
ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
BERHIDA

„Valahogyan vissza kellene szereznünk azt a képességünket,
hogy önös érdekeinket háttérbe szorítva, a közösségért tegyünk...
Nem azt üzeni ez az ünnep, hogy hõsködnünk kell, hanem, hogy
ki-ki a maga területén, a legjobb tudása szerint tegye meg azt, ami
szolgálja az ország, a nemzet, de legalábbis egy közösség épülé-
sét!” – húzta alá a Városházán a március 15-e alkalmából elhang-
zott ünnepi beszédében Kálmán Andrásné. A színvonalas
berhidai megemlékezést a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
diákjainak látványos mûsora tette emlékezetessé.

Március 15-e, a polgári Magyarország születésének ünnepe,
amely vitathatatlanul bevéste magát mindenki, még legkisebbje-
ink emlékezetébe is, hiszen ki ne ismerné Petõfi Sándor, Kossuth
Lajos, vagy éppen Bem apó nevét? S ki ne tudná egybõl folytat-
ni, ha meghallja a Nemzeti dal kezdõsorait? 1848–49-es forrada-
lom kitörése, a márciusi ifjak megmozdulása immár 170 eszten-
deje történt. Bár a hét-nyolc emberöltõnyi idõ soknak tûnik, még-
is március idusának hallatán, ma is megdobban minden magyar szí-
ve, mert az akkori ifjúság összefogása és elszánt tenni akarása
mély nyomot hagyott a késõbbi nemzedékek lelkében is. A nem-
zet szabadságáról, az összefogásról, a közös akarat erejérõl szólt,
ezért kiemelkedõ jelentõséggel bír ünnepeink sorában. 

Berhida korábbi esztendõkhöz hasonlóan, idén is méltó ese-
ménnyel készült az évfordulóra. A Városháza zsúfolásig meg-
telt dísztermében megrendezett ünnepélyen elsõként Gerõfiné
Mészáros Anita, a kultúrház vezetõje köszöntötte az egybegyûl-
teket, majd Kálmán Andrásné mondott ünnepi beszédet, aki – lé-
vén pedagógus – mindenekelõtt a kapcsolódó világtörténelmi
eseményeket, illetve az 1848-49-es forradalomhoz vezetõ elõz-
ményeket foglalta össze, majd a szabadságharc történéseinek
tanulságait levonva, napjainkhoz visszatérve kiemelte: Nekünk
is van abban bõven erkölcsi felelõsségünk, hogy most hogyan

élünk hazánkban, és abban is, hogy miként akarunk élni a jövõ-
ben! „Legyen béke, szabadság és egyetértés!” – emlékeztetett a
márciusi ifjak 12 pontjának elsõként megfogalmazott soraira,
majd feltette a kérdést, vajon ezek a fogalmak itt és most tény-
leg úgy léteznek, ahogy kell? Vajon jól mûködik-e a mi szabad-
ságunk? Megvan-e az áhított egyetértés? E dilemmákat megvá-
laszolva azzal folytatta: igaz, hogy 1947 óta Európában, így ná-
lunk is béke van, csak épp a békesség hiányzik a mindennapja-
inkból. Hiányzik a világból, eltûnik lassan Európából, az ország-
ból, az utcáinkból, a munkahelyekrõl, s néhol sajnos már az ott-
honokból is. Idegenné válunk lassan egymásnak, még szorosan
a négy fal közé zárva is közönyössé és önzõvé leszünk. Ma
ugyan nincs megszállás – folytatta – nem kell tehát kivívni a
szabadságot, de megtartani, azért meg kellene! Nem visszaélni,
hanem bizony élnünk kellene a szabadsággal! – hangsúlyozta a
tanárnõ, de arra is figyelmeztetett, hogy a szabadság korántsem
egyenlõ a szabadossággal, a szabályok és törvények önkényes ér-
telmezésével! A szabadság nem csak jogokat biztosít számunk-
ra, de azokat a bizonyos kötelességeinket is! Szabad országban
az nem szabadság kérdése, hogy betartjuk-e a törvényeket.
Ugyanakkor kötelességünk tiszteletben tartani mások jogait, ér-
zéseit és véleményét, mások politikai identitását. Ha küzdünk
személyiségi jogainkért, a saját érdekeink védelmezése közben
sem söpörhetjük félre másokéit! – húzta alá Kálmán Andrásné,
aki a következõ gondolatsorral zárta szavait: Valahogyan visz-
sza kellene szereznünk azt a képességünket, hogy önös érdeke-
inket háttérbe szorítva, a közösségért tegyünk! Nem azt üzeni ez
az ünnep, hogy hõsködnünk kell, hanem, hogy ki-ki a maga te-
rületén, a legjobb tudása szerint tegye meg azt, ami szolgálja az
ország, a nemzet, de legalábbis egy közösség épülését!

A március 15-i ünnepséget a II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola tanulóinak a magyar lobogó, piros-fehér-zöld színeiben
pompázó, verses-zenés összeállítása tette igazán emlékezetes-
sé. A rendezvény végén Pergõ Margit polgármester átadta a he-
lyi mûvelõdési ház 1848–49-es forradalom és szabadságharc
170. évfordulója alkalmából a diákok számára meghirdetett pá-
lyázat legjobbjainak járó díjakat.

1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója
alkalmából meghirdetett mûveltségi vetélkedõ eredménye: 
1. helyezett:Varga Ágnes - II. Rákóczi F. Ált. Iskola 8. osztály
2. helyezett: Urbauer Anett - II. Rákóczi F. Ált. Iskola 8. osztály
3. helyezett: Csóka Roberta - II. Rákóczi F. Ált. Iskola 8. osztály
4. helyezett: Lóránt Péter - Ady E. Általános Iskola 7. osztály
4. helyezett: Vass Vivien - Ady E. Általános Iskola 8. osztály

Bálint Edit

XXV. évfolyam 2. szám
2018. március

Városi Önkormányzat lapja

MA A SZABADSÁGOT NEM KIVÍVNI, MEGTARTANI KELL!
Az 1848-49-es forradalomra emlékeztünk
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
A Képviselõ-testület rendes ülést tartott 2018. február 22-én.
A Képviselõ-testület az ülését kettõ fõ igazolt távolléte mel-

lett az alábbi napirendi pontok, témák tárgyalásával tartotta meg.
A 2017. év utolsó negyedévben igényelt állami pénzeszközök,

illetve az intézményi elõirányzat átcsoportosítási igények, idõkö-
zi Képviselõ-testületi döntések következtében, szükségessé vált a
2017. évi költségvetési elõirányzatok módosítása. A 2017. évi
költségvetés bevételi és kiadási elõirányzatai 2.913.272.629 Ft
összegre került módosításra. A módosítást egy tartózkodás mel-
lett fogadta el a Képviselõ-testület. A Képviselõ-testület a 2018.
évi gazdasági programot és költségvetési tervet 2.727.794.942 Ft
bevétellel és kiadással egy ellenszavazat mellett elfogadta. 

