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KEDVES OLVASÓK!
Jöttünk, mentünk, tettük a dolgunkat és egyszer csak azt vettük

észre, hogy itt az esztendő vége. Megint eltelt egy év, hiszen mind-
járt itt van a karácsony és kezdődik az új év. Rohanva nézegetünk
előre és évek óta abban bízunk, hogy a következő év talán nem
lesz rosszabb, mint az idei. 

Milyen volt az idei év? Egyszóval jellemezve, mozgalmas.
Bővebben jellemezve, lehetett volna jobb is. Év vége felé azért az
ember mégis csak kacsingat a jövő felé, bízva abban, hogy a
következő év jobb lesz, mint az idei.

Mire emlékezhetnek az évből az itt élő emberek? A tél gyorsan elment,
szinte nem is volt. Januárban szembesültünk vele, hogy megint meg-
változott a közfoglalkoztatás rendszere és jött a hatórás munka, két-
három havi váltással. Nem vagyok egyedül azzal a véleményemmel,
hogy jobb volt a nyolcórás, hosszabb idejű foglalkoztatás. 

A közfoglalkoztatottakkal kapcsolatosan az elmúlt években
többfajta tanfolyamot indítottunk, például parkgondozó,
térburkoló, és ebben az évben fejeződött be az épülethőszigetelő
tanfolyam. A végzettek kezének munkája látszik a településen.
Szebbek a parkjaink, javulnak a járdáink, parkolóink és ta-
karékosabban tudjuk üzemeltetni a hőszigetelt épületeinket.
Ebben az évben is felújítottunk egy orvosi rendelőt és megszépült
a peremartoni üzletsor is. 

Az emberek képzésével kapcsolatos tapasztalatainkat leírtuk és a
„Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok” pályázaton az országos
döntőbe jutottunk. Innen a rövid bemutatót követően miniszteri
dicsérettel, 1.000.000 Ft nyereménnyel és egy éves CD Jogtár
előfizetéssel jöttünk haza. A pénzt kiegészítjük és reméljük, hogy
így már futni fogja egy traktorra. 

A Malom csatorna kármentesítését és a Séd patak medrének
szabályozását is befejezték végre és így elhárult az akadály a Kis-tó
helyreállítás kivitelezési munkáinak megkezdése elől. A LEADER
pályázaton nyert közel 40.000.000 Ft-ból  igazán szép szabadidő
park épül a Berhidán élők és az ide látogatók részére. Amennyiben
az időjárás engedi, még az idén elkészül. A frissen ültetett fák és
növényzet, azonban majd tavasszal kezd el igazából pompázni. 

A lakótelepen élők nagy örömére elkészült a lakótelepet elkerülő
út, és elindult az iparterület kármentesítésének első üteme.
Jelképesen szólva, hosszú út előtt állunk, míg a teljes kármentesítés
megtörténik, de most már, hogy út van, végig kell rajta menni.  

A mi önkormányzatunk addig nyújtózkodik, ameddig a ta-
karója ér, így aztán nincsen adósságunk, ezért 2013-ban nem
kívánjuk adóemeléssel terhelni a vállalkozásokat. Sok sikert
kívánva ezúton reméljük, hogy jobb évek következnek számukra.

Közös kulturális élményként élhettük át a XX. Berhidai Napok
ezerszínű rendezvényét, iskoláinkba, óvodáinkba járó gyerekek
szerepléseit, a nyugdíjasaink fellépéseit, a szüreti felvonulást és még
sorolhatnánk a dolgokat. Tehát van mire jó szívvel visszagondolni.  

Kívánom, hogy jövőre is egész évben legyenek olyan közös dolgaink,
amelyek tovább növelik az itt élők összetartozását. 

Erőben, egészségben éljék meg napjaikat, legyen mindenkinek meg-
bízható jövedelme, hogy könnyebb legyen a boldogulásuk.

Berhida, 2012. év vége

Pergő Margit 
polgármester

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván 

Berhida Város Önkormányzata
nevében

Pergő Margit 
polgármester



2

Önkormányzati Híradó 2012. december

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉN TÖRTÉNT
Legutóbbi lapszámunk megjelenése óta a képviselő-testület két
munkaterv szerinti ülést tartott, 2012. október 25-én és november
29-én. Emellett november 20-án rendkívüli ülésre is sor került.  

Az októberi ülésen rendeletet fogadott el a talajterhelési díjról. A
vonatkozó törvény módosítása értelmében ugyanis a talajterhelési
díj mértéke tízszeresére emelkedett. A rendelettel az volt az
önkormányzat célja, hogy azok a többnyire idős emberek, akik még
nem kötöttek rá a csatornára – bár erre a műszaki lehetőségek
adottak – valamilyen kedvezményben részesülhessenek a megemelt
díjhoz, ugyanakkor a kedvezményes díj is ösztönözze az érintetteket
a közcsatornára történő rákötésre. Így mentességet élvez minden
kötelezett abban az évben, amikor a csatornára ráköt. Emellett 80%-os
kedvezményben részesül, akinek a vízfogyasztása nem haladja meg
az évi 10 m3-t, illetve csak kerticsappal rendelkezik, és az ingatlanban
nincs fürdőszoba. 

A képviselő-testület megtárgyalta a tanévkezdés tapasztalatairól
szóló tájékoztatót. Megállapította, hogy mindegyik intézményben
zökkenőmentesen indult az új tanév. Kérte ugyanakkor, hogy
kerüljön felülvizsgálatra a két iskolában a pedagógus-asszisztensi
státuszok helyzete.

A köznevelésről szóló törvény módosítása szerint a 3000 fő
lakosságszámot meghaladó településen – annak ellenére, hogy az
iskolák fenntartását átveszi 2013. január 1-jétől az állam – az
önkormányzat köteles működtetni az oktatási intézményeket,
kivéve, ha felmentését kéri a működtetési kötelezettség alól,
költségvetési források hiányában. A berhidai képviselő-testület
megerősítette szeptemberi döntését és úgy nyilatkozott, hogy nem
képes finanszírozni az iskolák működtetését. A felmentési
kérelemre lapzártánkig nem érkezett válasz a kormányzattól.

A vegyes ügyek körében döntés született arról, hogy két tanuló
Arany János tehetséggondozó programban történő részvételét
támogatja a képviselő-testület, ugyanakkor a novemberi ülésen
vissza kell térni arra, hogy anyagi támogatást tud-e nyújtani a
tanulóknak az önkormányzat. (A novemberi ülésen döntött arról,
hogy havonta 5.000 -Ft-tal támogatja a programba bekerült
tanulókat.)

