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Immár több mint félévszázada, 1964 óta József Attila
születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját. Je-
les költõnk emlékére április 11-én országszerte vers-
maratonokat, szavalóversenyeket, felolvasóesteket és köl-
tõtalálkozókat tartanak. Városunk vendégei ezúttal Benkõ
Péter és Kurkó József színmûvészek voltak, akik magával ra-
gadó zenés lírai esttel ajándékozták meg a berhidai vers-
szeretõket.

„Veszem a szót, földobom a levegõbe, ott szétesik, és új-
ra megfogom, és akkor valami más.” – írta József Attila, aki-
nek születésnapja ötvennegyedik esztendeje a magyar poéti-
ka ünnepe. A „feldobott” szavak, mondatok, gondolatok,
szimbólumok, érzelmek és érzések a pillanat varázsában
megfürödve érintették meg a hallgatóságot idén április 11-
én is. A Petõfi Mûvelõdési Házban Benkõ Péter, a kétszeres
Jászai Mari-díjas színmûvész és Kurkó József színész, elõadó-
és táncmûvész a „Magyarok a Kárpát-medencében” címû,
zenés irodalmi pódiumestjét jeles magyar költõk verseibõl, a
poétika gyöngyszemeibõl válogatták. Az összeállítás végül egy
kerek történetté formálódott, amelyben a líra és a stílusban,

témában egyezõ, nagyszerû dalok szárnyán utazhattuk át a
magyarság történetét Szent Istvántól egészen napjainkig.
Margóját pedig Wass Albert gondolatai adták, hiszen – mint
azt Benkõ Péter elárulta: a költõ életmûvének megismerése
új korszakot hozott az életébe. A költemények egymásba fo-
nódva, egy-egy gondolatsort folytatva követték egymást, s
bár olykor nem hangzott el sem a szerzõ, sem a vers címe, alig-
ha akadt a hallgatóság soraiban, ki ne ismerte volna fel iro-
dalmunk fénylõ gyöngyszemeit. Mint ahogyan a Kurkó Jó-
zsef gitármuzsikájával kísért dallamok zöme is ismerõsen
csengett, s lelkünk mélyére hatolt. „Csak a költõ, ha vissza-
tér, a költõ ha visszatér. Míg a földön ember él, a költõ vis-
szatér. Hol ember él, hol ember fél, a költõ visszatér. Hol
magyar él, hol magyar fél, Petõfi visszatér” – idézte a szín-
mûvész „A költõ visszatér” címû dal refrénjét, s következtek
sorban a sokunk által ismert, ám Benkõ Péter elõadásában új
értelmet nyert költemények. Így a magyarságunk történetét
mintegy pillanatképekben elmesélõ, magával ragadó, lélek-
emelõ produkciónak lehettünk részesei ezen a napon. – „Ne-
kem, nekünk magyar színészeknek kötelességünk e nyelvet
továbbvinni. Nem büszkélkedhet egyetlen európai nemzet
sem ilyen óriási költõhaddal, mint ami nekünk van” – húzta
alá Benkõ Péter, aki nyelvünk szépségét, páratlan kifejezõ-
erejét kiemelve arra biztatott, hogy nyelvünket nekünk is
õriznünk, ápolnunk kell!

Úgy tudjuk, április 11-én, a magyar költészet napján az
egyik balatonszárszói cukrászdában József Attila kedvenc
süteményét, a kuglert csupán jelképes összegért, öt forintért
kínálták, így emlékezve a lírikus soraira: „De szeretnék
gazdag lenni, öt forintért kuglert venni”. Ezzel az akcióval
arra szerették volna felhívni az emberek figyelmet, hogy
nemcsak az édesség, de szépirodalom is szebbé teszi az éle-
tünket. A berhidai rendezvényen kuglert ugyan nem kós-
tolhattak a résztvevõk, de a „feldobott” szavak és dallamok
után abban a tudatban távozhattunk a mûvelõdési házból,
hogy méltóképpen emlékeztünk meg a magyar költészet
napjáról.

Bálint Edit
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Városi Önkormányzat lapja

„HA A KÖLTÕ VISSZATÉR...”— BERHIDÁRA
A magyar költészet napját ünnepeltük 
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
A Képviselõ-testület rendes ülést tartott 2018. március 29-én.
A Képviselõ-testület az ülését egy fõ igazolt távolléte mellett

az alábbi napirendi pontok, témák tárgyalásával tartotta meg.
A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.28.) önkormány-

zati rendelet módosítását egyhangúan a Képviselõ-testület elfo-
gadta. A módosítást követõen lehetõség van arra, hogy a halál-
eset idõpontjában a 18. életévét be nem töltött elhunyt személy
eltemettetésének a költségeihez való hozzájárulásként települé-
si támogatást lehessen nyújtani 100.000,- Ft összegben. 

Dr. Csányi Zoltán Várpalotai Rendõrkapitányság vezetõje a
település közrend- és közbiztonsági helyzetérõl tájékoztatást
adott. A tájékoztatást a Képviselõ-testület 1 ellenszavazat mel-
lett elfogadta. A lakóhelyi környezet állapotának értékelése
tárgyban ismertetésre kerültek a várost érintõ környezeti hatások.
A beszámolót a Képviselõ-testület 8 igen szavazat mellett elfo-
gadta. A város 2018. évi közbeszerzési tervére vonatkozó javas-
latot egyhangúlag, a közbeszerzési szabályzatra vonatkozó javas-
latot 1 ellenszavazat mellett fogadta el a Képviselõ-testület.

A Képviselõ-testület egyhangúlag a Süni Napközi-otthonos
Óvoda óvodai felvételi idõpontjaként 2018. május 2. és május
3. napját, 8.00 – 16.00 óra közötti idõpontban határozta meg. 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Berhidai Közne-
velési Társulás Társulási Tanácsa a Hétszínvirág Napközi-ott-
honos Óvodában a beíratás idõpontját szintén 2018. május 2. és
3. napjában határozta meg. 

A Berhidai Kultúrház és Könyvtár Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának, valamint Házirendjének módosításához a Kép-
viselõ-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárult.
A módosítás által a Berhidai Kultúrház és Könyvtár, valamint

a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár hivatalos heti nyitvatar-
tási rendje megváltozott. 

Berhida Város Önkormányzata és a Veszprémi Tankerületi
Központ vagyonkezelési szerzõdést kötött 2016. december 14-
én a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 74.
§ (4) bekezdése alapján. A létrejött vagyonkezelési szerzõdés
szerint 2017. január 1-jén a tankerületi központ ingyenes va-
gyonkezelésébe került az Ady Endre Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola,
valamint a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola. A Veszprémi Tankerületi Köz-
pont az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskolában nyílászáró cserét kíván végrehajtani. A munkálatok
elvégzéséhez a Veszprémi Tankerületi Központ kérte az Ön-
kormányzat anyagi támogatását is. A Képviselõ-testület 8 igen
szavazat mellett mintegy 3.065.000,-Ft összegû anyagi támoga-
tás nyújtásáról határozott. 

A Képviselõ-testületi ülésen a képviselõk tárgyalást folytat-
tak a MikroVoks szavazással kapcsolatos rendszer, a behajtha-
tatlan követelések, a szociális norma meghatározása, megállapo-
dás jogi segítségnyújtásról, illetve pszichológusi tevékenység
ellátásáról az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Álta-
lános Iskolában a tavaszi szünetben történõ étkeztetés, a fogásza-
ti körzet területi ellátási szerzõdés felmondása, a körforgalom-
ban lévõ világháborús szobor áthelyezése és felújítása, a kutya-
futtató céljából átadandó terület kijelölése, valamint a kitünteté-
sekrõl szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában.

dr. Guti László
jegyzõ 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRÕL
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások álta-

lános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (további-
akban: Eüsz tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és
az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továb-
bá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szer-
vek informatikai együttmûködésével kapcsolatos rendelkezé-
seit tartalmazza.

Az Eüsz tv. 1.§ 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat
és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító 
szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektro-
nikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak sze-
rint biztosítani.

Az Eüsz tv. 9.§ (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1.
napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró
gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselõje.

Felhívjuk a tisztelt adófizetõink figyelmét, hogy 2018. ja-
nuár 1-jét követõen a gazdasági társaságok, az egyéni cé-
gek és az egyéni vállalkozók kizárólag elektronikus úton in-
díthatnak adóigazgatási eljárást!