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.28.) számú önkor-
mányzati rendeletet egy tartózkodás mellett módosította a Képvi-
selõ-testület. A módosítás alapján gyógyszertámogatás igénylésé-
re is van lehetõség a kérelem benyújtása hónapjának elsõ napjá-
tól számított 12 hónapra, havonta 5.000 Ft/fõ összegben. Gyógy-
szertámogatásban az azonos lakcímen élõk közül azonos idõtar-
tamban legfeljebb kettõ személy részesülhet. A rendszeres gyógy-
szertámogatásra jogosult az a kérelmezõ, akinek a családjában az
egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 40.000 Ft-
ot, egyedül élõ esetén a 60.000 Ft-ot. Az igénylés további feltéte-
le, hogy a kérelmezõ bemutassa a járási hivatal közgyógyellátás
iránti kérelmet elutasító egy évnél nem régebbi határozatát – mely
szerint az egy fõre jutó havi jövedelem meghaladja a szociális el-
látásokról szóló 1993. évi III. törvény 50.§ (2) bekezdése szerin-
ti összeget –, valamint a kérelmezõ és a közös háztartásban élõ kö-
zeli hozzátartozók jövedelmeirõl szóló igazolást.  A rendelet mó-
dosította az intézményi és személyi térítési díjakat is. 

A házasságkötések hivatali helyiségen kívüli engedélyezésé-
rõl, valamint a fizetendõ díjak mértékérõl szóló 8/2017.(V.12.)
önkormányzati rendeletet 5 igen 2 tartózkodás mellett szintén
módosította a Képviselõ-testület. A módosítás az anyakönyvve-
zetõnek az eljárásáért járó díját érintette, amely azonban a há-
zasulókra Berhida városában nincs kihatással. 

A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és megszegésük
jogkövetkezményeirõl szóló 14/2016. (X. 5.) önkormányzati ren-
delet egyhangúlag történõ, a város településképének védelmérõl
szóló 18/2017. (X. 27.) számú rendelet pedig egy tartózkodás
mellett történõ módosítására is sor került. A módosítások szük-

ségességét az önkormányzati rendeletek joghierarchiában elfog-
lalt helye és a jogszabályi környezet változása indokolta. Gyakor-
latilag a rendeletek alapján folytatandó eljárások az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény által
meghatározott eljárási szabályok alapján fognak lezajlani.

A közterületek használatáról szóló 19/2011.(XI.29.) önkor-
mányzati rendelet módosítását a Képviselõ-testület egyhangú-
an támogatta. A módosítást követõen összeségében 6 db kö-
zösségi közlekedéssel érintett helyközi autóbusz tárolására van
lehetõség az önkormányzat tulajdonában lévõ 0112/21, 256/1,
06/3 hrsz. közterületeken.

A Berhidai Kultúrház és Könyvtár 2017. évi közmûvelõdési és
közgyûjteményi tevékenységérõl, valamint javaslat a 2018. évi mun-
katervére vonatkozó, az igazgató asszony Gerõfiné Mészáros Ani-
ta által tett elõterjesztést a Képviselõ-testület egyhangúan elfogadta.

A 8181 Berhida, Orgona utca melletti területen elhelyezkedõ
építési telkek értékesítése folyamatosan zajlik, így az építési telkek-
kel érintett helyi közút tekintetében indokolttá vált közlekedõ fe-
lület (stabilizált réteg) kialakítása. Ezzel kapcsolatban árajánlatok
bekérése megvalósult, melyet követõen a Képviselõ-testület egy tar-
tózkodás mellett a Strabag Általános Építõ Kft. jogi személy, mint
kivitelezõ bruttó 5.295.951 Ft összegû árajánlatát fogadta el.

Az „Alsómocsolád és Berhida Önkormányzatok a nemek köz-
ti nagyobb esélyegyenlõségért” – MANORKA 2 – tanulmányút
kapcsán a Képviselõ-testület egy tartózkodás mellett az Alsó-
mocsoláddal kötendõ partnerségi megállapodást jóváhagyta.

A Képviselõ-testület – egyhangúlag – kinyilvánította, hogy
a 8181 Berhida, Kossuth Lajos utca 19. szám alatti ingatlan tu-
lajdonosa által felajánlott ajánlattal nem kíván élni, így az em-
lített ingatlant nem vásárolja meg.

A Képviselõ-testület egyhangú döntése mellett – tekintettel a
2018. április 8-án tartandó országgyûlési képviselõk választására
– a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megvá-
lasztása megtörtént, valamint a Polgármester éves szabadságolá-
si tervének jóváhagyása is megvalósult. Tekintettel arra, hogy az
önkormányzat 2003. évben elidegenítési és terhelési tilalmat kö-
tött ki a 8181 Berhida, Liszt Ferenc 36. szám alatt található ingat-
lanra, így annak elidegenítéséhez a Képviselõ-testület hozzájáru-
lása vált szükségessé. A hozzájárulást egy tartózkodás mellett a
Képviselõ-testület megadta. dr. Guti László jegyzõ 

KI LESZ AZ ÉV OLVASÓJA 2018-BAN?
Könyvtáraink az idei évben is meghirdetik az Év Olvasója programot.

A címet azok nyerik el, akik a legtöbbet kölcsönöznek és ol-

vasnak az év során.

Szeretnénk jutalmazni azokat, akik aktívan részt vesznek a

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!
Berhidai Könyvtár (8181 Berhida, Kossuth u. 18.) nyitvatartás:

Hétfõ 14.00-20.00
Kedd 14.00-19.00
Szerda 12.00-17.00
Csütörtök 14.00-19.00
Péntek Szünnap
Szombat 8.00-12.00

Peremartongyártelepi Könyvtár (8182 Berhida, Orgona u. 2.) nyitvatartás:
Hétfõ 17.00-19.00
Szerda 17.00-19.00
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RENDÕRSÉGI HÍREK
„Házhoz megyünk program”

Peremartonban 
A várpalotai rendõrök bûnmegelõzési elõadásokat és kutyás

bemutatót tartottak egy általános iskola diákjainak.

A Várpalotai Rendõrkapitányság munkatársai a „Házhoz

megyünk” elnevezésû program keretében 2018. március 5-én dél-

elõtt a peremartoni II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Ál-

talános Iskolában tartottak bûnmegelõzési elõadásokat, melynek

során a biztonságos internethasználattal kapcsolatos tanácso-

kat, ajánlásokat fogalmaztak meg, valamint felhívták a figyel-

met a vagyon elleni bûncselekmények megelõzésére és a bal-

esetmentes közlekedésre.

Az elõadók hangsúlyozták, hogy a közösségi oldalak haszná-

lata esetén minél kevesebb személyes adatot tanácsos megadni,

és a jelszavas védelemre is különös figyelmet kell szentelni.

Az értékek védelmében azt javasolták a rendõrök a tanulók-

nak, amennyiben elengedhetetlenül szükséges, hogy értékes te-

lefont, vagy tabletet vigyenek magukkal az iskolába, kérjék a ta-

nárok segítségét, hogy a tanítási idõszakban azt biztonságos he-

lyen helyezzék el.

A fiatalok az elõadás végén saját tapasztalataikat is megosz-

tották a hallottakkal kapcsolatosan és feltehették kérdéseiket

a rendõröknek.