Kérelem érkezett be az önkormányzathoz területcsere iránt. A
képviselő-testület úgy döntött, hogy az érintett területet fel kell
értékelni és az értékesítésre pályázatot kell kiírni. (A novemberi
ülés időpontjáig egy másik területre is érkezett be vételi ajánlat,
így két önkormányzati ingatlan értékesítésére írt ki pályázatot a
testület. A beérkezett ajánlatok várhatóan a decemberi ülésen
kerülnek elbírálásra.)

A november 20-i rendkívüli ülésen pályázatot írt ki a képviselő-
testület köztemetési feladatok ellátására, mivel a korábbi szerződés
időtartama ez évben lejár. (A beérkezett ajánlatokat a decemberi
ülésen bírálja el.)

A november 29-i ülésen a testület megtárgyalta a III. negyedévi
költségvetési beszámolót és módosította 2012. évi költségvetését.

Összegezve a III. negyedévi gazdálkodást megállapítható, hogy
továbbra is a bevételek lehetőségei szerint látjuk el a kitűzött főbb
feladatok végrehajtását. Csak a működési kiadások kiemelt
figyelemmel kísérésével őrizhető meg a gazdálkodás egyensúlya,
biztosítható a működtetési fedezet minden intézmény részére. Az

intézményenkénti előirányzat módosítások, átcsoportosítások
mutatják, hogy az Önkormányzat anyagi lehetőségei szűkülnek.
Egyre nehezebb feladat a költségvetési egyensúly megteremtése. 

A módosítási javaslatok nyomán a 2012. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatait azonos összegben 1.049.233 ezer
Ft-ban fogadta el a képviselő-testület.   

A jövő évben várható központi költségvetési támogatás
csökkenése és a hulladékgazdálkodással, zöldterület-fenntartással
kapcsolatos növekvő feladatok miatt szükségessé vált a helyi
bevételek növelése. Emiatt szükségessé vált a kommunális adó
mértékének emelése. Az elfogadott rendelet szerint az eddigi 
90 Ft/m2 adómérték a jövő évben 120 Ft/m2-re emelkedik. A helyi
adózással kapcsolatos tájékoztatót e lapszámunkban külön
felhívásban tesszük közzé.

A képviselő-testület több díjfizetési kötelezettséget tartalmazó
rendeletét is módosította. A várhatóan 5% feletti inflációra te-
kintettel – ennél alacsonyabb mértékben – 4,2%-al emelte az
étkezési térítési díjakat, a temetői díjakat, a közterület-használati
díjakat, az önkormányzati lakások lakbérét.

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az átruházott
szociális jogkörökről és a közfoglalkoztatás tapasztalatairól szóló
beszámolót, és a jegyzői hatáskörbe tartozó szociális hatáskörök
gyakorlásáról szóló tájékoztatót.

Meghatározta a 2013. évre vonatkozó élelmezési nyersanyag -
normát, elfogadta a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítását és
a 2013. évi belső ellenőrzési tervet.

Az önkormányzati tulajdonban álló helyiségek bérleti díját
szintén 4,2%-al emelte meg.

A törvényi módosítások nyomán jelentősen változnak a kistérségi
szinten ellátott feladatok. A többcélú kistérségi társulások ebben a
formában megszűnnek ez év végén. Valamennyi kistérségbe tartozó
önkormányzat arról döntött, hogy az eddig kistérségi szinten
ellátott feladatokat – központi orvosi ügyelet, belső ellenőrzés,
egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, iskolabusz
működtetése – továbbra is együtt kívánják ellátni. A kistérségi
társulás és az önkormányzatok döntése alapján a többcélú társulás
tovább fog működni legkésőbb a jövő év közepéig. Eddig
kidolgozásra kerül az új társulási megállapodás, és reményeink
szerint a közös feladatellátásnak ezt követően sem lesz akadálya.

A többcélú kistérségi társulás költségére elkészült a város esély-
egyenlőségi terve, amelyet a képviselő-testület elfogadott.

A településünkön is működő, házi szociális gondozást nyújtó
NAPÁVA Kft azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy
kössön vele feladat-ellátási szerződést. Mivel a házi szociális gon -
dozási feladatokat az önkormányzat a Családsegítő és Gyermek -
jóléti Szolgálaton keresztül látja el, úgy döntött, hogy nem kívánja
e feladatot átadni más szolgáltatónak, ahhoz azonban továbbra is
hozzájárulását adta, hogy a NAPÁVA Kft. városunk területén
működjön.

A Képviselő-testület véleményezte a jövő tanévre vonatkozó be-
iskolázási körzetekre tett javaslatot, és a jelenlegi körzetek
változatlan fenntartását javasolta.

Dr. Cseh Tamás 
jegyző
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BERHIDA VÁROS JEGYZŐJÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA
A KOMMUNÁLIS ADÓRÓL

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és Berhida Város
Önkormányzatának 17/2012. (XI.30.) rendelete alapján:

Az adó alanya / Kinek kell az adót fizetni? A kommunális adó
alanya az a magánszemély, aki az év első napján lakás céljára
szolgáló építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén, tulajdoni
hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által
írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodás
alapján a tulajdonosok egy tulajdonost is felruházhatnak az
adózással kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel.

Amennyiben az építményt az ingatlan nyilvántartásban be-
jegyzett vagyoni értékű jog (pl. haszonélvezet) terheli, úgy annak
jogosultja az adó alanya. Ebben az esetben a vagyoni értékű jog
megelőzi a tulajdonjogot. Adókötelezettség terheli azt a magán-
személyt is, aki nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti
jogával rendelkezik.

Az adó alapja és mértéke / Mi után és mennyit kell fizetni? Az
adó alapja a lakás céljára szolgáló épület, épületrész m2-ben
számított hasznos alapterülete. Így nem kell adót fizetni pl.: a
garázs, az üzlet, a műhely, valamint a növénytermesztésre és állat-
tenyésztésre szolgáló épület után.

Az adó mértéke 2013. január 1-jétől: 120.-Ft/nm/év.

Adókedvezmény / Ki jogosult kedvezményre? Az adóalanyt a
megfizetendő kommunális adó 50 %-a, de legfeljebb 5000.- Ft
mértékű adókedvezmény illeti meg, amennyiben a kataszt-
rófavédelemről szóló szabályok alapján a megelőző évben
folyamatosan beosztott volt polgárvédelmi feladatokra, és a
számára előírt kötelezettségeinek igazoltan eleget tett. 

Az adókedvezményt az adóalany kérelem alapján, a nevére szóló
dokumentumok csatolásával együtt kérheti egy lakás ingatlanra
vonatkozóan.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése / Mikortól és
meddig kell fizetni?