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügy-
felek részére a Eüsz tv. nem teszi kötelezõvé az ügyek elekt-
ronikus intézését, azonban lehetõséget biztosít számukra is.

Berhida Város Önkormányzata számos ügytípusban az ASP
rendszer részét képezõ Elektronikus Ügyintézési Portálon (a
továbbiakban: Portál) közzétett elektronikus ûrlapok útján, va-
lamint egyéb esetben e-Papír szolgáltatás útján biztosítja az
elektronikus ügyintézés lehetõségét. A szolgáltatásokat kizá-
rólag Ügyfélkapu regisztrációval rendelkezõ adózók vehe-
tik igénybe. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz
kötött szolgáltatás, ennek hiányában az ûrlap legfeljebb csak
nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

A Portálra való belépéskor szükséges kiválasztani a kívánt
azonosítási módot (ügyfélkapu), majd az adatok megadása után
az ÁSZF (Általános Szolgáltatási Feltételek) elfogadását kö-
vetõen van lehetõsége az azonosítást igénylõ ASP szolgáltatá-
sok érdemi igénybevételére. Ezt követõen választható ki, hogy
melyik településsel kapcsolatban kívánja majd a szolgáltatást
igénybe venni.

Ügyfélkapuval rendelkezõ magánszemélyek és egyéni vál-
lalkozók, mielõtt az ügynek megfelelõ ûrlapot szeretnék
elektronikusan benyújtani, úgy elsõ alkalommal regisztrálniuk
szükséges az önkormányzati hivatali portálon
(https://ohp.asp.lgov.hu oldalon).

(Folytatás a 3. oldalon)
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(Folytatás a 2. oldalról)
A regisztrációt az ügyfélkapu regisztráció során megadott

adatokkal egyezõen kell elvégezni. Ezután tudnak belépni a
rendszerbe és kiválasztani azt az Önkormányzatot, jelen eset-
ben Berhidát, ahol ügyeiket intézni kívánják.

Amennyiben meghatalmazottként más adózó nevében szeret-
ne adózási adatokat megtekinteni vagy iparûzési adóbevallást
kíván elektronikus úton beadni, meghatalmazás szükséges
(lásd: Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben ûrlap).

A Portál funkciói:
Ügyindítás
Lehetõsége nyílik különféle ûrlapok kitöltésére és ezáltal a

papír alap helyett elektronikus ügyindításra. A szolgáltatás se-
gítségével az elektronikusan kitöltött és benyújtott kérelmei,
beadványai bármilyen egyéb teendõ nélkül (postázás, személyes
megjelenés) továbbításra kerülnek az önkormányzathoz.

Ügykövetés
Elektronikus azonosítást követõen a korábban Portálon

elektronikusan elindított helyi önkormányzati ügyeinek státu-
szát is nyomon követheti. A Portál három státuszról ad Önnek
visszajelzést:folyamatban, lezárt vagy minden ügy. Jelenleg ki-
zárólag a saját ügyeire vonatkozó információkat kérhet le.

Adóegyenleg lekérdezés
A szolgáltatás segítségével lekérdezheti az önkormányzatunk-

hoz tartozó helyi adó egyenlegét. A lekérdezés során egyszerû-
en azonosítja magát, majd megadja az adóazonosító jelét vagy a
vállalkozása adószámát, és máris megismerheti a személyes vagy
képviselt cég nyilvántartott adóegyenlegét. Természetesen más sze-
mély vagy vállalkozás esetében akkor tudja igénybe venni ezt, ha
érvényes és egyúttal a helyi adóhatósághoz benyújtott meghatal-
mazással rendelkezik. Ezt a meghatalmazást az e-szolgáltatás a
háttérben ellenõrzi, külön teendõje nincs.

A Portálon beküldött ügyek automatikusan az illetékes ön-
kormányzati hivatalhoz kerülnek.

A szolgáltatás használatához az alábbi feltételek szüksé-
gesek:

• IE 11 (vagy frissebb), Mozilla Firefox 57 (vagy frissebb),
vagy Google Chrome 62 (vagy frissebb) böngészõ;

• KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) azonosítás (Ügyfél-
kapu, Részleges Kódú Telefonos Azonosítás és az eSzemé-
lyivel történõ chip alapú azonosítás);

Ha a Rendelkezési Nyilvántartásban kizárta az elektronikus
ügyintézést, a szolgáltatásokat saját nevében nem tudja használni.

Az elektronikus ûrlapok elérhetõsége: 
https//ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A szolgáltatás használatához az alábbi feltételek szükségesek:
A Portál bárki számára elérhetõ, egyes funkciók szabadon

használhatók, más funkciók azonban regisztrációhoz kötöttek.
Az elsõ belépéskor létrejön az ASP személyes fiók, amelyben
különféle személyre szabott beállítások és adatok adhatók meg,
amelyek természetesen késõbb módosíthatók.

Az azonosítást követõen, az ügyintézés megkezdéséhez elõ-
ször válassza ki Önkormányzatunkat! (Az ügyintézési szolgál-
tatások köre településenként eltérhet.)

Sikeres regisztrációt, bejelentkezést követõen, az Önkor-
mányzat keresõ menüpontban tudja kiválasztani az Önkor-
mányzatot. Amennyiben korábban már regisztrált és megjelölt
alapértelmezett önkormányzatot, akkor a baloldali menüvel
azonnal az alapértelmezett önkormányzat kiválasztott szolgál-
tatására navigálhat el.

A berhidai elektronikus ûrlapok elérhetõsége: 
https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Amennyiben az ügye elintézéséhez a Portál felületén nem
talál elektronikus ûrlapot, akkor az e-Papír szolgáltatás kereté-
ben nyújthatja be a kérelmét, beadványát.

Az E-papír szolgáltatás elérhetõsége: 
https://epapir.gov.hu/

Részletes tájékoztatás a Portálról:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

A Portálon elektronikusan indítható ügyek (publikált ûrlapok):
1.1 Bejelentkezés, változás-bejelentés,
1.2 Bejelentés desztilláló berendezés tulajdonjogáról, tulajdon-

jogának megszerzésérõl,
1.3 Bevallás elõállított magánfõzött párlat után,
1.4 Adatbejelentés a gépjármûadóról,
1.5 Bevallás az építményadóról,
1.6 Bevallás a reklámhordozó utáni építményadóról,
1.7 Bevallás a helyi iparûzési adóról 2014,
1.8 Bevallás a helyi iparûzési adóról 2015, 
1.9 Bevallás a helyi iparûzési adóról 2016, 
1.10 Bevallás a helyi iparûzési adóról 2017,
1.11 Bevallás a helyi iparûzési adóról 2018,
1.12 Ideiglenes jelleggel végzett helyi iparûzési adó bevallás,
1.13 Helyi iparûzési adóelõleg kiegészítés bevallása,
1.14 Nyilatkozat adómentesség igénybevételérõl,
1.15 Talajterhelési díj bevallás,
1.16 Termõföld bérbeadásából származó jövedelem adójához

kapcsolódó bevallás,
1.17 Kombinált áruszállítás bejelentése,
1.18 Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben,
1.19 Kérelem túlfizetés átvezetésére és/vagy visszautalására,
1.20 Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem,
1.21 Egyszerûsített részletfizetési kérelem,
1.22 Megkeresés köztartozás behajtására

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseiket fel-
tehetik az alábbi e-mail címen:

berhida@berhida.hu

Peresztegi Lászlóné
aljegyzõ
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TANULMÁNYÚT BERGENBEN
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége projektet va-

lósított meg a Norvég Alap támogatásával. A „Tanulmányút önkor-
mányzatoknak Norvégiába az egyenlõbb esélyekért a nemek között” el-
nevezésû projekt (Norvég PIERO A-1-2017. pályázat) témája: a nõk és
férfiak közötti esélyegyenlõség megteremtése, a munka-magánélet
egyensúlyának támogatása a munkahelyeken és az önkormányzatok ál-
tal. Városunk Alsómocsolád községgel együtt pályázatot adott be, me-
lyet megnyertünk, és március 7-10-ig négy másik önkormányzattal
együtt a norvégiai Bergenbe utaztunk. (Tab, Szorgalmatos, Etyek, Alsó-
mocsolád) E pályázat jóvoltából kb. 50 önkormányzati tisztségviselõ ré-
szére nyílott lehetõség, hogy betekintést nyerjen norvég közügyekbe.