Az iskola tanulói számára a Várpalotai Rendõrkapitányság

munkatársa Marshall nevû kutyájával egy szolgálati kutyás be-

mutatót is tartott.
Bartók Judit

c. r. százados

HIRDETMÉNY
A Várpalotai Járási Hivatal illetékességi területén mû-
ködõ általános iskolákba történõ beíratásról

Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola és AMI
Helye: 8181 Berhida, Kossuth u. 11.

Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola 
Helye: 8182 Berhida-Peremartongyártelep, Ibolya u. 4.

Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2018/2019. tanévre

történõ általános iskolai beíratás ideje:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig 
2018. április 13. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig

Az elsõ évfolyamra történõ beíratáshoz szükséges doku-

mentumok: 

• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet

igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsí-

tó igazolás, 

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

• a gyermek TAJ-kártyája, 

• a szülõ/gondviselõ személyazonosító igazolványa. 

A tanköteles korba lépõ, azaz a 2012. augusztus 31-én, vagy

az elõtt született gyermekét a szülõ a hirdetményben közzé-

tett idõpontban köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányá-

ban tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott is-

kola elsõ évfolyamára.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Várpalotai Járási Hi-
vatal Kormányablak és Okmányirodai Osztály berhidai ügyfél-
szolgálatának (Berhida, Veszprémi u. 1-3.) kormányablakká
történõ átalakítási munkálatai miatt az ügyfélfogadás

2018. április 9-tõl elõreláthatólag 
2018. június 6. napjáig

szünetel.
A fenti idõszak alatt az okmányirodai ügyek a Várpalotai Járá-
si Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Osztályán (Várpa-
lota, Gárdonyi G. u. 39.), illetve az ország bármely kormány-
ablakában intézhetõek.
Megértésüket köszönjük.

Drágánné Fülöp Éva járási hivatalvezetõ

ÜNNEPI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

Tisztelt Lakosság!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a VERTIKÁL 

Nonprofit Zrt. 2018. 04. 02., hétfõi napra tervezett 

kommunális hulladék elszállításának idõpontja 

2018. 03. 31., szombati napra módosul. 

Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az 

Általános Közszolgáltatási Feltételek értelmében a

szabvány gyûjtõedényzetet a szállítás napján reggel

6:00 óráig az ingatlan elé szükséges kihelyezni.

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.
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ADY ÉS AMI HÍREK
Felolvasóversenyen

A veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola felhívására 2018.

február 20-án Vass Vivien tanulóval vettünk részt az ünnepé-

lyes alkalomból, Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Be-

széd” címû versenyen. Az 5-6. és 7-8. osztályos korosztály mé-

rettette meg magát ez alkalommal egy kötelezõ, illetve egy sza-

badon választott, elõzetes felkészülésre lehetõséget adó szö-

veggel. A versenyen a korosztályos tanulók szép kiállással,

hangos, érthetõ beszéddel, értõen olvastak fel mind a hozott,

mind a kötelezõ szöveget illetõen. A színvonalas szereplések nem

könnyítették meg a zsûri munkáját, végül egy ilyen alkalmak-

ra jellemzõ szubjektív, de a kijelölt szempontokat szem elõtt

tartó értékelés született. Megint egy kellemes, irodalmi délutánt

tölthettünk el tanítványommal, ami fogékonyságát a mûvésze-

tek, a versek, a mûvek birodalmába erõsíti, s ami „minket” – akik

magyar nyelv szépségeire, s esztétikai értékeire való orientáló-

dást igyekszünk segíteni – munkánkban, céljainkban  támogat,

egyik fontos feladatunk megvalósítását segíti elõ, s nem utolsó

sorban sokat tesz hozzá az „olvasóvá váláshoz”, többek között

azáltal is, hogy tömör megfogalmazásokba, idézetekbe sûrítve

halmoz komoly, érzékekre ható mondanivalót, s mintegy „élet-

esszenciaként” közvetíti a hallgatóság felé, mely reménységünk

szerint elindítja õket afelé a világ felé, ami az életben való bol-

dogulást is oly gyakran könnyebbé teszi.

Császár Zsuzsanna
pedagógus

Hazafias versekkel szerepelhettek 
tanítványaink a Duna Palotában

2018. március 8-ára a Budapest Fõváros XVIII. kerület Pest-

szentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzata Kárpát-medencei

szintû szavalóversenyt hirdetett a Budapest XVIII. Kerületi Vö-

rösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gim-

názium szervezésében, melyen 4 fiatal verskedvelõvel – isko-

lánk volt és jelenlegi diákjaival – vettünk részt.

A 7–8. osztályos kategóriában összesen 35 szavaló, míg a

minket érintõ másik, 9–10. évfolyamos kategóriában is bõ 20 fõ

képviseltette intézményét minden esetben a felhívásnak megfe-

lelõen a hazafias költészet 1–1 páratlanul szép darabjával, de a

többi kategóriában is hasonlóan szép számmal szerepeltek.

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az ilyen alkalmak több

szempontból is kiválóan alkalmasak az irodalom- és a magyar-

tanítás felsõbbrendû céljainak megvalósítására, mindemellett pe-

dig az etika és esztétikai neveléshez is hozzájárulnak az impozáns,

szinte magával ragadó környezetben, számtalan meghallgatott,

mûvészi szintû elõadásban elhangzó mû befogadása által.

Minden alkalommal komoly felkészülést és koncentrálást is

igényel ugyanakkor e nemes feladat vállalása, és nem kevésbé

kötöttségekkel, kötelességekkel is jár. Keresem az alkalmakat,

hogy a komoly munka mellett a kikapcsolódásra, felszabadult-

ságunkra, a munkával járó feszültségnek az elengedésére is le-

gyen megfelelõ hely, idõ. Éppen ezért mindig jár a szereplõk-

nek egy „kis másféle jutalom is”, egy kiállítás, séta szép és ne-

vezetes helyeken, vagy egy jó beszélgetés egy finom süti mel-

lett… Mindez továbbra is inspiráló, impozáns környezetben,

értékeket képviselõ helyeken, amibõl lopva, észrevétlen is, de

mindig lehet tanulni valamit…

Nem gyõzöm elégszer mondani, sokoldalú értékek rejlenek

az ehhez hasonló lehetõségekben. S mindezek hatásaképp az is

nagy eredmény, hogy a kamasz korban lévõ gyermekek szíve-

sen részt vesznek ehhez hasonló megmérettetéseken, figyelem-

mel, fegyelemmel kísérik az alkalmakat, amit a korábbi hason-

ló rendezvényeken szerzett tapasztalataik alapján már egyre si-

keresebben alkalmaznak, s önálló beszélgetést is tudnak csopor-

tosítani hasonló érdeklõdésûek között a téma köré, van vélemé-

nyük a többi szavalóról, elismerik egymás és mások sikereit,

tisztelik és csodálják azokat, akik megérdemelten nyerik el ju-

talmukat. Szereplésükön, fellépésükön is látszik a fejlõdés, ma-

guk, személyiségük is sokszoros hatás alatt van, mert hiszen ez

nem csupán arról szól, hogy elmondunk egy verset… Megér-

tik, hogy az összhatás, a fellépés, a testtartás, a kommunikáció

egésze, a jelenlegi lelkiállapot, a „szereplés okozta izgulás foka”

egyéni, pillanatnyi eredményüket határozza meg, s egy képet

mutat, mint egy tükröt arról, hol tartanak a fejlõdésben és hova

tudnak, tudnának eljutni. Abban a pár percben, míg övék a szín-

pad, minden benyomásnak egyszerre kell hatni, s ez az elillanó

lehetõség csupán egy röpke pillanatban határozza meg az aktu-

ális teljesítményt, amit döntõen befolyásolni csak az elõzetes ta-

pasztalatok, rendszeres gyakorlás, mások megfigyelése hason-

ló helyzetben és másoktól való tanulás által tudnak. Mindezen

tapasztalatok szerzésére kiválóan alkalmas volt e mai alkalom is.