Az adókötelezettség az új ingatlan esetén a használatbavételi,
illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedésének napját,
ingatlan szerzése, elidegenítése esetén a földhivatali bejegyzés
napját követő év első napján keletkezik.

Az engedély nélkül épült, vagy használatba vett építmény esetén
az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első
napján keletkezik.

Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének
utolsó napjával, illetve az ingatlan értékesítési évének utolsó
napján. 

Bevallás / Mikor kell bejelenteni a változást? A magánszemélyek
kommunális adóját az adóhatóság kivetés útján, határozattal álla-
pítja meg. 

Az adózó az adó megállapítása érdekében az adókötelezettség

keletkezését (változását) követő 15. napon belül köteles
adóbevallást tenni. Az adókötelezettséget érintő változás pl: az
ingatlan alapterületének bővítése, rendeltetésének változása.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2013. március 31-ig
mulasztási bírság kiszabása nélkül van lehetőség az adókötelezett-
séget, az adó mértékét befolyásoló változás (pl.: hasznos
alapterület növekedése bővítés által) bejelentésére.

Nem kell újabb bevallást tenni mindaddig, ameddig a helyi adót
érintő változás nem következik be. 

A bevallási kötelezettség elmulasztása esetén azonban az
adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki.

2013. március 31. után az adóhatóság tervezett ellenőrzéseket
végez. Amennyiben az adóhatóság hivatalból végzett ellenőrzése
során tár fel hiányt, az adófizetési kötelezettséget 5 évre visszamenőleg
állapíthatja meg.

Fizetési határidő / Mikor kell fizetni? A kommunális adót két
egyenlő részletben kell fizetni. Az első féléves adó: március 15-ig,
a második féléves adó: szeptember 15-ig esedékes, addig lehet
késedelmi pótlék terhe nélkül megfizetni.

Tisztelt Adózó!
Amennyiben a bevallás kitöltése gondot, problémát okoz

Önnek, úgy a Polgármesteri Hivatal adóügyi ügyintézői
félfogadási időben készséggel állnak rendelkezésére az
596-584-es telefonszámon, illetve személyesen.

Ügyfélfogadási idő: 
hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00 16.00, 
szerda 8.00 – 17.30, 
péntek: 8.00 – 12.00 Dr. Cseh Tamás 

jegyző

ÉRTESÍTÉS

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Társaságunk Berhida településen a 

2012. december 24-én, hétfőn
és december 31-én hétfőn

esedékes lakossági 
hulladékszállítási szolgáltatást

változatlan időpontban fogja elvégezni.

Vertikál ZRt.
Polgárdi
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ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI
ADY-NAPOK AZ 50. ÉVFORDULÓN 

Iskolánk fennállásának 50. évfordulóját bensőséges, szerény meg-
emlékezés keretében terveztük megünnepelni. 

Az első napon, november 21-én a hagyományos kistérségi
szavalóversenyt rendeztük meg. Három iskola szavalói tették
emlékezetessé a délutánt. A zsűri elnöke, Szilvásiné Csordás Éva
előadóművész szerint a verseny magas színvonalon zajlott. Az egész
délutánt betöltő rendezvényünket szép számú közönség hallgatta,
élvezte.

A második napon megkoszorúztuk az Ady emléktáblát, melyet a
7. osztály és az énekkar ünnepi műsora követte. Majd Dr. Frisch
Gyuláné nyugalmazott iskolaigazgató az elmúlt évtizedek
legfontosabb történéseit, eredményeit elevenítette fel képek, vetítés
kíséretében. Ezt követően elénekeltük az Örömódát közösen. 

Kihirdettük az alsó tagozatos szépolvasási, írási versenyek
eredményeit is. Minden résztvevő kapott jutalmat. Ezután
kezdődött a gálaműsor, amelyben a szavalóverseny helyezettjei, a
kistérségi „Ki mit tud?” verseny nyertesei szerepeltek. Végezetül
pedig néhány diák „meglepetés” szalagos tánccal kedveskedett
nekünk.

A délelőtt második felében kézműves foglalkozásokba -
mézeskalácssütésbe, adventi díszek készítésébe - kapcsolódhattak
be a gyerekek. Aki inkább sportolni vágyott, az kipróbálhatta
magát a tornateremben egyéni, játékos sportversenyen. Az alsó
tagozaton pedig különböző játékos vetélkedők zajlottak.  

A napot teremfoci-mérkőzések zárták, iskolánk és a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola csapatai részvételével.

Az Ady-napi szavalóverseny eredményei:

1-2. osztály
1. Csonnó Benjámin 2. o. Ady E. Á. I.
2. Sihell Martin 2. o. Ady E. Á. I.
2. Huszka Evelin 2. o. Ady E. Á. I.
3. Takács Míra Zoé 1. o. II. Rákóczi F. Á. I.

3-4. osztály
1. Varga Ágnes 3. o. II. Rákóczi F. Á. I.
2. Molnár Viktor 3. o. Ady E. Á. I.
3. Varga Panna 4. o. II. Rákóczi F. Á. I.

5-6. osztály
1. Sipos Attila 6. o. II. Rákóczi F. Á. I
2. Ágoston Péter 5. o. Horváth I. Á. I.
3. Borzas Viktória Katalin 5. o. Ady E. Á. I.
Különdíj:
Lakatos Georgina Angelika 6. o. Ady E. Á. I.

7-8. osztály
1. Báthory Anna 7. o. Horváth I. Á. I.
1. Janny Tibor Dávid 8. o. Ady E. Á. I.
2. Gyallai Márta 8. o. Horváth I. Á. I.
3. Sijer Krisztofer 7. o. Ady E. Á. I.

SZÉPOLVASÁSI VERSENY 

November 15-én, délután 14 órakor alsó tagozatos Szépolvasási
versenyt tartottunk iskolánkban.

A versenyre 12 gyereket választottak ki a magyart tanító
pedagógusok a második, harmadik és negyedik osztályos tanulók
közül. Minden kisgyereknek egy mesét kellett előzetes felkészülés
után felolvasni a háromtagú zsűrinek és a jelen lévő érdeklődő
osztálytársaknak, tanító néniknek.

A versenyzők nagyon ügyesen oldották meg a nem könnyű 
fela datot. Bátran, hangosan, kevés hibával, kifejezően olvastak. Jó
volt hallgatni a sok szépen olvasó tanulót.

Minden kisgyerek apró ajándékkal és egy emléklappal lett
gazdagabb a verseny után. Az Ady napi ünnepségen tudták meg
iskolánk tanulói, hogy ki lett évfolyamonként a legszebben olvasó
kisdiák.