A tanulmányút során a projektben vállalt témával kapcsolatban
hallgattunk elõadásokat. 

Az elsõ napot utazással töltöttük. Ott tartózkodásunk ideje alatt
Krausz Vera, a TÖOSZ nemzetközi titkára tolmácsolt, mert az elõ-
adások angol nyelven folytak.

Csütörtökön reggel megbeszélésre mentünk a bergeni regioná-
lis irodába, ahol a KS feladatairól és munkamódszerérõl hallgat-
tunk elõadást. Hogy mi is az a KS? A Norvég Helyi és Regionális
Önkormányzatok Szövetsége az egyetlen munkavállalói szövetsé-
ge és érdekvédelmi szervezete a norvég önkormányzatoknak, me-
gyéknek és helyi közszolgáltató cégeknek. Nálunk ennek a megfe-
lelõje a TÖOSZ, a Települési Önkormányzatok Országos Szövet-
sége, ami megalakulása óta az általános önkormányzati érdekek
képviseletére és az eltérõ önkormányzati érdektípusok összehan-
golására törekszik. A KS azon dolgozik, hogy tagjai számára a le-
hetõ legjobb gazdasági és politikai kereteket és feltételeket bizto-
sítsa, érdekvédelmet folytat a tagjai számára a központi kormány-
zattal, a Parlamenttel, a szakszervezetekkel és más szervezetekkel
szemben. Tanácsot ad a tagjai számára, részt vesz a kollektív szer-
zõdések kialakításában a tagjai számára.

Norvégiának 426 önkormányzata van. Ezt a számot is csökkenteni
szeretnék 354-re. Az összeolvadások, ill. egyesülések teljesen önkén-
tes alapon mûködnek és nem egyik napról a másikra, hanem 3-4 évig
is eltart. Ekkor, ha 2-3 település egyesül, megbeszélik, hogy milyen
nevet használjanak. Az elõadás további témája volt az esélyegyenlõ-
ség a norvég társadalomban. Norvégiában a 70-es évekig nem volt jel-
lemzõ a nõk munkavállalása, a háztartásban dolgoztak, és férjük hoz-
zájárulása volt szükséges, ha önálló pénzkeresõ munkát akartak. Ezt a
nem csak anyagi kiszolgáltatottságot és függést elégelték meg, és nõ-
jogi szervezetekbe tömörülve viszonylag rövid idõn, három évtizeden
belül látványos eredményeket értek el.

Az ország folyamatosan további lépéseket tesz, hogy a nõk köz-
életi szerepvállalását növelje, az esélyegyenlõséget az élet minél több
területén megvalósítsa, csökkenjen a nõk és férfiak közötti bérkü-
lönbség, csökkenjen a munkahelyek nemek szerinti megoszlása, il-
letve az alacsonyabb presztízsû és rosszabbul fizetett munkahelyeken
a nõk aránya. A nõk kevesebb munkaórát dolgoznak, mint a férfiak.
A nõk körében a szerzõdés szerinti munkaórák száma átlagosan 30,8
óra hetente, a férfiak körében pedig 37,3 óra.

Az önkormányzatoknál dolgozó nõk a férfiak fizetésének 93,5%-
át keresik, de a közszférában dolgozók 70,1%-a nõ. A gyermekek
91%-a óvodás, és 69,7%-a a férfiaknak felhasználja a rá esõ gyer-
mekgondozási szabadságot, ami 10 hét. (Nálunk az apukáknak 5 nap
jár.) Ugyanennyi, vagyis 10 hét jár a nõknek is. Ha a férfi nem veszi
igénybe ezt az idõt, akkor ez elveszik. E 10 hét alatt a teljes fizetését
kapja a szülõ. A norvég szülõk összesen 49 hét fizetett 100%-os bér-
rel, vagy 59 hét 80 százalékban fizetett szülési szabadságot vehetnek
ki. A baba világra hozatala elõtti 3 hét, valamint a szülést követõ 6 hét
az anyukának van fenntartva. Minden 1-5 év közötti gyereknek óvo-
dai elhelyezés jár, ha a szülõ szeretné. Hat éves kortól mennek isko-
lába. Betegszabadság is jár: 10 nap az egy gyermeket nevelõnek, 20
nap az egy vagy két gyereket egyedül nevelõknek és 30 nap a három
vagy több gyereket egyedül nevelõknek. A munkanélküli férfiak kö-

rében toborzás folyik, hogy átképezzék õket szakképzett ápolóknak.
Igény van pl. az óvó bácsikra is.

Ezt követõen busszal átmentünk Melandba. Itt a Foglalkoztatási
és esélyegyenlõségi központban a város polgármestere beszélt a te-
lepülésrõl és a ráváró változásról. Ebben a központban különféle fo-
gyatékkal élõ emberek dolgoznak. Õk a szakácsok, a takarítók, kü-
lönféle dísz-, és használati eszközöket készítenek. Szõnek, gyümöl-
csöket csomagolnak, és minden olyan munkát elvégeznek, amire ké-
pesek. Vannak mentorok, akik segítik a munkájukat. Õk is teljes ér-
tékû munkaerõnek számítanak, hozzá szeretnének járulni a társada-
lom fejlõdéséhez. Vagyis nem akarnak ingyen élni.

A következõ hely, ahova elmentünk egy óvoda volt. Megérkezé-
sünkkor a következõ kép fogadott. Két gyermek 1-1 óriás késsel gyü-
mölcsöt szelt. Mellettük a felnõtt, aki segítette õket. Itt az intézményve-
zetõ és egy óvó bácsi elmesélte, hogy náluk hogy mûködik az ovi. 
Nyolc csoportjuk van. Kb. 150 gyerekkel, 50 dolgozóval. Van egy
olyan csoportjuk, aki az év minden napján egész nap kint van az udva-
ron, vagy az ovihoz tartozó farmon. Kirándulnak, túráznak, ha esik, ha
fúj. Van, amikor kint fõznek, esznek, és alusznak is. Fontosnak tartják,
hogy a gyerekek mindent megtapasztaljanak. Nem óvják és féltik min-
dentõl. Négyszáz norvég korona/hó az óvodai költség.

Másnap, pénteken, a Bergeni Városházán vártak bennünket,
ahol a város polgármester asszonya mutatta be a települést és az
önkormányzatot. Elmondta, hogy a képviselõk száma 67 fõ, ami 9
pártból áll. Õ 2015-tõl vezeti a várost, melynek népessége kb. 280
ezer fõ, így Norvégia második legnagyobb városa. Fõ profilja az
olajkitermelés. Itt vannak a híres Hanza-kereskedõházak a fjord
mentén, amik a Világörökség részei. Megtudtuk, hogy a legna-
gyobb munkáltató az önkormányzat, ami vállalkozásokat mûköd-
tet. Nagyon sokan részmunkaidõben dolgoznak. Arra törekednek,
hogy minél nagyobb számban dolgozzanak teljes munkaidõben. A
nyugdíjkorhatár 67 év, de lehet 70 éves korig is dolgozni. A norvég
átlagfizetés kb. 30 e. norvég korona.

Ugyanitt hallgattuk meg két óvó bácsi beszámolóját is, akik arról is
meséltek, hogy milyen nagyszerû kicsi gyermekekkel foglalkozni. A
legjobb, ha egy intézményben nem csak egy, hanem legalább 2, vagy
több óvó bácsi dolgozik, mert akkor nem érzik magukat annyira kire-
kesztettnek. A szülõk, gyerekek és a kollégák is elfogadták jelenlétüket.
Vannak náluk is nyári gyakorlaton lévõ középiskolások. Ezeket pró-
bálják rábeszélni, hogy képezzék magukat óvó bácsivá.

Ezután látogatást tettünk az ombudsmannál. Norvégiában 2006.
január 1. óta mûködik a Megkülönböztetés-ellenes és Esélyegyen-
lõségi Biztosi Hivatal – különbözõ intézmények már korábban is
foglalkoztak a nemi esélyegyenlõséggel kapcsolatos ügyekkel, a hi-
vatal élén álló ombud (nem ombudsman, hogy ne utaljon a biztos ne-
mére – a hivatalt jelenleg nõ tölti be) feladata azonban szélesebb
körû: fellép az etnikai, szexuális orientáció, fogyaték, kor, nyelv
vagy vallás alapú megkülönböztetés ellen is.