Császár Zsuzsanna 
pedagógus

Kistérségi szavalóversenyen jártunk
Hagyományos jelleggel idén is megrendezték Várpalotán a

kistérségi szavalóversenyt, mely minden év márciusában ad al-

kalmat az iskolák alsós, illetve felsõs tanulói közül 1-1, a helyi

fordulón I. helyezést elérõ diákok számára, és középiskolás ka-

tegóriában is. A témát illetõen most a márciusi forradalmat

megidézõ vagy egyéb hazaszeretethez köthetõ témájú mûvet

kellett választani a vállalkozó szellemûeknek.
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Volt tanítványommal, Borzas Viktóriával vettünk részt ez-

úttal a versenyen, s Viki sikeresen vette az akadályt, I. helye-

zést ért el kategóriájában. A zsûri értékelésében hangsúlyozta,

hogy a díjat megérdemelten kapja, hisz méltóképpen teljesítet-

te vállalt feladatát az alkalomnak megfelelõen. Elõfordult már,

hogy e kategóriában nem osztottak ki díjat, mert nem találták

megfelelõnek a színvonalat, de ezúttal nem így történt, s tanít-

ványom büszke lehet elért eredményére.

Fontosnak tartom, hogy a „Lemorzsolódás elleni küzdelem-

ben” is részt vevõ intézményünk bõvelkedjen olyan alkalmak-

ban, mikor lehetõsége van figyelemmel kísérni, felkarolni, tá-

mogatni, helyes irányba terelgetni nem csak jelenlegi, de volt

tanítványait is, hisz a program egyik lényege éppen ez, hogy a

késõbbiekben is ráhatással tudjunk élni tanulási kedvükre, élet-

vezetési szokásaikra, ezen keresztül tanulással kapcsolatos ter-

veikre, céljaikra.

Császár Zsuzsanna 
pedagógus

Farsang
A berhidai Ady Endre általános iskola évente visszatérõ ren-

dezvénye a farsang, melyet kicsik és nagyok izgalommal vár-

tak. A délelõtti órákban a tantermeket és a városközpontot a 6.

osztályosok busójárása zajosította be. Kolompokkal, kereplõk-

kel maskarába öltözve ûzték el a telet. A farsangi felvonulás a

kiszebáb égetésével kezdõdött. Az udvaron az iskola tanulói

körbeállták a hetedikesek által készített bábot, és mondókákat

kántálva búcsúztak a téltõl.

Idén is sok lelkes diák öltött magára jelmezt, némelyek kis

mûsorral is meglepték a résztvevõket, hozzátartozókat.

A segítõkész szülõk és a szülõi munkaközösség lelkes tag-

jainak köszönhetõen értékes tombolatárgyak kerültek sorsolás-

ra, valamint a büfében is sok finomság várta a vendégeket. A

zsákbamacskának is nagy sikere volt. Megválasztottuk a bálki-

rályt, bálkirálynõt is, Lendvai Szabolcs és Kamondi Virág sze-

mélyében. 

Az elõzõ évi tapasztalatokat összegezve a szervezõk igyekez-

nek évrõl évre emlékezetesebbé, örömtelibbé varázsolni ezt a na-

pot. Már vannak tervek jövõre is. Ezúton köszönet érte minden

támogatónak, felajánlónak, szülõnek, pedagógusnak és diáknak.

Slemmer Edina 
pedagógus

Köszönjük a lehetõséget!
Évek óta – lassan már 20 éve – nagy lelkesedéssel készülnek

az iskolánk nemzetiségi német nyelvet tanuló diákjai a városi

német nemzetiségi napra.

Az idén is közel 40 gyermek kapcsolódott be az esti színpa-

di bemutatkozásba, szereplésbe a Petõfi Mûvelõdési Házban

szép számú közönség elõtt. Délelõtt pedig a játszóházi foglal-

kozáson többen kézmûveskedtek, ügyeskedtek a kolléganõink

segítõ kezei alatt.

Az alsó tagozatos kisdiákjaink német gyerekdalokra készült

koreográfiára táncoltak jelmezbe öltözve, a felsõsök népdalt

csengettyûztek, gyerekdalokat énekeltek az egyik hetedikes di-

ákunk gitárkíséretével, szavaltak az összetartozásról, az embe-

rek testvériségérõl, és nem maradhatott ki – a hagyományaink-

hoz hûen – egy modern tánc elõadása sem. Nagy sikert arattak.

Mindezt sok próba elõzte meg, amelyeken a gyerekek végig

lelkiismeretesen részt vettek.

A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat minden sze-

replõnek apró ajándékkal kedveskedett.

Köszönjük szépen a szereplési lehetõséget és a tartalmas napot!

Gráczerné Szabó Erzsébet
némettanár

Így ünnepeltünk az 
Ady Endre Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskolában

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére

megrendezett ünnepi megemlékezést március 14-én tartottuk

iskolánk aulájában. Papp-Szabó Natasa osztálytanítóval, vala-

mint a negyedikes diákokkal két héten keresztül készültünk er-

re az alkalomra.

Azért, hogy diákjaink jobban megértsék, milyen hatalmas

pillanat volt nemzetünk számára, a „Márciusi ifjak” tette, tör-

ténelmi olvasmányokon keresztül is igyekeztünk ráhangolódni

a témára. Szöveggel, verssel, énekkel adóztunk azok emléke

elõtt, akik vállalták a polgári átalakulásokért folytatott küzdel-

met, és készek voltak harcolni a magyar nép szabadságáért. A

Pilvax Kávéházban és a Landerer Nyomdában történtekrõl Pe-

tõfi Sándor naplójának részletei alapján, a szabadság kivívásá-

nak további momentumairól Jókai Mór visszaemlékezéseit fi-

gyelembe véve emlékeztek meg a diákok.

Az Alapfokú Mûvészeti Iskolánk vezetõje, Füredi Istvánné

közremûködésével népdalokat adtunk elõ. Az énekeket citerán

kísérte kolléganõnk, Pappné Szalay Veronika. Az elõadás vé-

gén felemelõ pillanatokat élhettünk át, amikor nagy lelkesedés-

sel együtt énekelték a negyedikesek és a második osztályos

ének-zene orientációs tanulók Pintér Ferencné vezetésével a

Republic együttes, Ezt a földet választottam címû dalát.