Íme az eredmény:

2. évfolyam: Lukszics Klarissza
3. évfolyam: Vass Vivien
4. évfolyam: Lendvai Rebeka

Minden versenyzőnek és a nyerteseknek szívből gratulálok a szín-
vonalas munkájukért!

Siposs Ágnes
tanító, a verseny szervezője

(Folytatás az 5. oldalon)
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M E G H Í V Ó

AZ ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
2012. DECEMBER 31-ÉN 
20 ÓRAI KEZDETTEL,

A „BERHIDAI ISKOLÁÉRT” ALAPÍTVÁNY
SZERETETTEL VÁRJA ÖNT

ÉS KEDVES CSALÁDJÁT, TÁRSASÁGÁT
A MÁR HAGYOMÁNYOS

JÓTÉKONYSÁGI SZILVESZTERI
ÓÉV BÚCSÚZTATÓ

JÓ HANGULATÚ BÁLJÁRA.

NE ÜLJÖN OTTHON!
TÖLTSE A SZILVESZTERT VIDÁM

TÁRSASÁGBAN!

JELENTKEZNI DECEMBER 27-IG LEHET
A KÖVETKEZŐ TELEFONSZÁMOKON:

Ady iskola Madár Lászlóné Varga Károlyné
88/455-184  88/456-346 30/4557937

A 2012/2013-as ne ve -
lési évben óvo dánk ban
6 csoport szer ve ződött.
Ebből egy német nem -
ze tiségi csoport, egy
pedig előkészítő német
cso port. A gyermekek
létszáma: 137 fő.
Minden gyermek ré -
szére biz tosítjuk az
egész napos óvodai
nevelést. Ennek kö -
szön hetően egyre

többen alszanak az óvo dában, jelenleg 4 cso portban 89 fő.
Heti egy alkalommal fejlesztő pedagógus foglalkozik azokkal a

gyerekekkel, akik valamilyen részképesség zavarral küzdenek, illetve
elősegíti a felzár kóz ta tá sukat.

Heti egy alkalommal logo pé dus foglalkozik a beszédészlelési,
beszédértési zavarral, beszéd hi bával küzdő gyermekekkel. 

Heti egy alkalommal gyógypedagógus foglalkozik a speciális fej -
lesztést, terápiát igénylő sajátos nevelési igényű gyermekekkel.

A szülők igényei alapján biztosítjuk, hogy a gyermekek heti egy
alkalommal hitoktatásban részesüljenek.

Ebben a nevelési évben a gyermekek érdeklődésének megfelelő in-

gyenes szakköröket szervezünk – német, angol, mazsorett, kézműves, ját-
szóházi, ügyességi játékok, néptánc, egészségre nevelés, karate. Ezzel is
elősegítjük a gyermekek tartalmas óvodai tartózkodását és fejlesztését.

Biztosítjuk, hogy a gyermekek részt vehessenek a Pegazus Báb-
színház bérletes előadásain évi 3 alkalommal.

Szeptemberben a város napokon két csoportunk, a Fáncsi és a
Vackor csoport szerepelt.

Szeptember 26-án környezetvédelmi ÖKO játszóházat szer veztünk
a szelektív szemétgyűjtésről.

Október 17-én a Vertikál Kft. elszállította az összegyűjtött PET
palackot és papírt az óvodából. Köszönjük a szülők segítségét.

Október 5-én a Vackor cso port terményünnepet tartott kö zö sen a II.
Rákóczi Ferenc Ál talános Iskola egyik osztályá val.

Október 12-én terményünnepet tartottunk az aulában, ahol
minden csoport előadta az őszi terményekről tanult ver seket, dalokat.

November 9-én Márton napot tartottunk az óvodában. A Vackor
csoport az aulában előadott egy jelenetet, majd német és magyar
nyelven énekeltek és verseltek. A nemzetiségi csoport a Polgármesteri
Hivatalban is szerepelt, majd a templomba mentek.

November 12-én a Vackor csoport a Szekszárdi Német Színház elő-
adásában láthatta a Brémai muzsikusok című mesét.

November 14-én Süni napon csoportjaink sünis énekkel, versekkel
szórakoztatták egymást. Az óvodapedagógusok bábjátékkal lepték meg
a gyerekeket, a konyhások pedig kompóttal. Minden csoport
valamilyen sünis ajándékot kapott.

November 15-én hangversenyt adtak a művészeti iskola növendékei és
tanárai, valamint megismertették az óvodásokat a különböző hangszerekkel.

Gerőfi Roland önkormányzati képviselőnek mondunk köszönetet
a gyermekek nevében, mert egy havi tiszteletdíját felajánlotta az
óvodának. Egy csoportba porcelán tányérokat és minden csoportba
porcelán bögrét tudtunk vásárolni belőle.

Óvodánk életét nyomon követhetik a facebook oldalán (Süni
Óvoda, Berhida). Kovácsné Tobak Márta

intézményvezető

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az Ady Endre Általános Iskola és AMI 88 fő német nemzetiségi
nyelvet tanuló diákja, tanárai nevében köszönetünket fejezzük
ki a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, mert
300.000 Ft adományozásával lehetővé tett számunkra egy
tartalmas, egész napos tanulmányi kirándulást a német ajkú
Németbánya – Deutschütten faluban.

Az élménynapra 2012. október 12-én került sor. Külön a
berhidai gyermekeknek állítottak össze szakemberek egy
komplex programot, amely 3 helyszínen zajlott, 3 csoportban,
forgószínpadszerűen. A népi helyszín egy sváb-udvarház: a
Tarka Boci Porta volt. Itt állatsimogatás, népi játékok, kaloda,
íjászat, jurta és történelmi fegyverek bemutatása, kipróbálása,
betyárbemutató volt Kóstolót kaptunk a frissen sütött,
előttünk készített hagyományos sváb ételből a krumpen-
prózliból.

A nemzetiségi helyszín a Faluház és a mellette levő szabadtéri
színpad volt. Itt megtekintettük a nemzetiségi gyűjteményt,
néptánc foglalkozáson vettünk részt, kéz mű veskedtünk, majd
lovaskocsikázáson megnézhettük ezt a kedves települést.

A harmadik helyszín egy túra volt, a falu polgármesterének a
vezetésével. Itt megismerkedtünk a környék növény- és
állatvilágával, a népi gyógyászatban használt gyógy növé nyekkel. 

Az iskolánk Diákönkormányzatának és a Berhidai Iskoláért
Alapítványnak is köszönetet mondunk, mert ők tették lehetővé,
hogy a nemzetiségi német nyelvet tanulókon kívül még 30
diákot el tudtunk vinni erre a kirándulásra. Így az iskolából
mindenki kirándulhatott, aki megérdemelte.

Élményekkel, tudással, tapasztalattal gazdagodva tértünk
haza. Köszönjük!