A hivatalban a beérkezett panaszok kivizsgálása során a fordí-
tott bizonyítás elve érvényesül, vagyis a diszkriminációval vádolt
munkaadónak kell bizonyítania, hogy az adott esetben nem a nemi
hovatartozás (vagy kor, vagy nemzetiség stb.) játszott szerepet.
Amennyiben a biztosi hivatal diszkriminációt állapít meg, errõl egy
írásos nyilatkozatot ad, ami az elmarasztalt munkaadó számára sem-
milyen jogi kötelezést nem jelent, ha akarja, akár figyelmen kívül is
hagyhatja (ez meg is történik néha) – azonban ezzel a nyilatkozat-
tal a sértett bírósághoz fordulhat, ahol a biztos állásfoglalását már jo-
gilag kötelezõ érvényû ítéletben erõsíti meg a bíróság. A hivatal nem
csak beérkezett panaszokat vizsgál ki, hanem saját hatáskörben,
önállóan is kezdeményezhet eljárást, ha például jogszabályokat sér-
tõ álláshirdetést vesz észre egy újságban.

A külföldi utat követõen, a témával kapcsolatban két hazai fóru-
mot is tart a TÖOSZ. Egyiket Budapesten, másikat településünkön,
Berhidán. Turcsányi Istvánné
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HÉTSZÍNVIRÁG 
NAPKÖZI-OTTHONOS 
ÓVODA és BÖLCSÕDE

Értesítjük a kedves szülõket, hogy a 2018/2019 nevelési
évre a beíratás idõpontja:

2018. május 2.  800-1600 óráig
2018. május 3.  800-1600 óráig

Helye: Hétszínvirág Napközi - Otthonos Óvoda és Böl-
csõde, Berhida, Ibolya u. 1.

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

tyája
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- TAJ kártyája és lakcímkártyája
- sajátos nevelési igényû gyermek esetén: szakértõi véle-

mény
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrõl határozat

köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekez-
dése szerint a gyermek abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a ne-
velési év kezdõ napjától (2018. szeptember 1.) köteles
óvodai nevelésben részt venni. A jegyzõ a szülõ kérel-
mére, a védõnõ egyetértésével, a gyermek jogos érdekét
szem elõtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést
adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, ha
a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoz-
tatása, sajátos helyzete indokolja.
Azokra a gyermekekre, akik bölcsõdei ellátásban már
részesülnek, nem vonatkozik, a három éves kortól kö-
telezõ óvodai ellátás.

Az intézményvezetõ 2018. június 3. napjáig írásban érte-
síti a szülõt a felvételi eljárás eredményérõl.
A felvételnél elsõsorban Veszprém Megyei Kormány-
hivatal által kiadott kötelezõ felvételt biztosító közne-
velési intézmények 2018/2019 évre vonatkozó felvéte-
li körzetét kell figyelembe venni!

Mozgay Dóra
intézményvezetõ

BERHIDAI SÜNI 
NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA 

HIRDETMÉNYE

Értesítjük a kedves szülõket, hogy a 2018/2019. nevelési
évre az óvodáskorú gyermekek beíratásának idõpontja:

2018. május 02. (szerda) 800-1600 óráig
2018. május 03. (csütörtök) 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 véle-

mény
Felhívjuk a szülõk figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. törvény
8. § (2) bekezdése alapján 2018. 08. 31. napjáig, ha a
gyermek a harmadik életévét betölti, köteles az óvodai ne-
velésben részt venni!
Az intézményvezetõ 2018. május 31. napjáig írásban érte-
síti a szülõt a felvételi eljárás eredményérõl.
A felvételnél elsõsorban a Veszprém Megyei Kormányhi-
vatal által kiadott  kötelezõ  felvételt  biztosító  közneve-
lési  intézmények 2018/2019 évre vonatkozó felvételi kör-
zetét kell figyelembe venni.
Berhida, 2018. március 08.

Kovácsné Tobak Márta
intézményvezetõ

Tisztelt Adományozók!

Köszönjük az összefogást, az adományokat továbbítottuk
az édesanyának.

Mozgay Dóra
Hétszínvirág Napközi-otthonos 

Óvoda és Bölcsõde
intézményvezetõ

DUNAFÖLDVÁRI VÁSÁR

A Kertbarát Kör kirándulást szervez Dunaföldvárra
az országos kirakodó növény- és állatvásárra.

Idõpont: 2018. május 20. vasárnap

Indulás 5.30-tól a berhidai buszmegállóktól
Visszaindulás:12.30-kor

Jelentkezni Kellerné Szász Anikónál lehet.
E-mail: anikoeni@gmail.com

Tel.: 06-30/989-1152

A vásárból megfelelõ csomagolásban kisállat 
(pl: csibe, kacsa, nyúl stb.) hazahozható.
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TISZTELT EBTARTÓ!
Berhida Város területén az állatok védelmérõl és kíméletérõl szó-

ló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek ösz-
szeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelen-
tett ebekre is, tehát aki az ebösszeírást megelõzõen a bejelentésnek
eleget tettek, azok is kötelesek adatot szolgáltatni.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által
szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezet-
ni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes
biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának védelme, valamint
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az
adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezé-
sére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állat-
védelmi bírságot vonhat maga után).

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy Berhida Város Önkormányzata az
ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az ebrendészeti hozzá-
járulás bevezetését.

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetõk a Berhidai
Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán (8181 Berhida,
Veszprémi út 1-3.), illetve letölthetõk a www.berhida.hu honlapról;
illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a
Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal részére az alábbi módokon:

Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 8181 Berhida, Veszpré-
mi út 1-3.;

Hivatal Ügyfélszolgálatán leadható
Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában) a

berhida@berhida.hu e-mail címre.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2018. 04. 30.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésbõl tartott ál-
latok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. ren-
delet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013. január 1-tõl – a négyhó-
naposnál idõsebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tart-
ható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket
szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni.

A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem
szereplõ eb adatait az állat tartója 2012. december 31-ig volt köteles a
szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált
eb adatának megváltoztatása miatt történõ adatmódosítás díjmentes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2018.04.30-át követõen az
Ebösszeíró adatlapon szereplõ adatokban változás állna be, továbbá
amennyiben ezen idõpont után kerül az eb a felügyelete alá azt be kell
jelenteni a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal részére, a válto-
zást követõ 15 napon belül.

Kovács Zsolt
mûszaki ügyintézõ

NÉHÁNY GONDOLAT A „PEREMARTONÉRT” EGYESÜLET 
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Megemlékeztünk, koszorúztunk azokon az eseményeken, ünnepe-
ken, melyet a Közmûvelõdési Intézmények és Berhida Város Önkor-
mányzata szervezett: Doni csata halottaira való megemlékezés, Hõsi
Halottakra való megemlékezés, Október 23-ai megemlékezés.

Egyesületünk támogatta a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és
Bölcsõde Jótékonysági bálját azzal, hogy Varga Bence bûvész fellé-
pési díját magára vállalta. 

A Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár dolgozóival együtt szervez-
tük a Tavaszköszöntõ rendezvényt. Délelõtt túráztunk a Kistóhoz, itt
népi játékokat játszottunk a gyerekekkel. Délután üstben Jókai bable-
vest fõztünk, bohócmûsort láttak a gyerekek és Gyõri Ildikó elõadását
hallgathatták meg a tartósítószer-mentes zöldség és gyümölcs eltevé-
sérõl.

Május elsejei rendezvényen támogattuk a lakótelep focipályáján
zajló eseményeket, és a délelõtti játékos, mozgásos gyermekeknek zaj-
ló programot, amit a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Böl-
csõde udvarán szerveztünk és oldottunk meg. Kézmûves foglalkozá-
sok, kerekítõ foglalkozások, zenés elõadások, vendéglátás, és lu-
fiosztás zajlott ezen a délelõttön.

Hétszínvirág Óvoda nagycsoportosainak ballagásához, hagyománya-
inkhoz híven hozzájárultunk egy fa vásárlásával, melyet a ballagás
napjának délelõttjén a gyermekekkel, s a szülõkkel közösen elültettünk. 