Köszönöm a tanulók szorgalmát, kollegáimnak pedig a támo-

gató segítséget!
Faust Zita 

negyedikes osztályfõnök
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A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Ovi – suli

Február 8-án egy kis ismerkedésre hívtuk a nagycsoportos ovi-
sokat.

Az Ovi - suli keretében játékos német foglalkozást tartot-
tunk. Német szavakkal, dalokkal és a varázslatos interaktív táb-
lával is megismerkedtünk egy kicsit. Elmondhatom, hogy na-
gyon ügyes kis csapattal dolgozhattam, és jól éreztük magun-
kat ezen a délutánon.

Szeretettel várlak Benneteket szeptembertõl! 
Ági néni

Farsangoltunk
A „hivatalos” farsangi idõszakból kicsit kicsúszva, de annál

nagyobb lelkesedéssel készültünk hagyományos jelmezbálunk-
ra, melyet idén február 16-án 14 órai kezdettel tartottunk.

Rendezvényünket a Petõfi Mûvelõdési Ház nagytermében
kezdtük, ahol a Magyar László által rögtönzött remek kis kifu-
tón elõször az alsó tagozatos gyerekek vonultak fel. A szebb-
nél szebb jelmezekbe bújt nebulók bemutatkozása után a felsõ
tagozatosok vidám jelenetei következtek. Láthattunk tornabe-
mutatót, szuperhõsöket, táncpárbajt, de azt is megtudhattuk,

hogy ki lopta el a piros-fehér biciklit, meg hogy hány Béla fér
meg egymás mellett egy mûszakban, illetve a színpadon.

A felvonulás után a mulatság iskolánkban folytatódott. Az
ebédlõben finomságok és innivaló várta az éhezõket. A tornate-
remben ügyességi játékokat próbálhattak ki a vállalkozó kedvû
bálozók, a selfie-falnál pedig Adrienn néni fotózott kicsiket-na-
gyokat egyaránt. A zsibongóban pedig szólt a zene, és folyt a tánc,
nem akármilyen extrákkal: színes fényekkel, kivetítõvel és szap-
panbuborék-esõvel, ami Kovács János érdeme! De nem marad-
hatott el a szokásos zsákbamacska és tombola sem. A sok-sok
nyereményt 17 órakor sorsoltuk. A fõdíj is elkelt, ami egy Var-
ga Károlyné által készített meseszép (és biztosan csuda finom)
torta volt. A mulatozás 18 óráig tartott. Szerencsére a „buli után
a takarítás” programra is akadtak önként jelentkezõk.

Ezúton szeretnénk megköszönni Mindenkinek, aki segített
rendezvényünk sikeres lebonyolításában: a fergeteges diszkót
Kovács Jánosnak, a rengeteg tombola– és büfébeli felajánlást
a kedves szülõknek, a segítséget a Szülõi Szervezet tagjainak,
a Petõfi Mûvelõdési Ház dolgozóinak, a Diákönkormányzat
tagjainak, az öregdiákoknak és végül, de nem utolsó sorban is-
kolánk pedagógusainak és technikai dolgozóinak.

Fésüs Éva

FARSANGOLTUNK!

Jól sikerült farsangi bált tartottunk. Nagyon finom és sok fánkot sütött: Vargáné Margit, Miklósné Marika, Nesóné Anna
és Simonné Eta. Köszönjük!

Nagyon ötletes jelmezekbe bújt a klubtagok egy része. Sajnos a telet nem sikerült elzavarni. VÁRJUK A TAVASZT!!!

Horváth Istvánné
A fotókat Punkné Marika készítette.
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BÖJTI ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2018
Az idei esztendõben is összefogásunk jeleképpen és ezzel is

hangsúlyozva az imádság szükségességét és fontosságát tartot-
tuk meg böjti ökumenikus imahetünket. 

Ebben az évben február 27-én a Kiskovácsi Református
Templomban kezdtük meg imahetünket 17 órai kezdettel. A hi-
deg ellenére is összegyülekeztünk, hiszen ez sem lehet akadá-
lya a testvéri szeretet áradásának, mert mi magunk nem a meg-
hátrálás emberei vagyunk, hanem a reménységé. Ezen gondo-
lat vezetett bennünket az egész idõszak alatt. 

Február 28-án a Kálvin téri Református Templomban foly-
tattuk könyörgésünket, ahol hasonlóan az elõzõ naphoz Beke
Zsolt plébános úr hirdette Istenünk üzenetét. Az alkalmat jó
hangulatú szeretetvendégséggel zártuk a gyülekezeti teremben. 

Március 1-én a Szent Kereszt Római Katolikus Templomban
gyûltünk össze könyörgésre, majd március 2-án kora délután a
Peremarton-gyártelepi Pap-Kovách Gábor Református Idõsek Ott-
honában tartottunk közös alkalmat, ahol szép számmal lehettünk
együtt az Úrban. Este pedig 18 órakor a Szent László Plébánia
Templomban Eizler Csaba református lelkész tolmácsolta Urunk
igéjét. Az igei alkalmat jó hangulatú agapé követte a plébánián. 

Ökumenikus könyörgésünket március 5-én a peremarton-
gyártelepi Szent István Római Katolikus Templomban zártuk,
ahol Dr. Zsednai Józsefné várpalotai evangélikus lelkésznõ hir-
dette Istenünk igéjét.

Szép és tartalmas hetet tudhatunk magunk mögött, mely lélek-
emelõ alkalom volt bizonyosan mindazoknak, kik részesévé vál-
tak e törekvésnek. Fontos küldetésnek tartjuk, hogy Berhidán eb-
ben a formában is gyakoroljuk az egymás felé való nyitottságot és
a szeretetet. Pál apostol bíztat bennünket mindenkor, hogy „szün-

telen imádkozzatok”, így fordultunk mi is egy közösségként
Urunkhoz, könyörögve békéért, egységért, új szívért és imádsá-
gainkban nem szûntünk meg esedezni a Berhidai Családokért. 

Egyedül Istennek legyen dicsõség azért, hogy megengedte a
számunkra adott lehetõséget, erõt mindennek véghezviteléhez,
hogy immáron második alkalommal kerülhetett megrendezésre
az imahét. Hála és köszönet a sok segítõ és imádkozó testvérnek. 

Az Úr áldása legyen mindnyájunkkal!
Eizler Csaba

református lelkész

Holányi Julianna – Berhidai Református Templom – Tusrajz)

BÖJTBEN KÉSZÜLVE AZ ÜNNEPRE
Az egyház a húsvét ünnepét megelõzõ 40 napos idõt böjti

idõszaknak nevezi. A böjt nagy lehetõséget adhat mindarra,
hogy felkészítsen bennünket az ünneplésre. Hiszen az ember
lelkének csodálatos útja, melyen járva közelebb kerülhet az Is-
tenhez. A lemondások, a kikapcsolás és a tisztulás folyamata,
hogy a világban, mely körbevesz bennünket, melyben oly na-
gyon sietünk, megálljunk és lassítsunk észrevéve benne mind-
azt, amit számunkra Isten fel akar kínálni. Az az Isten, aki úgy
szerette ezt a világot, s benne az embert, hogy az Õ egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz Õbenne el ne vesszen, hanem örök éle-
te legyen (Jn 3,16).