Ezúton mondunk köszönetet Pintér Ferencné bizottsági
tagnak is, aki tiszteletdíját felajánlotta iskolánknak - a nevelő-
oktató munkához való hozzájárulásként - rendezvények
szervezésére, fejlesztésre.

Iskolavezetés
Ady Endre Általános Iskola

SÜNI ÓVODA HÍREI
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ÁLLATOK NAPJA ÓVODÁNKBAN
Az elmúlt évekhez hasonlóan, ebben az esztendőben is meg-
ünnepeltük intézményünkben az Állatok Világnapját. Nagy
hangsúlyt fektetünk a környezettudatos nevelésre, hogy a gyerekek
minél nagyobb har móniában éljenek a természettel és az
állatvilággal.

Az eseményt október 3-ra terveztük, de már az azt megelőző
napokon is az állatok vilá ga köré építettük fog lal  kozásainkat,
kezdeményezéseinket.

Igyekeztünk minél több gyermeket bevonni, természetesen böl-
csődéseink is részt vettek tevékenységeinkben.

Nagy izgalommal várták a gyerekek a napot, melyen a lovakkal

ismerkedhettek meg közelebbről. Először a lovak tulajdonságairól
hallhattak, közelről megszemlélhettek egy lovat, a bátrabbak még
meg is simogathatták, majd pónilovaglás következett az óvoda
udvarán. Akinek volt bátorsága hozzá, tehetett egy kört a póniló
hátán ülve.

Ezt követően pedig az intéz mény előtt egy lovashintó, illetve
egy pónifogat várta a gyerekeket, melyre nagy öröm mel ültek fel
és egy pár percet kocsikáztak a település utcáin.

A bölcsődéseket néhány nyuszi és galamb is várta az udvaron,
megsimogathatták őket. Termé sze tesen az ovisok is meg-
ismerkedtek velük, majd a nap végén kicsik és nagyok közösen a

galambok reptetésével
köszöntek el az állatoktól.

Ezúton szeretnénk meg-
köszönni a segítséget:

Jánosi Nórának, id. Fülep
Bélának, Schlakker
Bélának, Varga Józsefnek,
Szabó Zoltánnak, Szöllösi
Attilának, Somogyi
Józsefnek, hogy lehetővé
tették intézményünk
gyermekei számára ezt a
nagyszerű délelőttöt. A
gyerekek nap, mint nap
boldogan mesélnek
élményeikről, rendszeresen
emlegetik és örömmel
várják a következő állatok
napját.

Rávai Henriett

HÉTSZÍNVIRÁG
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÍREI

A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde gyermekeinek életét az elmúlt
évekhez hasonlóan, ebben a nevelési évben is szeretnénk minél
érdekesebbé és színesebbé tenni. Továbbra is nagyon fontosnak
tartjuk a tudatos életre nevelést, a szelektív hulladékgyűjtést.
Intézményünkben külön gyűjtjük a használt elemeket és a mű-
anyag kupakokat. 

Október elején a szülőkkel közösen papír és műanyagpalack
gyűjtést szerveztünk és tervezzük, hogy az év során a gyerekekkel
többször elmegyünk szemetet szedni. 

Október végétől ismét használatba vettük Só szobánkat, melybe
a pozitív visszajelzéseknek köszönhetően napi rendszerességgel
fognak járni a gyerekek egészen a tavaszig.

Kiemelt nevelési területként kezeljük a mozgás-fejlesztést.
November elejétől a napi mozgásos feladatok és a hagyományos
testnevelés foglalkozások mellett, mozgásfejlesztő gyermektorna
foglalkozásokat szervezünk az óvodás gyerekeknek. Ezek alkalmá-
val lehetőség nyílik a gyermekek számára, hogy kikapcsolódjanak,
jól érezzék magukat úgy, hogy közben több képességük is fejlőd-
het, mint például az állóképesség, a kondicionális, a koordinációs

képességek, szerepet kapnak a járás - futásgyakorlatok, a mászások
- kúszások, a labdagyakorlatok, a lábboltozat erősítő torna és
természetesen a testnevelési játékok is. A tornát igyekszünk
beépíteni a heti rendbe, igénytől függően az időpontja változó.

Nagycsoportosaink november és december hónapban úszás -
oktatásra járnak a balatonfűzfői uszodába. 

November 27-én a Pegazus Színház: Hottentotta című mese-
játékát néztük meg és tervezzük újabb előadások megtekintését,
szervezését.

Szeretnénk megköszönni Antal Péternének, Csomainé Csókási
Mónikának és Gerőfi Rolandnak, hogy tiszteletdíjukat felajánlották
intézményünk számára. Az összegből fejlesztő játékokat
vásároltunk. Szeretnénk köszönetet mondani Csercsics Sándornak,
és a Ferrineb Kft-nek, hogy segítségünkre voltak intézményünk
udvarának felújításában és rendbetételében.

Az esztendő utolsó hónapja az ünnepekről fog szólni, ovisok és
bölcsődések nagy izgalommal várják már a Mikulást és a 
Kará csonyt.

Rávai Henriett
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A BERHIDAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

BÉCSBEN JÁRTUNK…

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola német nemzetiségi nyelvet
tanuló, felsős diákjai egy bécsi kiránduláson vettek részt október
19-én, melyet a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat
szervezett.

Rövid városnézés keretében, elsőként a Hundertwasserhaus
nevezetű építményt néztük meg, melynek érdekessége, hogy több-
színűre van festve és az épület tetejére fákat ültettek.

Utunk ezután a Parlamenthez, majd a Rathaushoz vezetett,
melynek terén rendezik meg évente az adventi vásárt.

A sok látnivaló kivétel nélkül mindenkinek nagyon tetszett. Egy
rövid séta után végre elérkeztünk a Schönbrunni állatkertbe, ami
a világ egyik legrégebbi állatkertje, itt született először fogságban
panda. Láttunk itt orrszarvút, orángutánokat, elefántokat, zsiráfot
és még ráját is. Az állatkertben külön részlegben kaptak helyet a
rágcsáló kisállatok, krokodilok és egy rovarház is. Meghökkentő
és egyben érdekes volt, hogy az oroszlánokat csak egy, de vastag
üvegfal választotta el a látogatóktól, számomra ez nagy élményt
jelentett.

Tele élményekkel és kissé fáradtan vágtunk neki a hazaútnak,
mely bár hosszú volt, de hangulatunkat nem törte le.

Köszönöm a magam, kísérőtanáraink és kirándulótársaim nevében
a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy lehetővé
tette ezt a felejthetetlen kirándulást!