Peremartoni Nap rendezvényén délelõtt túráztunk az Egyesületünk
által pályázaton nyert Nordic-Walking túrabotokkal. A délutáni rendez-
vények már 13 óra körül elindultak. 6 csapat nevezett a fõzõverseny-
re, melyre polgármesterünk, Pergõ Margit, alpolgármesterünk, Nyírõ
István és Veréb Piroska virágkötõ, Gerõfi Miklósné vállalkozók és
Egyesületünk ajánlották fel a legjobbaknak járó elismerést. Légvárak,
egyéb szabadidõs játszóházak, népi játékok várták egész délután a gye-
rekeket. A településünkön élõ óvodás és iskolás kisgyermekek fellé-
pését követte a Pere-Rúzs tánckar és az Õszi Napfény Nyugdíjasklub
mûsora. Ezután többféle zenei szolgáltatás, operett, tánczene követ-
kezett, közben élvezhettük a pétfürdõi Mazsorett együttes, és Pearl
Dance tánccsoportok mûsorát. Az estet a HANGÁR 21 zenekar zár-

ta. A rendezvény megvalósításához köszönetet mondunk Berhida Vá-
ros Önkormányzatának, Gerõfi Roland önkormányzati képviselõnek,
Molnár László Milán részönkormányzati képviselõnek, akik anyagi-
lag támogatták ezt a napot.

Októberben az ÖBE-vel közösen szerveztünk egy helytörténeti ve-
télkedõt, melyen szép számmal és nagy lelkesedéssel vettek részt a te-
lepülésünkön élõk. Az elsõ helyezett jutalma: kirándulás a bécsi Ad-
venti vásárba.

Mikulás ünnep nagyon fontos esemény. Évek óta a Berhidai Lova-
sok Közhasznú Egyesületével közösen szervezzük meg az óvodás, kis-
iskolás gyermekek megajándékozását, mind a berhidai Süni Óvoda,
mind pedig a peremartoni Hétszínvirág Óvoda és iskola közötti parko-
lóban, ahol versekért, dalokért a Mikulás és krampuszai a lovas hin-
tóról szaloncukrot dobáltak a gyerekeknek.

Karácsonyvárás a lakótelepen. Ez a legszebb, meghittebb ünnep,
melyre úgy készülünk, hogy feldíszítjük a Petõfi Mûvelõdési Ház elõt-
ti ezüstfenyõt az óvodás és bölcsõdés gyermekek által készített díszek-
kel. Az idei évben Gerõfi Roland önkormányzati képviselõ tisztelet-
díjából gömböket, girlandot, boát, csillagokat, masnikat vásároltunk,
ezzel is szebbé téve a fenyõfát. Itt segített nekünk a szervezésben a
helyi TESZ vezetõje, Karácsony József, aki megrendelte a kosaras ko-
csit a díszítés megoldásához. A díszek felhelyezéséhez a KLT-PISZ tag-
jai nyújtottak segítséget. A fenyõfa nagyon magas, a gyerekek pedig
nagyon élvezték, ahogy a kosaras autóból a díszek felkerültek az ágak-
ra. Az évet az Ünnepi Díszben rendezvénnyel zártuk. Ezen az esemé-
nyen is szeretettel vártuk a településünkön élõket. Itt is jelen voltak a
legkisebbektõl a legidõsebb korosztályig mindazok, akik szívesen osz-
tották meg másokkal az ünnepre való hangolódás örömét. A Mikulás-
várás eseményéhez és a karácsonyi mûsoron szereplõk megvendége-
léséhez anyagi segítséget kaptunk részönkormányzati képviselõktõl, akik
a tiszteletdíjukat ajánlották fel erre az alkalomra. Schlakker Viktóriá-
nak nagyon szépen köszönjük.

Némethné Závori Márta
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ADY ÉS AMI HÍREK
Örömmel tettünk eleget 

a versenyfelhívásnak
Márciusban meghívó érkezett a II. Rákóczi Ferenc Német

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolától német nyelvi ver-
senyre. A játékos csapatverseny kategóriába neveztünk be 3 fõs
csoportunkkal. A csapatunk tagjai: Oláh Míra, Jónás Noel, Tol-
di Márk voltak Lustige Kinder – Vidám Gyerekek néven. A fel-
készülés lázas, de egyben vidám hangulatban zajlott. Elõzetes fel-
adatként origami hajtogatással készítettünk választásunk alapján
egy Négy évszak- Quadramas-t német mondatokkal, képekkel,
rajzokkal színesítve. A feladat nehézsége a tömörítés volt. 
Majd dalokat tanultunk a kedvenc évszakainkról. Ezt követõen
rengeteg feladatlapot oldottunk meg közösen és egyénileg, il-
letve az iskolai interaktív táblánál is sokat gyakoroltunk rejtvé-
nyeket, szógyûjtést, szöveg kiegészítést. Lelkesek, fáradhatat-
lanok voltak a gyerekek, izgatottan várták a versenyt. A nagy ese-
ményen I. helyezést értünk el. Nagyon büszke vagyok a diák-
jainkra: ügyesen, bátran és színvonalasan képviselték iskolánkat.
A verseny rendezõitõl csupa jó véleményt és dicséretet kapott a
kis csapatunk. Máskor is szeretettel várnak bennünket. A diá-
koknak is hatalmas élményt jelentett ez; most szerepeltek elõször
idegen nyelven és jó élményekkel gazdagodtak. Elmondásuk
szerint, szívesen vesznek részt a jövõben is hasonló német nyel-
vû versenyeken. A díjazásuk sem maradt el. Mindenki ajándék-
csomagot kapott: német nyelvû társasjátékot, tollat, noteszt. 

Összességében egy nagyon szép, élményekben gazdag, tanu-
lással teli idõszakot töltöttünk el a diákokkal a felkészülésünk
alatt. Köszönjük a meghívást és a perfekt lebonyolítást!

Gráczerné Szabó Erzsébet
némettanár

Fõvárosi adományból gyarapodott 
az iskolakert

Az iskolakerteket tá-
mogató szervezettõl érke-
zett hozzánk egy hír, mi-
szerint felszámolnak egy
kertet, egész pontosan a
Leonardo Közösségi Ker-
tet (Bp, VIII.), így nagy
mennyiségû eperpalánta
lesz gazdátlan, melyeket
szeretnének elsõsorban is-
kolakerteknek, másrészt
olyan szervezeteknek fel-
ajánlani, akik „megbecsü-
lik”, „gondját viselik” a
palántáknak.

A levélben foglaltakat
jó lehetõségnek találtuk,

ezért felvettük a kapcsolatot a kert vezetõivel. A felajánlás fel-
tételei között a már említetteken kívül az is fontos szempont
volt, hogy gyorsan kellett reagálni, illetve érte menni is, továbbá
saját kezûleg volt szükséges a palántákat kiásni, így március
23-án „felvettük a kesztyût” és útnak indultunk.

Az odafele úton, a város kert közeli részében „csodás kép-
zeletbeli utazást” is tehettünk, hiszen valaha itt volt a Grund, s
ez a tény, magát a helyet is misztikussá emelte szemünkben. 

A kert vezetõi nagyon kedvesen fogadtak minket, minden-
ben a segítségünkre voltak. Mesélték szomorú történetüket, s mi
együtt érzõen hallgattuk… A kert maga egy varázslatos kis
„szigetként” bújt meg a városi rengetegben. Még a levegõ is
más volt ott, mint a közeli utcákon járva. Hangulatos és bámu-
latosan termékeny a földje. Az eperpalántákon kívül más növé-
nyeket is kaptunk, így kertünk ezzel is gazdagodhatott. A láto-
gatásunk alkalmával megtapasztalhattuk, hogy a közösség ere-
je mit képes létrehozni és mindannyian sajnáltuk, hogy mind-
ez áldozatává válik pár napon belül a „ledózerolásnak”, hisz
hamarosan itt szép, új lakóházak fognak épülni.

Nagyon hálásak vagyunk a „kapott adományért”, melyet
gyermekeink hozzáértõ pedagógus vezetésével gyorsan el is ül-
tettek, s folyamatosan gondoznak.

Császár Zsuzsanna pedagógus

A történelem ma is hódít
Iskolánk 7–8. osztályos tanulói közül 20 fõ vett részt a Berhidai

Kultúrház és Könyvtár felhívására az 1848–49-es Forradalom és
Szabadságharc évfordulójára meghirdetett vetélkedõn. A feladat-
lap változatos feladatokban bõvelkedve tette próbára a vetélked-
ni kedvet érzõk tudást, kutatómunka iránti figyelmét. Az áldoza-
tos munka eredményeképpen Vass Vivien 8. osztályos és Lóránt
Péter Roland 7. osztályos tanulók IV. helyen végeztek és a Pol-
gármesteri Hivatal dísztermében vehették át díjaikat ünnepélyes
eredményhirdetés keretében március 15-én a városi ünnepélyen.

