élet túl rövid ahhoz, hogy panaszkodással, aggódással
töltsd az idõt, viszont elég hosszú ahhoz, hogy megtanuld él-
vezni az életet és elég hosszú annak, aki tudja mire  érdemes idõt
szakítani.”

Kapcsos Józsefné
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Február 9-én a Süni Óvodáért Alapítvány jó-

voltából a farsangi hangulat elõkészítéseként, a

jókedv megalapozásához, meglepetésként népi

játékokat és légvárat próbálhattak ki a gyere-

kek az óvodában. Nagyon jó hangulatú, vidám nap volt.

Február 23-án volt óvodánkban a farsang, melyre már reg-

gel különféle jelmezekbe öltöztek a gyerekek. Tízórai után az

aulában csoportonként bemutatták a jelmezüket a gyerekek, és

farsangi verseket, dalokat, táncokat adtak elõ. Majd elkezdõ-

dött a zenés mulatság, és játékos, ügyességi feladatokat oldot-

tak meg csoportonként.

Köszönjük Gerõfi Roland képviselõ úrnak az óvodának adott

ajándékát, aki egy havi tiszteletdíját ajánlotta fel ismét óvo-

dánknak, melybõl a kislányoknak a szereplésekhez, fellépések-

hez táncos ruhákat (15 db), valamint a ruhák tárolásához, hogy

ne gyûrõdjenek, vállfákat (15 db) és ruhatartó állványt (1 db) vá-

sároltunk. Ezzel nagy örömöt szerzett a gyerekeknek. 

Kedves szülõk, ismerõsök, segíteni akarók! Közeledik az adó-

zás idõszaka és az óvodának minden évben sokat jelentenek az

adó 1% felajánlások. A 2016. évi felajánlásokat köszönjük szépen!
A múlt évben 150.961 forint jött össze, melybõl a gyerekek-

nek fejlesztõ és ügyességi játékokat, nagyítót, relaxációs mese-

könyveket, CD-ket vásároltunk a memóriájuk, finommo-

torikájuk és számolási készségük fejlesztése érdekében.

Az idei 1%-ból szeretnénk a gyermekeknek minél több in-

gyenes, színes programokat szervezni, és fejlesztõ, ügyességi já-

tékok, eszközök beszerzését tervezzük.

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

Adószámunk: 18930634-1-19.
Adományukat köszönjük!

Óvodánk életét nyomon követhetik óvodánk megújult hon-

lapján (www.suniovoda.hu) és facebook oldalán (Süni Óvoda,

Berhida).

Kovácsné Tobak Márta
intézményvezetõ

SÜNI ÓVODA HÍREI 
A BERHIDAI SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS

ÓVODA HIRDETMÉNYE 

Értesítjük a kedves szülõket, hogy a 2017/2018. neve-

lési évre az óvodáskorú gyermekek beíratásának
várható idõpontja:

2017. április 25. (kedd)  800-1600 óráig
2017. április 26. (szerda) 800-1600 óráig

Helye: Süni Napközi-otthonos Óvoda, 

Berhida, Bezerédi u. 2.

Az óvodába történõ beiratkozás a szülõ és gyermeke
személyes megjelenésével történik. 

Szükséges dokumentumok:
• a szülõ (gondviselõ) személyi igazolványa, lakcímkár-

tyája

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata

• TAJ kártyája és lakcímkártyája

• sajátos nevelési igényû gyermek esetén: szakértõi vé-

lemény

• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrõl határozat

Felhívjuk a szülõk figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. tör-
vény 8. § (2) bekezdése alapján 2017. 08. 31. napjáig, ha
a gyermek a harmadik életévét betölti, köteles az óvodai
nevelésben részt venni!

Az intézményvezetõ 2017. május 25. napjáig írásban

értesíti a szülõt a felvételi eljárás eredményérõl.

A felvételnél elsõsorban a Veszprém Megyei Kormány-

hivatal által kiadott kötelezõ felvételt biztosító köznevelé-

si intézmények 2017/2018. évre vonatkozó felvételi körze-

tét kell figyelembe venni.

KI LESZ AZ ÉV OLVASÓJA 2017-BEN?
Könyvtáraink az idei évben is meghirdetik az 

Év Olvasója programot. 

A címet azok nyerik el, akik a legtöbbet kölcsönöz-

nek és olvasnak az év során. 

Szeretnénk jutalmazni azokat, akik aktívan részt vesz-

nek könyvtár mindennapi életében: hûséges látogatók,

olvasók. A díjakat az októberben megrendezésre kerülõ

Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretén

belül osztjuk ki.

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

Turcsányi Istvánné, Ernhofferné Somogyi Ágota
könyvtárosok
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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.)

KÖSZÖNET TURCSÁNYI
ISTVÁNNÉNAK

A Berhidai Kertbarát Kör

idén ünnepli megalakulásának

45. évfordulóját. Az elmúlt évi

ünnepi közgyûlésünkön 

Turcsányi Istvánné, Pólika
felajánlotta képviselõi tiszteletdíját

a közösségünk rendezvényeinek 

támogatása céljából.

Köszönjük!!! 

Kellerné Szász Anikó 
Kertbarát Kör vezetõ

FELHÍVÁS
Közösségek hete néven a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Mûvelõdési Intézet 

Nonprofit Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma új, országos rendezvényso-
rozatot indít, amelyet elsõ alkalommal 2017. május 8. és 14. között rendez meg.

A megalakulásának 10. évfordulóját ünneplõ Összefogással Berhidáért Egyesület közgyû-
lése úgy határozott, hogy egyesületünk is csatlakozik e kezdeményezéshez, és megrendezi
az Alkotó ember, kreatív közösség címû kiállítását. 

Tudjuk, hogy sok tehetséges ember él Berhidán. Ezek közül már többen be is mutatták al-
kotásaikat az elmúlt években. Õket visszatérõ kiállítóként várjuk! Azzal is tisztában vagyunk,
hogy rajtuk kívül még sokan készítenek különféle anyagokból, különbözõ díszítõ, illetve
használati tárgyakat. Festenek, rajzolnak, fotóznak, kötnek, horgolnak, hímeznek, varrnak,
kerámiáznak, szõnek, fonnak, gyöngyöt fûznek, origamiznak stb. 

Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen bemutatnák alkotásaikat Berhida lakosságá-
nak. A kiállítás tervezett idõpontja: május 10., szerda Petõfi Mûvelõdési Ház.

Kérjük Önöket, hogy fogadják el meghívásunkat, és április 21-ig jelezzék részvételi szán-
dékukat. Címünk: osszefogassal@citromail.hu. További információt a jelentkezés után adunk.

Várunk minden jelentkezõt! Turcsányi Istvánné ÖBE elnök
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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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