Takács Dóra 
8. osztály

MÁRTON NAP
A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Berhida

Német Nemzetiségi Kultúrájáért Egyesület november 9-én tartotta
a hagyományos Márton napi lámpás felvonulását, melyen iskolánk
6.b és 2. osztályos német nemzetiségi nyelvet tanuló diákjai
szerepeltek megemlékező műsorukkal. Szép műsort láthattunk az
Ady Iskola diákjaitól és a Süni Óvoda nemzetiségi csoportjától is.

A hagyományos lámpásversenyen is több tanuló indult ötletes,
szép munkával. A fődíjat, egy élő libát, Rózsás Barbara 4. b
osztályos tanulónk nyerte! 

Köszönet Pergő Margit polgármester asszonynak, aki lehetővé tette,
hogy alkalomhoz illő fődíjat adhattunk át.

SZÍNHÁZBAN VOLTUNK
November 12-én Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat

bábelőadást szervezett az intézményekben.  A Szekszárdi Német
Színház Mesék a bőröndből c. előadássorozatából a Brémai
muzsikusok című mesét nézhették meg a német nyelvet tanuló
gyerekek. Az előadóművész kedvesen, humorosan mesélte el a
történetet németül és magyarul is, belevonva gyerekeket az elő-
adásba. 

RÁKÓCZIBA HÍVOGATÓ
Hagyományteremtő szándékkal idén novemberben is meg-

rendeztük a Mikulásváró „németes“ ovisulit iskolánkban. A
köszöntő után a 4.b osztály egy műsorral kedveskedett a Mikulás-
ról és Rudolfról, a piros orrú rénszarvasról az ovisoknak. Ez után
kipróbálhatták a nagycsoportosok, hogy milyen lenne, ha jövőre
kezdenék az első osztályt, s ők is „németesek“ lennének. A dél-
utáni foglalkozáson megtanultunk pár német szót, ami a
Mikuláshoz kapcsolódik; dalt énekeltünk és játszottunk el a téli
sportokról, barkácsoltunk, s legvégül megtanultak a gyerekek egy
Mikulásváró versikét is. A gyerekek szép számmal vettek részt az
ovisulin, a bátrabbak bemutatták az oviban tanult verseket,
dalokat is. Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát és
örömmel vettek részt a gyerekek a rendezvényen.

Csonka Mariann 
német nyelv szakos pedagógus

MARTIN-NAP
A Német Nemzetiségi Kultúrájáért Egyesület és a Német

Nemzetiségi Önkormányzata november 9-én immár hagyományos
módon Lámpás-felvonulást rendezett. Délig lehetett a versenyre
érkező szebbnél-szebb lámpásokat leadni. Este a felvonulást
lovasok nyitották, melyben a szokásos körünket tettük meg jó
hangulatban. A felvonulás végén az óvodások és iskolások elő-
adását láthattuk, ahol Szent Mártonról emlékeztünk meg, ahogy
megfelezte köpenyét egy koldussal. Az eredményhirdetésre is itt
került sor, és meglepetésként egy hatalmas tűz várta a felvonulókat.

Egyesületünk köszönetét szeretné kifejezni a Berhidai Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak, Szöllösi Attilának és a Berhidai

Lovasok KSE-nek, Monse Andrásnak és a Wald 2002 Bt-nek a fáért
és a tűzért, Pergő Margit polgármesternek a fődíjért és zsűritagságért,
Madár Lászlónénak, Monse Lászlónénak, Cseh Tamás jegyzőnek a
zsűrizésért, a Kultúrház és Könyvtárnak, Magyar Lászlónak a
technikáért, a II. Rákóczi Ferenc és az Ady Endre Általános Iskola
szülőinek, pedagógusainak és diákjainak, valamint a Süni Óvoda és
a Hétszínvirág Óvoda gyerekeinek, óvónőinek, és szülőinek, akik
nélkül az idei év sikere nem lenne teljes. Külön köszönjük Havasfalvi
Zoltánnénak, hogy támogatott és segítette munkámat!

Takács Ildikó
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NÉMET NYÁRI TÁBOR
A Berhida Német Nemzetiségi Kultúrájáért Egyesület immáron
negyedik alkalommal szervezte meg német nyári táborát július 9-
15-ig. Az előző évek sikereire alapozva a felnőttek örömmel
kezdték meg a szervezkedést, és a hosszú munkák után végre el-
érkezett a nagy nap.

Hétfőn reggel, 8:00-kor buszunk, 23 fáradt szemű, ugyanakkor
nagyon izgatott gyermekkel, illetve egyetemistával, valamint 6
felnőttel elindult Berhidáról Kerecsendre. A délutáni megérkezés,
szoba elfoglalások és vacsora után, este kezdetét vette a már
hagyományos ismerkedés, német nyelven. Mivel táborunkban már
szinte mindenki ismer mindenkit, így ezen újítottunk egy kicsit.
Ezúttal nem saját magunkról kellett beszélnünk, és a megszokott
dolgokat elmondani, hanem egy kiválasztott személyt kellett
bemutatni, így is gyarapítva szókincsünket, és gyakorolni nyelvtani
ismereteinket.

Kedden a finom reggeli után, utunkat Bogács felé vettük, ahol
élveztük a strandot, a meleg napot, és kellemes időt töltöttünk. 

Szerdán délelőtt a kisnánai várat látogattuk meg, ahol 3
dimenziós filmet nézhettünk meg a vár történetéről, majd körbe
is járhattuk, mindenki nagyon élvezte a nem hétköznapi várat.
Délután a nagy melegre való tekintettel ismét strandolni
indultunk, ezúttal a célállomásunk Demjén volt. 

Csütörtökön, reggeli után, Rátkára buszoztunk, ahol egy csodás
német nemzetiségi tájházat tekintettünk meg. Gyerekeket és
felnőtteket is lenyűgöztek az ott látott régi használati tárgyak, a
családi fényképek, illetve a hallott történetek, érdekességek a
kultúráról és a régi életről. A képeslapok illetve emlék képek

vásárlása és úti csomagunk elfogyasztása után Boldog-kő vára felé
indultunk, ahol szintén egy csodálatos, tágas és nem megszokott
várat látogattunk meg. 

Pénteken délelőtt egy túrázós napot kezdtünk. Először a siroki
várat látogattuk meg, melynél elbűvölő táj fogadott minket. Az
ebédünk elfogyasztása után Szilvásváradra indultunk, ahol erdei
vasúttal mentünk el a Fátyol-vízesésig, és onnan feltúráztunk az
Ősember barlanghoz. Visszafele kezdetét vette a mindenki által
várva várt német nyelvű akadályverseny. Csapatokat alkottunk és
rengeteg mókás, néhol bonyolult, de mindenképpen tanulságos
német nyelvi feladatokat töltöttünk ki, így nem is éreztük hosz-
szúnak és megerőltetőnek a túrát vissza a buszunkhoz. 