Ezt a nagy szeretetet hallhatjuk meg ebben a böjtben is, ha
lecsendesítjük a körülöttünk lévõ zajos világot és lélekben el
tudunk csendesedni.

Krisztus Urunk is böjtölt, mielõtt elkezdte volna munkássá-
gát ezen a földön, készült lelkileg. A Lélek vezette Õt a pusztá-
ba, majd odalépett hozzá a kísértõ is. Jézus ellen tudott állni a kí-
sértõnek és ezzel gyõzelmet szerzett a számunkra, mely erõsít-
het bennünket. Dietrich Bonhoeffer a német teológus azt mond-
ja, hogy „Jézus Krisztus megkísértésével végéhez ért Ádám kí-
sértése. Ahogyan Ádám kísértésében minden test elbukott, épp-
úgy Jézus Krisztus megkísértésében megszabadult a Sátán ha-
talma alól... A mi testünk, vagyis mi magunk is gyõztünk Jézus
Krisztus kísértésében. Ezért imádkozhatunk így: Nézz Fiad, Jé-
zus Krisztus kísértésére, és ne vígy minket a kísértésbe... Ettõl
fogva nem mi esünk kísértésbe, hanem minden kísértés Jézus
Krisztus kísértésévé válik tagjaiban, a gyülekezetben.”

Felszabadító hírként hathat ránk mindez, hogy Jézus ellen
állt a kísértésnek és legyõzte a Sátánt, az elsõ húsvétkor, mikor
feltámadt a halálból. Mindezzel pedig számunkra is megsze-
rezte a feltámadás lehetõségét.

Pál apostol a Korinthusiakhoz írt levelében ezt mondja a ké-
telkedõknek, kik kétségbe vonják a feltámadást: „Mert ha a ha-
lottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel. Ha pedig
Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bûne-
itekben vagytok. Sõt akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban
hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztus-
ban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisz-
tus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert
ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása
is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a
Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.

Böjtben vegyük szívünkbe ezen gondolatokat és készítse-
nek bennünket hálaadással örvendezve a Feltámadás ünnepére
és adjunk hálát együtt a megszabadító szeretetért, mely megje-
lent a mi Urunk Jézus Krisztusban. 

Szeretettel várjuk testvéreinket alkalmainkra a Kálvin téri
Református Templomba:

Március 25. 9 óra virágvasárnapi istentisztelet - virágos bevonulás
Március 30. 9 óra nagypénteki passiós istentisztelet
Április 1. 9 óra húsvéti ünnepi istentisztelet - úrvacsoraosztás
Április 2. 9 óra húsvéti ünnepi istentisztelet

Eizler Csaba
református lelkész
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- „Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs
itt. Feltámadt, ahogy elõre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott!” (Mt.28,5-6.)

SZERETETT TESTVÉREK! KEDVES OLVASÓK!
Keresztény hitünk legnagyobb, legszentebb és legmélyebb

ünnepe érkezett el: Szent Húsvét – Jézus Feltámadása.

Az asszonyok, akik a legelsõ húsvétkor Jézus sírjához mentek,

elõször féltek, de aztán az öröm tölti el szívüket. Keresik a halott

Jézust, de nem találják a sírban. Viszont majd õk is meglelik az élõ

Krisztust, a Messiást, Aki minden félelmüket eloszlatja.

Az angyal felszólít minket is, hiszen az evangélium nekünk is

és minden kor emberének is szól! „Ne féljetek!”. Mennyi aggo-

dalom, kétely és szomorúságunk van bennünk életünk során.

Mennyi terhet hordozunk nap, mint nap. De bátorít bennünket az

Úr Jézus, a Feltámadott s velünk élõ Úr: „Ne féljetek!”.
Jézus Krisztus is azt tanítja, hogy „Én veletek vagyok min-

dennap a világ végéig!”. A keresztény ember azért nem fél, mert

az élõ Krisztus van vele!

Az angyal megerõsíti a hírt azzal is, hogy hívja az asszonyo-

kat, hogy nézzék meg az üres sírt. Ennek látványa pedig hitet

követel az ember részérõl az Isten felé. A megfeszített nincs a sír-

ban. Széttörte a sír fogságát, gyõzött a halál felett, és találkozott

feltámadása után az emberekkel (asszonyokkal, apostolaival),

Akik megtapasztalhatták, hogy Jézus, Aki velük volt, Aki taní-

totta õket élõ s eleven. Nem halott, hanem feltámadott!

Sokszor próbálták már letagadni Jézus gyõzelmét, diadalát a

halál felett. De oly sokan a történelem folyamán és ma is hisz-

nek Neki. Ma is a feltámadott Krisztust hirdetik, és ha kell, ak-

kor még ma is a szó legszorosabb értelmében a vérüket ontják

Krisztusért!

Mi is az élõ, a feltámadott Krisztusban hiszünk!

Jézus, az élõ Isten, élõ Fia, a feltámadt elénk áll és szelíden üzen.

Ez az üzenet talán egyféleképpen így foglalható össze:

GYÕZTEM A HALÁL FELETT!!! ÉLEK MINDÖRÖKKÉ!

Kívánok minden Kedves Hívünknek és Szeretteiknek, és min-
den Kedves Olvasónak áldott, szent és kegyelemteljes húsvétot.

2018. Húsvétján. 

Beke Zsolt
h.esperes-plébános

LELKI  PROGRAMOK 2018. ÉV – NAGYBÖJT és HÚSVÉT
HELY MÁRC. 24. MÁRC. 25. MÁRC. 29. MÁRC. 30. MÁRC. 31. ÁPRILIS 01. ÁPRILIS 02.

(szombat) VIRÁGVASÁRNAP NAGYCSÜTÖRTÖK NAGYPÉNTEK NAGYSZOMBAT HÚSVÉT- VASÁRNAP HÚSVÉT-HÉTFÕ
BERHIDA – 10.00 19.00 19.00 18.00 10.00 10.00
ÕSI – 8.00 18.00 17.30 16.00 8.30 8.30
TÉS – 18.00 15.00 10.00 20.30 18.00 –
CSAJÁG – 11.30 – – – 11.30 –
BALATONFÕKAJÁR – 16.00 16.30 16.00 – 16.00 –
IDÕSEK OTTHONA 14.00 – – – – – 14.00
KÜNGÖS – – – – – – 15.30
PEREMARTONGYÁRTELEP 17.00 – – – – – 17.00
FELTÁMADÁSI KÖRMENETEK: ÕSI, BERHIDA és TÉS a szentmisék után közvetlenül nagyszombaton. 
HÚSVÉTI ÉTELSZENTELÉS: A FELTÁMADÁSI KÖRMENETEK ELÕTT, vagy HÚSVÉTVASÁRNAP és HÚSVÉTHÉTFÕN a szentmisék elején!
A lelki programok idõpontjai változhatnak (bár nem szoktak) ha bármilyen elõre nem látható körülmény áll elõ. De errõl idõben értesítést adunk.
Imádságos szeretettel: Beke Zsolt H. esperes - plébános