Császár Zsuzsanna pedagógus

Öröm a közös éneklés
Népdalt nemcsak azért éneklünk, hogy megõrizzük hagyo-

mányainkat, hogy kifejezzük érzéseinket, hanem hogy segítsé-
gével megtaláljuk a helyünket a világban. 

Négy évvel ezelõtt, amikor szeptember elsõ napjaiban éne-
kelni hallottam elsõseimet, hihetetlen élmény volt számomra
az, hogy tisztán, egységesen énekeltek. Megkértem Füredi
Istvánnét, az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ál-
talános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola tagintézmény ve-
zetõjét, hogy hallgassa meg a gyerekeket. Javaslatunkra a szü-
lõk mûvészeti tagozatra járatták õket. Hét diák szolfézst és
hangszeren (hegedû, szintetizátor, zongora) tanul jelenleg is. 

Elmondhatom, hogy mindennapjainkat átszõtte az éneklés,
életünk részévé vált. Gyakran volt hangos az udvar, a folyosó
a lányok dalolásától, táncától. Számos alkalommal színesítették
az iskolai és városi mûsorokat szerepléseikkel. 

Így természetes volt számunkra, hogy jelentkezzünk a
Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ál-
talános Iskola által szervezett népdaléneklõ versenyre. Tanít-
ványaim megtapasztalhatták nemcsak azt, hogy sokak számá-
ra jelent örömforrást a népdaléneklés, hanem az éneklésen ke-
resztül kapcsolatba kerültek másokkal. Köszönjük a szervezõk
munkáját, a szívélyes fogadtatást!

A várva várt eredmény nem maradt el: szépen, egységesen,
tiszta énekhanggal és örömmel énekeltek diákjaink. Arany mi-
nõsítésben részesültek a Csikkadozó népdaléneklõ csoport tag-
jai: Taszári Fédra Melissza, Taszári Brigitta Viktória, Sándor
Szilvia, Csonnó Anasztázia Katalin, Kamondi Fruzsina Dorina
és Seiber Erik Roland 4. osztályos tanulók. Gratulálunk nekik!
Köszönjük a felkészítést Füredi Istvánnénak! 

(Folytatás a 10. oldalon)
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(Folytatás a 9. oldalról)
Nagy áldás, amikor egy ilyen jó hangú osztályt taníthat egy

pedagógus!
Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy az olvasók figyelmé-

be ajánljam: iskolánkban õsztõl a leendõ elsõsöknek lehetõsé-
gük lesz ének- zene orientációs osztályban tanulni.

Kedves elsõsök! Szeretettel várunk, hogy ti is megtapasz-
talhassátok, hogy öröm a közös éneklés és tanulás!

Faust Zita
tanító, tanár

Víz világnapjára...
Március 22-én van a „Víz világnapja”. Iskolánk tanulóival vál-

tozatos és vidám programokkal ünnepeltük meg ezt a napot.
Az elsõ osztályosoktól megkérdeztem, kinek vagy minek van

szüksége vízre. Egy kislány azonnal bekiabálta a választ, – min-
denkinek hiszen az élethez kell! Ilyen gyors és lényegre törõ vé-
leményre nem is számítottam: ezek szerint már a legkisebbek is
tudják: a víz létfontosságú és nélkülözhetetlen számunkra, vi-
gyáznunk kell rá! Nem kimeríthetetlen forrás, a vele való taka-
rékoskodásnak már gyermekkorban természetessé kell válnia.

A víz világnapjára projektmunkával készültünk, minden kor-
osztálynak testre szabottan és érdekesen próbáltuk felhívni a figyel-
mét a víz fontosságára. A legkisebbek a beszélgetést követõen
mûanyag kupakokból készítettek virágokat, lepkéket, ezeket az
élõlényeket a vízpartokon is megtaláljuk, így õk ezt mutatták be.
A kicsit nagyobbak a vizek élõvilágát formálták képpé hulladékok,
színes mûanyagok felhasználásával. Béka, halak, vízi növények,
csikóhal is készült, a szorgos kezek vidáman ragasztgatták a szí-
nes alkotásokat. A legnagyobbak videofilmet tekintettek meg a
víz útjáról, hogyan kerül a szennyezett víz tisztítva újra a termé-
szetes vizeinkbe, illetve a háztartásokba. Tesztlapot töltöttek ki
ehhez kapcsolódóan, bizonyítva a megszerzett tudásukat. 

A víz élet, vigyázzunk rá, tanítsuk meg gyermekeinket a taka-
rékos felhasználására, óvására! Használjunk környezetbarát tisz-
títószereket, éljünk természetesebben, kevesebb vegyszerrel,
hogy az utánunk következõ sokadik generáció is élvezhesse a
víz éltetõ energiáját. Iskolánk az Ökoiskola címet viseli. Ennek
jegyében apró lépésekkel igyekszünk a környezettudatosságra
nevelni, így ez a „vizes” projektnapunk is ezt a célt szolgálta.

S. Lukács Emõke
tanító

„A tudás életet menthet” elnevezésû
katasztrófavédelmi vetélkedõn 

vettünk részt
A Katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny felhívására március

20–22 között iskolánk felsõs tanulói 6 csapattal vettek részt az
online fordulón, azaz összesen 24 fõvel. Mindegyik évfolyam
képviseltette magát, van amelyik több csapattal is. A verseny je-
lentõsége, nem kicsi, mint a címe is mutatja: „A tudás életet
menthet”, s ez szó szerint értendõ és megszívlelendõ üzenet.
Én személy szerint örülök, ha minél több diák megismerheti a
felkészülés és versenyzés során, hogy mi a teendõ különféle
katasztrófa helyzetekben, hogyan kell füstben menekülni vagy
mi a teendõ egy baleset esetén a helyszínen, mi vonatkozik a tûz
vagy árvíz, esetleg földrengés és számos más hasonló kialakult
helyzet esetén, mert ugyan nem „tananyag”, de nagyon fontos
az életben hasznos tudásra tehet szert, aki részt vesz. A ver-
senyhez kapcsolódóan felkészítést is tartunk a gyerekeknek (a
kapott anyagokból, illetve külön egészségügyi felkészítés), ami
szintén hasznos ismereteiket gyarapítja. A legjobbak, tudásukat
április 11-én mérhették össze Pétfürdõn az újabb fordulóban.

Császár Zsuzsanna 
pedagógus

A „Peremartonért” Egyesület nevében szeretném megkö-
szönni, hogy a tavalyi évben adójuk 1 %-ával támogatták
az egyesület munkáját.
Kérem, az adóbevallás kitöltésénél gondoljanak ránk. Az
idei évben se feledkezzenek meg rólunk, segítsék, hogy mi-
nél színvonalasabb programokat tudjunk szervezni az
Önök által felajánlott összegbõl. 
Adószám: 18914221-1-19
Köszönettel: 

Némethné Závori Márta
„Peremartonért” Egyesület elnöke

FELHÍVÁS
Közösségek hete néven a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI

Mûvelõdési Intézet Nonprofit Kft. és az Országos Széchényi Könyv-
tár konzorciuma új, országos rendezvénysorozatot indított, amelyet
második alkalommal 2018. május 7. és 13. között rendez meg.

Az Összefogással Berhidáért Egyesület közgyûlése úgy határozott,
hogy egyesületünk is csatlakozik e kezdeményezéshez, és megrende-
zi Alkotó ember, kreatív közösség címû kiállítását. 

Tudjuk, hogy sok tehetséges ember él Berhidán. Ezek közül már
sokan be is mutatták alkotásaikat az elmúlt években. Õket visszatérõ ki-
állítóként várjuk! Azzal is tisztában vagyunk, hogy rajtuk kívül még
sokan készítenek különféle anyagokból, különbözõ díszítõ, illetve hasz-
nálati tárgyakat. Festenek, rajzolnak, fotóznak, kötnek, horgolnak, hí-
meznek, varrnak, kerámiáznak, szõnek, fonnak, gyöngyöt fûznek,
origamiznak stb. Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen bemu-
tatnák alkotásaikat Berhida lakosságának. A kiállítás tervezett idõpont-
ja május 11. péntek Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár kiállítóterme. 