Szombaton reggel mindenki kicsit szomorúan ébredt, hisz tudtuk
ez az utolsó nap az idei táborunkban. Délelőtt Egerben sétáltunk,
megtekintve annak nevezetességeit (a Dzsámit, bazilikát,és a várat,
kívülről.) Mindenki tudott vásárolni valami kis emléket otthonra.
Délután a nagy melegben mindenki örömére újra Demjénbe
mentünk strandolni. Késő délután kezdetét vette a német kvíz
vetélkedő, mely segített ismereteink felelevenítésében, új szavak
tanulásában, nyelvtanunk helyes gyakorlásában. Ezután következett
a szintén hagyományos Ki mit tud?, melyen rengeteg ügyes,
németen énekelő, vagy mondókát mondó, táncoló, illetve
színdarabot előadó lelkes gyermeket láthattunk. 

Vasárnap reggel, a szomorú búcsú után, hazaindultunk. Út-
közben a Sástónál álltunk meg, melynek kilátójából
gyönyörködhettünk a táj szépségében. Budakalászon pedig szintén
egy német nemzetiségi tájházat látogattunk meg, ahol nagy
örömmel hallgattuk, hogy máig ápolják a kapcsolatot a kitelepített
németekkel, a ház maga pedig igazán tiszta és rendezett volt. 

Berhidára megérkezve, a gyermekek mosolygó arccal futottak
üdvözölni szüleiket, és mesélték mennyi mindent láttak, hallottak,
illetve tanultak. Örömmel tölt el, hogy táborunkba szívesen
jönnek, visszavágynak a németet tanuló, illetve német kultúra
iránt érdeklődő gyermekek. A jó hangulat, a tábori hagyományok,
újdonságok és a kemény munka meghozza gyümölcsét, meg-
világosítja az embert miért, és kikért érdemes dolgozni.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a résztvevő felnőtt
segítőknek, akik önzetlen munkájukkal hozzájárultak a tábor
sikeréhez: Balogh Attiláné, Havasfalvi Botond, Havasfalvi Zoltánné,
Papp Daniella, Pénzes Gézáné, Pénzes Géza, Vachtler Gergő és Vacht-
ler János. Pályázati úton 200.000 Ft-ot nyertünk, a Berhidai Német
Nemzetiségi Önkormányzat 100.000 Ft-tal járult hozzá
költségeinkhez. A táborozó gyermekek szülei anyagilag valamint
különféle finomságokkal támogattak bennünket.

Takács Lászlóné

VÁROSDÍSZÍTÉS A BERHIDAI NAPOK ALATT
Az Összefogással Berhidáért Egyesület hagyományt kívánt
teremteni a XX. Berhidai Napok rendezvénysorozat alatt. Felhí-
vással élt a lakosság felé, melynek tárgya a városba vezető utak
feldíszítése volt, továbbá kérte, hogy a településen élők tegyék
hangulatosabbá, érdekesebbé, emlékezetesebbé e három napot, és
aki Berhidára érkezik ez idő alatt, azt jó érzés töltse el.

A zsűri végig járta az utakat, s örömmel látta, hogy több ötletes
és humoros alkotás is készült. 

Köszönjük a Lakosság pozitív hozzáállását! Gratulálunk a
következő cím alatt élőknek: Kiskovácsi út 71., Kiskovácsi út 1.,
Kossuth u. 26., Péti út 14., Bem u. 17., Ősi út 34., Veszprémi út

14., Veszprémi út 34. és Veszprémi út Autósbolt. Ők egy
emléklapot és Kellerné Szász Anikó által készített ajtódíszt
vehettek át a Berhidai Napok zárásakor.

Örömmel tapasztaltuk, hogy voltak olyan lakók is, akik nem a
meghirdetett utcákban laktak, de mégis feldíszítették a házuk
elejét, vagy a kapujukat!

Reméljük, hogy a következő évben már többen csatlakoznak a
felhíváshoz, ezzel is kifejezve tenni akarásukat a város
hangulatosabbá tételéért!

Turcsányi Istvánné
ÖBE elnök 
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A Vass Lajos Nép-
zenei Szövetség
mintegy 30 éves
ki hagyással, de
folytatja Vass Lajos
– nemzetet meg-
éneklő – elkép ze -
lését, a „Repülj
Páva” vetél ke dőt.
Immár ki lenc alka -
lommal (többször,
mint az eredeti
elkép zelés) kelt

nemes dalversenyre a Kárpát-medence magyarsága, és a magyar-
országi kisebbségek. A verseny résztvevői három fordulón –
regionális elődöntő, egy-egy tájegységet összefogó középdöntő,
kárpát-medencei döntő – mutatták be hagyo mányukat. A
rendezvény sorozat fő célja: a népzene értékeinek megismerése,
megismertetése, megőrzése, ápolása, az előadók közötti kapcsolat
kiépítése, a ta pasz talatok átadása. Évek óta nagy ér deklődés kíséri
a prog ramsorozatot, mert az országban egyedülálló szak mai lehető-
séget biz to sít a résztvevőknek. Évről-évre közel 8 000 fő rész vé te -
lé vel zajlanak az elődöntők, ahol az általános iskolástól a
legidősebb korosztályig minden generáció kép vi sel teti magát. 

A regionális elődöntők során 425 csoport, 258 szólista
mutatkozott be. A kiváló szakemberekből álló zsűri 189 csoportot,
valamint 92 szólistát engedett tovább a következő meg-
mérettetésre, az Országos Középdöntőbe.

A második fordulóból csak a legjobbak - 100 csoport, szólista -
juthatott tovább a harmadik fordulóba, a Kárpát-medencei
Döntőbe, ami 2012. november 17-én, Budapesten, a Csepeli
Munkásotthonban került megrendezésre. Nagy örömünkre
Népdalkörünk is bejutott e rangos mezőnybe.

A Kárpát-medencei Döntőn három fokozat volt elérhető: 
Vass Lajos Nívódíj, Vass Lajos Kiemelt Nívódíj, és a legmagasabb
fokozat a Vass Lajos Nagydíj.

A résztvevő 100 csoport, szólista között a zsűri mindössze 30 db
nagydíjat adhatott át.

Nagy örömünkre népdalkörünk, a Búzavirág Nép dal kör immár
másodszor megkapta ezt a kiemel kedő szakmai elismerést.

Köszönjük fenntartónk támogatását, amelynek köszönhetően
eljuthattunk e rangos versenyre.