NÉMET NEMZETISÉGI NAP
A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat március elsõ

szombatjára szervezte nemzetiségi napját. Az esemény kereté-
ben délelõtt 10 órától a berhidai kultúrházban nemzetiségi ját-
szóház várta a kicsiket. A helyi általános iskolák pedagógusai
tartottak kézmûves foglalkozást a gyermekeknek. A délutáni
program a Petõfi Mûvelõdési Házban folytatódott Peremar-
tongyártelepen – az elõzõ évekhez hasonlóan – közmeghallgatás-
sal és kulturális mûsorral. A rendezvény elején a Berhidai II. Rá-
kóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
6.b osztályos tanulói egy nagyon megható összeállítással emlé-
keztek meg a magyarországi német kitelepítésrõl. Erre az ese-
ményre a mai napig fájó szívvel emlékeznek az ország német
nemzetiségi állampolgárai. A megemlékezést az elmúlt évrõl egy
rövid szöveges és képes beszámoló, közmeghallgatás és egy, a
nemzetiségi választáshoz kapcsolódó regisztrációról szóló tájé-
koztató követte. Ezután került sor az Ady Endre Német Nemze-
tiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Is-
kola, ill. a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola német nemzetiségi nyelvoktatás-
ban résztvevõ tanulóinak, a Nyugdíjasklub Néptánccsoport

Berhida, valamint az Õszi Napfény Néptánccsoport tagjainak
mûsorára. A tanulók színes összeállítása nagyon változatos volt.
Német nemzetiségi gyermekdalok, versek, szórakoztató összeál-
lítások, német nemzetiségi néptánc és modern tánc követte egy-
mást, melyet színesített a peremartoni Õszi Napfény Néptánc-
csoport Wenn’s Kirmes ist tánca és a berhidai nyugdíjasok nép-
tánccsoportjának mûsora, akik Csallóközi táncokat mutattak be.

Köszönetnyilvánítás
A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében sze-
retném köszönetemet kifejezni a mûsorok felkészítõinek, a
játszóházban közremûködõknek, és köszönöm mindazon
személyek segítségét,  akik valamilyen formában részt vet-
tek és segítettek a Német Nemzetiségi Nap szervezésében
és lebonyolításában. Külön szeretném megköszönni képvi-
selõtársaim nevében is Pénzes Gézának, hogy ingyenesen
vállalta a berhidai szereplõk szállítását.

Ernhofferné Somogyi Ágota
B.N.N.Ö. elnök
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KÖZÉRDEKÛ CÍMEK, TELEFONSZÁMOK
BERHIDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL

8181 Berhida, Veszprémi út 1–3.

Alközponti telefon: 06-88-596-580

Tel./fax: 06-88-585-620

E-mail: berhida@berhida.hu

Polgármester: Pergõ Margit
Ügyfélfogadás: szerda 8.00 – 17.30 óráig

Tel.: 06-88-585-621

E-mail: polgarmester@berhida.hu

Jegyzõ: Dr. Guti László
Ügyfélfogadás: szerda 8.00 – 17.30 óráig

Tel.: 06-88/585-600

E-mail: jegyzo@berhida.hu

Hatósági Iroda
Dr. Judi Erzsébet irodavezetõ
Tel.: 06-88-596-580

E-mail: hatosagi@berhida.hu

Pénzügyi Iroda
Zakor Tünde irodavezetõ
Tel.: 06-88-596-589

E-mail: penzugy@berhida.hu

INTÉZMÉNYEK

Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
8181 Berhida, Kossuth Lajos u. 11.

Tel.: 06-88-455-184, 06-88-586-680

E-mail: adyiskola@altisk-berhida.sulinet.hu

Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemze-
tiségi Nyelvoktató Általános Iskola
8182 Berhida-Peremartongyártelep, Ibolya u. 4.

Tel.: 06-88-586-560, 06-88-586-561

E-mail: rakocziferencperemarton@gmail.com

Süni Napköziotthonos Óvoda
8181 Berhida, Bezerédi u. 2.

Tel.: 06-88-455-181

E-mail: suniovoda@gmail.com

Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsõde és vilonyai tagóvodája
8182 Berhida-Peremartongyártelep, Ibolya u. 1.

Tel.: 06-88-455-270

8183 Vilonya, Papkeszi út 5/a.

Tel.: 06-88-490-120

Berhidai Kultúrház és Könyvtár
8181 Berhida, Kossuth L. u. 18.

Tel.: 06-88-455-400

Email: kulturhaz@berhida.hu

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
8182 Berhida-Peremartongyártelep, Orgona u. 2.

Tel.: 06-88-455-265

Email: petofi@berhida.hu

Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
8181 Berhida, Veszprémi út 1–3.

Tel.: 06-88-455-153

Email: csaladsegitokozp@gmail.com

Idõsek Nappali Ellátása – Idõsek Klubja
8181 Berhida, Hõsök tere 38.

Tel.: 06-88-455-576

Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet
8181 Berhida, Veszprémi út 1 – 3.

Tel.: 06-88-595-600

E-mail: tesz4@upcmail.hu

Pap Kovách Gábor Református Idõsek Otthona
8182 Berhida-Peremartongyártelep, 

Harangvirág u. 1.

RENDÕRSÉG, POLGÁRÕRSÉG, 
SEGÉLYHÍVÓ

Várpalotai Rendõrkapitányság Berhidai
Körzeti megbízott Csoport tagjai
8181 Berhida, Kossuth u. 20.

Goda Dénes rendõr törzszászlós (tel: 06-30-

467-1457)

Borsos Dávid rendõr fõtörzsõrmester 

Molnár József rendõr zászlós

Bors József rendõr fõtörzsõrmester (tel: 06-

30-271-2145)

Fehér Árpád rendõr zászlós (tel: 06-30-600-4608)

Füst Ádám rendõr fõtörzsõrmester (tel: 06-30-

600-4607) 

Zsombók Brigitta rendõr fõtörzsõrmester 

Kovács Ákos rendõr fõtörzsõrmester

Berhida Városi Polgárõrség Egyesület
8182 Berhida-Peremartongyártelep, Orgona u. 1–3.

Kovács Attila elnök tel.: 06-30-621-5802 

(24 órás telefonügyelet)

Segélyhívó számok
Mentõk: 104

Tûzoltóság: 105

Rendõrség: 107

Segélyhívó központ: 112

ORVOSOK, VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT

Háziorvosi Szolgálat
Dr. Rónay Barnabás - háziorvos

Cím:8181 Berhida, Hõsök tere 34.

Tel.: 06-88-455-040,

06-30-381-8393

Dr. Alfredo Naranjo - háziorvos

Cím: 8181 Berhida, Hunyadi tér 2.

Tel.: 06-70-379-1404

Dr. Izsák Dénes - háziorvos

Cím:8182 Berhida, Szegfû u. 48.