Kérjük Önöket, hogy fogadják el meghívásunkat, és április 29-ig
jelezzék részvételi szándékukat. Címünk: osszefogassal@citromail.hu.
További információt a jelentkezés után adunk.

Várunk minden jelentkezõt! 
Turcsányi Istvánné ÖBE elnök
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A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Rákóczi-napok

„Iskolánk névadója az elsõ legnagyobb szabadságharcunk
hallhatatlan vezére II. Rákóczi Ferenc úgy élt és él a magyar-
ság emlékében, mint a magyar szabadság szentje.”

Március 27-én a Rákóczi napok keretében a 2. és 6. osztályos
tanulók emlékeztek meg iskolánk névadójáról. Kicsik és na-
gyok tánccal és árnyjátékkal elevenítették meg Rákóczi életét,
küzdelmét a magyar szabadságért. Kedves történetek, gyönyö-
rû szavalatok és szívbõl éneklõ, csengõ gyermekhangok töltöt-
ték be ezen a délelõttön az iskolánk auláját.

„Büszkeség tölt el bennünket, hogy iskolánk ilyen nagy tör-
ténelmi személyiség nevét viseli. Üzenete példamutató értékû.
Ez a mi örökségünk.”

„Én annak születtem!
Jégtörõnek és vihargátnak,
S rólam az okosok akármit beszélnek,
Bennem a tudósok akármit látnak:
... Én annak születtem!

Fajom kezében bõsz csatabárdnak,
Kétélû pallosnak, tollas buzogánynak,
Kiáltó szónak, kürtnek, harsonának,
Mely Munkács várától
A Lajta partjáig vitte a szót, a hírt:
Karom erejét, lelkem álmait.”

(Erdélyi Tibor: Rákóczi - részlet)

Március 26. – Német verseny
A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzattal játékos né-

met nyelvi versenyt szerveztünk a Rákóczi-napok keretében. A
meghívásunkat az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola és AMI tanulói fogadták el. Az 5-6. osztályo-
soknak játékos csapatversenyt hirdettünk, melyet elõzetes felké-
szülés alapozott meg. A gyerekek az évszakok témakörébõl készül-
tek, plakátot készítettek, verset/dalt tanultak. A verseny napján a
témához kapcsolódó szókincsükrõl adhattak számot játékos felada-
tok keretében. 7 csapat versenyzett ezen a délutánon. A 7.-8. osz-
tályosok egyénileg oldottak meg feladatlapokat, melyek szintén az
évszakok témaköréhez kapcsolódtak, kiegészítve a húsvéti népszo-
kásokkal. Ebben a kategóriában 6 tanuló mérte össze tudását.

A versenyzõk munkáját Molnárné Gáspár Orsolya a
Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese
és Csupecz Melinda német nyelvtanár értékelte. Ezúton is kö-
szönjük a segítségüket!

A következõ eredmények születtek:
5-6. osztály
1. helyezett: Lustige Kinder (Ady Iskola 6. osztályos csa-
pata: Oláh Míra, Toldi Márk, Jónás Noel)
2. helyezett: NyelvÉszek (Rákóczi Iskola 6.b osztályának
csapata: Müller Krisztina, Nagy Mia, Szõnyegh Zsófia)
3. helyezett: Bäume und eine Blume (Rákóczi Iskola 6.b
osztályának csapata: Juszku Virág, Nyírõ Noel, Ernhoffer
Szilárd)
7.-8. osztály
1. helyezett: Urbauer Anett (Rákóczi Iskola 8.b)
2. helyezett: Varga Ágnes (Rákóczi Iskola 8.b)
3. helyezett: Bognár Bálint (Rákóczi Iskola 8.b)

Szívbõl gratulálunk a helyezettnek!
A legfontosabbnak a nyelv, nyelvtanulás megszerettetését

tartom. Ezen a délutánon a gyerekek jó hangulatban, lelkesen
dolgoztak. Észre sem vették, hogy közben tanultak, gyakorol-
tak. Örömmel hallottam tõlük, hogy milyen jó volt, és máskor
is szívesen részt vesznek hasonló programon. Azt hiszem a leg-
fontosabbat elértük ezáltal, a helyezés, az oklevél és az aján-
dék, amit a részvételért a gyerekek kaptak már csak ráadás.

Köszönjük a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzatnak
a szervezésben nyújtott segítséget.

Vargáné Nesó Ágnes

„Az alkotás értékes idõtöltés, amely az
ember személyes fejlõdését szolgálja.”

Iskolánk március elején rajzpályázatot hirdetett „Kedvenc ver-
sem illusztrációja” címmel. A versenyzõk bármilyen techniká-
val dolgozhattak. Szerettük volna, ha a meghívott iskolák közül
többen is részt vesznek a megmérettetésen, de akik itt voltak,
gyönyörû rajzokkal örvendeztettek meg bennünket. Ahogy szok-
ták mondani, a háromtagú zsûrinek nehéz dolga volt. Szõcsné
Szakács Mária, Gerõfiné Mészáros Anita és Mozgay Dóra kb.
50 rajzból választotta ki a következõ gyermekek alkotásait, me-
lyekhez az oklevelet és az ajándékot  Monse Lászlóné, Éva néni
– a pályázat lebonyolítója - örömmel adott át a résztvevõknek.

7-8. osztályos korcsoport: I. Büttel Flóra 7. o. Õsi, II. Szücs
Patrik 7. o. Õsi, III. Kõnig Hajnalka 7. o. Õsi

5-6. osztályos korcsoport: I. Juszku Virág 6. b Rákóczi isko-
la, II. Szalai Bíborka 5. o. Õsi, III. Blaha Elizabet 6. a Rákóczi
iskola, Különdíjas: Takács Míra Zoé 6. a Rákóczi iskola

3-4. osztályosok: I. Szabó Sára 4.o. Rákóczi iskola, II. Frid-
mann Viktória 4. o. Õsi, III. Kányai Márk 4. o. Rákóczi isko-
la, IV. Nagy András 4. o. Rákóczi iskola, Különdíjasok: Kálmán
Kíra 4. o és Krámli Noel 3. o. Rákóczi iskola

1-2. osztályos korcsoport: I. Kányai Olívia 2. b., II. Taszári Kor-
nél 1.o., II Erdélyi Boglárka 2.b., III. Cser Simon 2.b., IV. Molnár
Soma 2.b., Különdíjas: Takács Nikolett 2.b. Rákóczi iskola

Turcsányi Istvánné

Daloltunk
A kevesebb, néha több …. tartja a szólás. S ez az idei évben

be is igazolódott a Rákóczi-napok keretében szervezett nép-
dalversenyen. Meghívásunk ellenére kevesebb környékbeli is-
kola pályázott megméretni magát. Így március 27-én közel 30
résztvevõvel kezdõdött meg a családias, meghitt hangulatú
népdal verseny, Turcsányi Istvánné (Póli néni) felügyelete
alatt.

Többé pedig azok a bátor gyermekek tették, akik vállalták a
megmérettetést. Készültek, gyakoroltak és legjobb tudásuknak
megfelelõen álltak a közönség elé, csodás dalcsokrokkal, meg-
mutatva magyar múltunk gazdag tárházát, a „Tiszta forrást”,
népdalaink tükrében.

Jó volt hallgatni a csengõ-bongó hangokat, látni a mosolyt,
a teljes átélést az arcokon, melyek népdalaink gazdag érzelem-
világát tükrözve megborzongattak bennünket. 

A versenyzõket Csillak Jánosné zsûri elnök, Némethné
Závori Márta és Moharos Lilla zsûri tagok értékelték és bíztat-
ták további népdal szeretetre és tanulásra. 

(Folytatás a 12. oldalon)
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(Folytatás a 11. oldalról)
Eredményeink a következõképpen alakultak: 
Kiemelt arany minõsítést kaptak: 
Kálmán Kíra Kiara, Kevi Vivien Loretta, Kovács Olivér,
Molnár Zoé, Nagy András, Rózsás Léna 4. osztályos tanu-
lók, akik egy Békés megyei dalcsokrot adtak elõ, valamint
Farkas Fruzsina, aki az 5. osztály tanulója.
Arany minõsítést kaptak:
Csomai Regina 6. b., Molnár Zoé és Kálmán Kíra Kiara 
4. osztályos diákok, valamint az Ady iskola Csikkadozó cso-
portja.
Ezüst minõsítést kaptak:
Albert Bernadett, Csejtei Benett és Tóbiás Anna 1. osztályosok
Bakács Zsófi és Kovács Csongor 2. b-s tanulók, Ernhoffer Nó-
ra a 3. osztályból
Berkes Vanessza, Földing Amanda, Szóládi Rebeka 5. osz-
tályos diákok és a 6. a-ból Blaha Elizabet, Takács Míra Zoé,
Vincze Lili, Papp Laura Mercédesz.