Horváthné Bakos Ilona
Búzavirág Népdalkör vezetője

MÁSODSZOR IS VASS LAJOS NAGYDÍJAS
LETT A BÚZAVIRÁG NÉPDALKÖR

GRATULÁLUNK!

Ezúton gratulálunk a Búzavirág
Népdalkörnek és vezetőjének Horváthné
Bakos Ilonának, hogy ismét hírnevet
szereztek városunknak. 

A IX. Vass Lajos Népzenei Verseny
Kárpát-medencei Döntőjén másodszor
is Vass Lajos Nagydíj fokozatot nyert el a
népdalkörünk.

Az eltelt évek alatt mindig kiválóan szerepeltek az or-
szágos versenyeken, melyet bizonyít a sok kiváló fokozat.
Eredményeikkel hozzájárultak, hogy városunk, Berhida,
ismertté vált és méltán váltak az amatőr művészeti
mozgalom elismert csoportjává.

Köszönjük, hogy őrzik hazánk népdalkincseit, és
városunkban a népzenei hagyományokat sikeresen ápolják!

szerk.
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GRATULÁLUNK!
Horváth Istvánné a Rózsa Ferenc Nyugdíjas Klub vezetője közösségi munkája el-

ismeréseként oklevelet vehetett át a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnökétől, az idősek
világnapja alkalmából az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban megrendezett megyei ünnep-
ségen.

A Rózsa Ferenc Nyugdíjas Klubnak 17 éve, még aktív dolgozóként lett tagja. 2007 óta
vezeti a nyugdíjas klubot, mindenki megelégedésére. Mindig a klub és a tagság érdeke a
legfontosabb a számára. Sokat tett és tesz azért, hogy a klubtagok jól érezzék magukat a
kéthetenkénti klubnapon, ahol mindenről tájékoztatást ad. Mindenkihez van pár jó, kedves
szava, ami az idősödő emberek megelégedésére szolgál. Sokszínű, változatos programokat
szervez, minden munkában részt vesz, mindent megtesz azért, hogy a klub tagjainak
munkáját elismerjék. Fáradhatatlan közéleti, közösségi ember is. 2010 óta tagja Berhida
Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának. A képviselői munkájáért járó
tiszteletdíját rendszeresen, önzetlenül felajánlja a Rózsa Ferenc Nyugdíjas Klub részére. A

tiszteletdíjak összegéből a klubtagok részére kirándulásokat, színház- és fürdőlátogatásokat szervez. Szívesen vesz részt a város kulturális éle tének
szervezésében, kimagasló szorgalommal fáradhatatlanul dolgozik azért, hogy tudása legjavát, a tőle elvárható legmagasabb színvonalon adja át
környezetének. Példaértékű, jó kapcsolatot ápol a helyi civil szervezetekkel, intézményekkel, méltán vehette át a megyei kitüntetést, melyhez
ezúton is szívből gratulálunk.

szerk.

(Fotó: Gáspár Gábor)

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság segítséget kér állat-
kínzás elkövetése miatt ismeretlen tettes ellen folyó
nyomozásában. A nyomozás adatai alapján október 22-én egy
Papkeszi és Peremarton közötti ipari területen lévő vízóra-
aknába dobtak egy kistestű keverék kutyust, a kutya testén
korábbi bántalmazásokból eredő szúrt, vágott sérülésekkel.

November 21-én ugyanebben a vízóraaknában egy döglött
kutyát találtak, mely egy kb. 20 kg körüli, 90 cm hosszú tigris-
csíkos keverék kan kutya volt, 1 év körüli. Jobb első lábán
régebbi, törésből származó rosszul gyógyult sérülés volt
látható, mely miatt a kutya feltehetően sántított.

Amennyiben a bűncselekménnyel kapcsolatban  információval
rendelkeznek kérjük jelentkezésüket a Balatonalmádi Rend-
őrkapitányságon a 88/438-711-es vagy a 107-es hívószámon.“

Segítségüket köszönöm! :

Szabó Álmos
r. alezredes

Békés, boldog 
karácsonyi ünnepeket 

és 
egészségben gazdag 

boldog új évet kívánok minden 
kedves klubtagnak és családjának!

Horváth Istvánné
klubvezető

MÁTRAI ERŐMŰ ZRT. HELYI
KÉPVISELETÉNEK

TÜZELŐ AJÁNLATA!

Barna szén (Lignit) 2100 Ft/ q házhoz szállítva!
Szlovák dió szén 2600 Ft/q
(Az ár nem tartalmazza a fuvar díjat!)
Fa kalodás tűzifa (cser, tölgy, bükk)
1 erdei köbméter konyhakészre
hasítva 1*1*1,75. 
Tel: 06 20/918-9963

Peremartonban eladó 
1+2 félszobás, magasföldszinti, 
egyedi gázfűtéses, hőszigetelt
nyílászárós lakás. 
Érdeklődni: 06/30/353-46-71
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Kedves berhidai lakos! 
Megbízható fogorvost keres elérhető áron? Megtalálta! 
Ez a hirdetés egy kupon, amelynek beváltásával Ön a következő egyszeri kedvezményekre
jogosult a Globe Dental Fogászati Centrumban 2013. január 31-re

50% kedvezmény a röntgenfelvétel árából
10% kedvezmény az első kezelés árából

Barátságos környezet, szakértelem, fájdalommentes kezelések, minden, ami fogászat egy helyen!
Ne késlekedjen időpontot kérni a 06 88/574-865 vagy a 06 20/9954-540 számon!

www.globedental.eu
Globe Dental Fogászati Centrum - Balatonkenese Táncsics M. u. 6.

Az Összefogással Berhidáért Egyesület

szeretettel vár mindenkit

2012. december 16-án, vasárnap 17.00 órára

a Petőfi Művelődési Házban megrendezésre

kerülő zenés estre

Gyújtsuk meg közösön Advent harmadik gyertyáját
a HANGÁR 21 együttessel.
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Az Összefogással Berhidáért Egyesület 
szeretettel meghívja Önt és Kedves családját

2012. DECEMBER 20-ÁN,
CSÜTÖRTÖKÖN 

16.00 ÓRÁRA

a Polgármesteri Hivatal előtti téren 
megrendezésre kerülő 

MINDENKI
KARÁCSONYÁRA.

Ünnepi köszöntőt mond: 
Pergő Margit polgármester 

és 
Beke Zsolt helyettes esperes, plébános

Ünnepi műsort adják:
Berhidai óvodások, iskolások, hittanosok,

fiatal énekesek, és zenészek, valamint a 
képviselő-testület csengettyű kórusa.

Szeretettel és forró teával 
várunk mindenkit!

Busz indul:
15.45-kor a Petőfi Művelődési Ház elől,

vissza az ünnepséget követően.