Tel.: 06-88-789-160

Gyermek háziorvosi rendelés
Dankáné Dr. Csontai Erzsébet- gyermekorvos

8181 Berhida, Hõsök tere 38.

Tel.: 06-88-455-344

8182 Berhida-Peremartongyártelep, 

8182 Berhida, Szegfû u. 48.

Tel.: 06-88-455-538

Sürgõs esetben elérhetõ munkanap: 8.00-16.00

óra között:(mobil) 06-20-475-2114

Központi ügyelet
8100 Várpalota, Szent Imre u. 6. (volt SZTK)

Tel.: 06-88-412-104

Hétköznap: 16.00-08.00, hétvége és ünnepnap:

08.00-08.00

Fogorvosi rendelés
Dr. Juhász Ágnes

8182 Berhida, Szegfû u. 48.

Tel.: 06-88-797-280

Vérvétel
Svolik Klára

Idõpontkérés az alábbi telefonszámon:

Tel.: 06-70-379-0425

Idõpont-egyeztetés minden esetben szükséges!

Védõnõi Szolgálat
Bodnár Lajosné, Csányi Ramóna Mária - védõnõ

8181 Berhida, Hõsök tere 38.

Tel.: 06-88-455-723

Székelyné Kendi Ildikó - védõnõ

8182 Berhida, Szegfû u. 48.

Tel.: 06-88-454-502

Állatorvosi Rendelõ
Dr. Koller István állatorvos

8181 Berhida, Veszprémi út 15.

Tel.: 06-70-948-8191, 06-20-318-8191

EGYHÁZAK

Római Katolikus Plébánia Hivatal
8181 Berhida, Hõsök tere 2.

Beke Zsolt h.esperes plébános

Tel.: 06-88-455-049, 06-20-383-6141

E-mail: beke.zsolt@freemail.hu,

zsoltatya@gmail.com

Berhidai Református Egyházközség
8181 Berhida, Kálvin tér 1. 

(személyesen vasárnaponként 9 órai istentisz-

telet elõtt és után)

Tel.: 06-88-655-679, 06-30-776-5665

E-mail: csaba.eizler@gmail.com

POSTA

Berhida
8181 Berhida, Kossuth L. u. 18.

Tel./fax: 06-88-595-650, tel.: 06-88-595-651

Peremartongyártelep
8182 Berhida-Peremartongyártelep, Szegfû u. 1.

Tel.: 06-88-586-520

HIBABEJELENTÉS

Bakonykarszt Zrt. Várpalota Hibabejelentés
(24 órás ügyelet)

Tel.: 06-88-471-710

E-ON hibabejelentés
Tel.: 06-80-533-533

Vertikál Zrt.
8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.

Tel.: 06-22-576-070

E-mail: info@vertikal.hu
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KONCZ
AUTÓSISKOLA
JOGOSÍTVÁNY

Intenzív tanfolyam

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSSEL!
Berhidai Kultúrház és Könyvtár, Berhida

2018. április 9-én, 16 órakor

INFORMÁCIÓ:
www.konczautosiskola.hu  •  06-30/3128-875

TESSÉK, TESSÉK, VETÕMAGOT VEGYENEK!
Keseredésmentes uborka, befõzõ paradicsom, vajretek

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is megszervezte Vetõmagbörzé-
jét a berhidai Kertbarát Kör. Úgy tûnik, a sorrendben harmadik ren-
dezvénnyel már egyre több kiskerttulajdonos érdeklõdését sikerült fel-
kelteni, annál is inkább, mert nem csak vetõmagokban volt bõséges
választék, hanem tanácsadásra is készek voltak a tapasztaltabb tagok.

– Bár jóval nagyobb forgalomra, igazi nyüzsgésre számítottunk az
idén, mégsem vagyunk csalódottak, hiszen a két nap alatt – február
23-án és 24-én – elég sokan betértek hozzánk, és senki sem ment el üres
kézzel, ki kisebb, ki nagyobb nyalábnyi vetõmaggal távozott – nyilat-
kozta lapunknak Kellerné Szász Anikó, a Kertbarát Kör vezetõje. – A
pénteki esõ nem kedvezett a börzénknek, de a legelszántabbakat a kel-
lemetlen idõjárás sem tartotta vissza attól, hogy betérjenek hozzánk
és kicsit „elbogarásszanak”, kényelmesen válogassanak a színes tasa-
kok, vagy a tagjaink saját terméseikbõl gyûjtött magvakat tartalmazó
papírzacskók között. Elsõsorban a már általunk kipróbált, jónak talált,
legalább egy, de akár több éve is termesztett zöldségfélék magvaiból
kínáltunk az érdeklõdõknek. Köztük rengeteg paprika – csípõs és cse-
mege, ízletes sárgarépa, pasztinák, paradicsom, retek, saláta, káposz-
ta és még hosszasan sorolhatnám, mi minden szerepelt ebben a vá-
lasztékban – tette hozzá, majd kérdésünkre, hogy mi volt idén a leg-
népszerûbb vetõmag, a kör elnöke elárulta: Sokan keresték a kecske-
méti keseredésmentes uborkát, mások a méregerõs csípõs paprika
magjából vittek pár zacskónyit, de a különféle fajta, zamatos és befõ-
zésre alkalmas paradicsom is sok kertben fog majd teremni. Persze, aki-
nek nagyobb konyhakert áll rendelkezésére, rengeteg féle zöldséget
tud termelni, sõt kísérletezésre is van lehetõsége. Mások viszont kitar-
tanak a jól bevált terményeknél. Ám egyetlen piaci, vagy boltban vá-
sárolt zöldségféle sem versenyezhet a saját kertünkben termettekkel!
– mondta Anikó. Mint megtudtuk, a vetõmagbörzére a Kertbarát Kör
tagjai hónapokkal elõbb elkezdik a felkészülést. Sokan saját magjai-

kat is elhozták és egymás között csereberéltek, vagy kis tasakokba
csomagolva, ajándékba adták az érdeklõdõknek. A családias légkörben
zsíros kenyérrel és a saját termésû paprikából, uborkából készített, íz-
letes savanyúsággal is megkínálták a Berhidai Kultúrház és Könyvtár
emeleti termébe érkezõ látogatókat. A Kertbarát Kör vezetõje azt is
elárulta, hogy a börze a kertbarátok közötti vetõmag cserébõl nõtte ki
magát városi rendezvénnyé, és ma már nem csak a berhidaiak tudnak
róla, hanem a közeli településekrõl is jönnek érdeklõdõk, sõt egy-egy
közeli faluba is kaptak már meghívást. 

A börze második napját vidám közösségi rendezvénnyel zárták, amit
a korábbi évekkel ellentétben nem zenés mulatsággal, hanem humorral
is gazdagon fûszerezett, mûveltségi vetélkedõvel, beszélgetéssel és ba-
rátkozással töltöttek a tagok. A fejtörõ feladatok kitalálója és játékmes-
tere Kellerné Szász Anikó volt. A vetélkedõnek azonban nem volt nagy
tétje, mindössze annyi, hogy mindenki jól érezze magát és remekül szó-
rakozzon, hiszen a tavasz érkezésével már egyre kevesebb idejük lesz az
önfeledt kikapcsolódásra, mert a megvásárolt magvakat el kell vetni, majd
palántázni, s ettõl kezdve már rendszeres gondozást követelnek majd.

Bálint Edit
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