Reméljük, hogy hagyományt teremtettünk idei versenyki-
írásunkkal és egyre többen éreznek majd kedvet ahhoz, hogy
megmerítkezzenek ebben a tiszta forrásban.

Monse Lászlóné

Rákóczi napok kulturális bemutató 

A Rákóczi napok rendezvénysorozat keretein belül megren-
dezésre került a kulturális bemutató, ahol a tanulók megmutat-
hatták tehetségüket. 

A Petõfi Mûvelõdési Házban 9 órakor kezdõdött el a prog-
ram és több mint egy órásra sikerült. A legnépszerûbb mûsor-

számok közé tartozott a versmondás, ének és táncos produkci-
ók, de voltak meglepetések is, mint a citera-, és a hegedûjáték.
Szerencsés helyzetben voltam, ugyanis az elõkészületekben
részt vettem. A fellépõ diákok sokat készültek, és izgatottan
várták a bemutató napját. Nagyon örültünk a bátor jelentkezõk-
nek, szinte mindegyik évfolyamból voltak, akik megmutatták mi-
ben ügyesek. 

Véleményem szerint mindenki jól érezte magát. Egy remek
befejezése volt a Rákóczi napoknak. A gyerekek és a kollégák
is jó emlékkel indultak neki a tavaszi szünetnek.

Farkas Zsanett

Versenyen voltunk

Ez év márciusában Vöröstón rendezte meg a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egyesület a Madarak és Fák Nap-
ja Országos Verseny területi döntõjét.

Ezen a megméretésen a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8. osztályos tanulói
is részt vettek.

A verseny a természettel, védett élõlényekkel kapcsolatos
írásbeli feladatokból és madárhang felismerésbõl állt.

A lányok lelkiismeretes felkészülése a teljesítményükön
meg is mutatkozott. A jól sikerült írásos feladatmegoldás után,
az összes madárhangot felismerték, és ezzel megnyerték a te-
rületi versenyt.

Iskolánkat, városunkat a kecskeméti országos versenyen,
május 11-én fogják képviselni.

A gyõztes csapat tagjai: Csóka Roberta, Urbauer Anett és
Varga Ágnes.

Jó felkészülést és sok sikert kívánunk nekik!

Kurbucz Tamás
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HÚSVÉTVÁRÁS BERHIDÁN
A húsvétot sokféleképpen ünnepelhetjük. A kisgyerekes csa-

ládok általában a tojáskeresést és a csokinyuszis meglepetése-
ket várják. A kultúrház is hasonló programokkal készült március 29-
én, hogy ráhangolják az érdeklõdõket a közelgõ ünnepre.

Az ünnep elõtti készülõdés és ráhangolódás teszi különle-
gessé az ünnepet. Csütörtök délelõtt a Berhidai Kultúrházban hús-
véti játszóház várta a kicsiket és szüleiket. A különféle húsvé-
ti díszek remekül lefoglalták a gyerekeket, másrészt az alkotás
örömével közelebb kerültek ehhez a sokszínû ünnephez. Az
egyik egyszerû, de nagyszerû dolog a sókép készítése volt. Eh-
hez mindössze ételfestékkel színezett sóra van szükség, egy kis
ragasztóra, kinyomtatott húsvéti képre és persze a lurkók ügyes
kezeire. A másik lehetõség szintén egy húsvéti kép alkotása
volt, de nem a hagyományos módon, hanem villával festhettek
kiscsibét a gyerekek. Emellett pedig gyárthattak nyuszis táskát
papírtányérból, amibe késõbb gyûjthették a húsvéti édességeket.

Ha húsvét, akkor nem maradhatnak el a tojások. A várt ta-
vaszi idõ a korábbi évekhez hasonlóan most sem teljesen érke-

zett meg a húsvéttal együtt. Idén legalább
csak az esõ esett egész nap kitartóan, így
nem kellett elgondolkodnia a húsvéti
nyúlnak, hogy hóembert építsen vagy to-
jásokat rejtsen el. De mivel õ sem szere-
tett volna elázni, ezért esõhelyszínnek a
Petõfi Mûvelõdési Házat választotta a to-
jások elrejtésére. A délután folyamán így
itt indulhattak tojáskeresésre a gyerkõ-
cök. A sikeres vadászat után pedig film-
vetítés zárta a szünidõ elsõ napját.

Településünk csoportjai számára fontos a hagyományõrzés.
Az Õszi Napfény Nyugdíjasklub lelkes klubtagjai pénteken a
peremartongyártelepi városrészben tojásfát állítottak. Jó han-
gulatban aggatták fel a fára a csaknem 600 díszített, festett és
megnevesített tojást.
A tojásfa tövében
Lajosfalvi Józsefné,
Ági keze munkáját
dícsérõ óriás piros
tojás áll, mely 2200
sodrott papírpálca
megfonásával ké-
szült. 

A Berhida Tánc-
együttes tagjai Hús-
véthétfõn a régi idõk hangulatát idézve indultak locsolkodni. 

szerk.

ÉLETÖRÖM
„Aki bizonyságot tesz rólam az emberek elõtt, arról bizonyságot te-

szek az én atyám elõtt” – ekképp jellemezte egyetlen mondatba sûrít-
ve Bálint Imre alkotásainak üzenetét Bániczki Julianna mûvésztanár a
festõ nem oly távoli, érdi kiállítását megnyitva. Valóban, ennél jobban
nem is lehetne summázni a május 4-én Berhidán is bemutatkozó alko-
tó tárlatának üzenetét. Miért is oly fontos ez? Mert ma egyáltalán nem
könnyû bizonyságot tenni a Megváltóról, hiszen a hitet mindenki más-
ként éli meg. Ennek dacára – hisszük-e azt, vagy sem – valamennyien
a teremtés csodái vagyunk. Ugyanakkor mindannyiunkban megvan az
a képesség, hogy elgyönyörködjünk egy-egy szép virágban vagy lep-
keszárnyban, nagy vizek folyásában, vagy erdõk titokzatosságában. Le-
het, ritka a pillanat, amikor igazán képesek vagyunk elmélyedni a te-
remtett világ szépségeiben, mégis vágyódunk rá, mert lélekemelõ és
megnyugvást jelentõ számunkra azon csodák felfedezése, ami körülvesz
bennünket. Bálint Imre életében volt olyan idõszak, amikor hosszabb-
rövidebb idõre le kellett mondania az alkotás örömérõl. A mûvészet
ekkor kissé háttérbe szorult az életében, de lelkében továbbra is magá-
ban hordozta a gyermekkori emlékeket, a Duna partján elterülõ város-
ban, Újvidéken megtapasztalt élményeket, és amint újra megadatott
számára a lehetõség, hogy ecsetet ragadjon, immár formai kötöttségek
nélkül, felszabadultan bontakozott ki a mûvészete. Festményeit szem-
lélve, érdemes felidézni a szivárvány színeit, ugyanis ez a hét szín vé-
gül egyetlen színben, a napfény fehérében egyesül. Ne keressék, mert
nincsenek borús képei, a sötétebb, kevésbé élénk színárnyalatai sem
szomorúságot közvetítenek, hanem az élet szeretetét sugározzák fe-
lénk, megnyugtató, kellemes érzést keltenek bennünk. Erõsen impresz-
szionista gesztus festményein ugyan nem találkozunk Bibliai jelene-
tekkel, mégis a hit, amely Jézus feltámadásának dicsõségét hirdeti, szin-
te mindegyik alkotásban jelen van. Olykor valóságosan is felbukkan a
keresztmotívum, máskor el kell mélyednünk a képben, hogy megleljük,
ahogyan az ellentétek, a tûz és a víz, a napfény és a ború, a jó és a rossz,
a menny és a Föld ellentéteit is gyakran felfedezhetjük az alkotásokban. 

Mindezt személyesen is megtapasztalhatják, akik eljönnek Bálint Im-
re elsõ berhidai bemutatkozásának megnyitójára. Bálint Edit
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