
ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
BERHIDA

KEDVES OLVASÓK!
Ahogy Koncz Zsuzsa énekli „Rohan az idõõõ….”. Alig állt a ke-
zünk a 2013-as év leírására, máris visszaszámolunk, hogy meny-
nyi is van még vissza, hogy karácsony és újév legyen. Sietve él-
jük az életünket.

Milyen év volt ez? Kinek ilyen, kinek olyan. Mozgalmas, mert
rendkívül sok információ ért bennünket, amelyek elsõsorban
gazdasági jellegûek voltak. Évvége felé azért az embert mégis csak
a   jövõ év érdekli, és töretlen optimizmussal gondoljuk, hogy
talán az elkövetkezendõ év jobb lesz, mint az idei.

Mire emlékezhetnek az évbõl az itt élõ emberek? A tél simán el-
ment, szinte nem is volt, hogy aztán márciusban, amikor már
egyáltalán nem kívántuk, akkor bezzeg legyen. Mi itt Berhidán
viszonylag simán átvészeltük, fõként azok, akik ezen a hétvé-
gén a Hétszínvirág Óvoda által rendezett nagysikerû bálban tár-
gyalták ki az eseményeket. 

Januárban szembesültünk vele, hogy nem változott a köz-
foglalkoztatás rendszere és továbbra is marad a hatórás munka,
kis létszámú, zömében kéthavonta forgatott csoportokkal.  

Januártól létrejött a Várpalotai Járási Hivatal és a helyi Ok-
mányiroda irányítása, mûködtetése átkerült oda, illetve az isko-
láink állami kézbe kerültek. Na, nem teljesen, mert az üzemel-
tetéshez kapcsolódó költségek - víz, gáz, villany, takarítás, kar-
bantartás, gyermekélelmezés – továbbra is itt maradtak az önkor-
mányzatnál.  

Évközben indult és nagysikerrel befejezõdött a dajkaképzõ
tanfolyam. Most december elsejével tizenegy csoportban nyolc-
féle tanfolyamon 198 ember kezdett tanulmányokat.

Külsõleg megújult egy orvosi rendelõ és a védõnõi szolgálat épülete.

Kibõvült a térfigyelõ kamerahálózat és elkészült a Kistó és kör-
nyékén egy gyönyörû, Leader pénzbõl finanszírozott szabad-
idõpark. Jövõre ennek a folytatása következik, megépül a fogadó épü-
let, szabadtéri kemence, gördeszka pálya és egy labirintus játszóhely
a gyerekeknek.

Közös kulturális élményként élhettük át a  XXI. Berhidai Na-
pok rendezvényét és az iskoláinkba és óvodáinkba járó gyerekek
szerepléseit, a nyugdíjasaink fellépéseit.

Pályázatokat nyújtottunk be, melyek elsõdleges célja középü-
leteink energiatakarékos mûködtetése. Bízunk ezek kedvezõ bí-
rálatában és mûszaki dokumentációkkal készülünk a jövõ évi
pályázati lehetõségek kihasználására.

Befejezõdött a kármentesítés elsõ üteme a peremartoni gyár-
területen és ugyanakkor megkezdõdtek a második ütemhez tar-
tozó munkálatok. 

Az adófizetõk becsülettel teljesítik befizetéseiket, az önkor-
mányzat pedig igen takarékos gazdálkodást folytat, aminek kö-
szönhetõen nincs adósságunk. Ezért 2014-es évben nem kívá-
nunk bérleti díj emeléssel élni bérlõink felé, illetve nem terhel-
jük adóemeléssel az adófizetõket.  Sok sikert kívánva reméljük,
hogy jó évek következnek számukra!

Fontos, hogy továbbra is jobb és nagyobb legyen egymás
iránt a türelmünk és az is, hogy ezzel senki ne éljen vissza.  

Kívánom a városunkban élõknek, hogy jövõre is egész évben le-
gyenek olyan közös dolgaink, amelyek növelik az itt élõk összetarto-
zását. Legyen mindenkinek megbízható jövedelme és erõben, egész-
ségben éljék meg napjaikat, hogy könnyebb legyen a boldogulásunk!

Pergõ Margit polgármester
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Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kíván 

Berhida Város Önkormányzata
nevében

Pergõ Margit 
polgármester
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A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSÉN TÖRTÉNT
Legutóbbi lapszámunk megjelenése óta a képviselõ-testület
két munkaterv szerinti ülést tartott október 31-én és novem-
ber 28-án. Ezen kívül rendkívüli ülésre került sor október
10-én és november 18-án. 

Az október 10-i rendkívüli ülésen döntött a Süni Nap-
köziotthonos Óvoda vezetõjének – a törvény alapján meghatá-
rozott pedagógus béremelés következtében szükséges – új illet-
ményérõl és vezetõi pótlékáról. (A Hétszínvirág Napköziott-
honos Óvoda és Bölcsõde esetében errõl a Berhidai Közneve-
lési Társulás Társulási Tanácsa hozott döntést.) 

Tájékoztatót hallgatott meg a 2013–2014-es nevelési év in-
dításának tapasztalatairól az intézményvezetõk elõterjesztésé-
ben, módosította a Süni Óvoda alapító dokumentumait.

Elfogadta a testület az év hátralévõ részére ütemezett munka-
tervének módosítását.

Az Állami Számvevõszék ez évben végzett ellenõrzésének
megállapításaival kapcsolatban intézkedési tervet fogadott el.

Tárgyalta a NAPÁVA Kft. tájékoztatóját a településen végzett
házi szociális gondozás területén végzett tevékenységérõl.

A korábbi évekhez hasonlóan ez évben is úgy döntött, hogy
a felsõoktatásban részt vevõk támogatása érdekében pályázatot
nyújt be a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramra.

Módosításra került az önkormányzat 2013. évi belsõ ellenõrzé-
si terve.

Az iskolák fenntartója – a Klebelsberg Kuno Intézményfenntartó
Központ – lehetõvé tette, hogy a képviselõ-testület az intézmények
Intézményi Tanácsába képviselõt delegáljon. A képviselõ-testület
mindkét intézményhez Nyírõ István alpolgármester urat delegálta.

Elsõ körben megtárgyalta a közterületek használatáról szóló
rendelet módosítására irányuló elõterjesztést és azt társadalmi
véleményezésre bocsátásra alkalmasnak találta.

Az október 31-i munkaterv szerinti ülésen elsõ körben
megtárgyalta a szociális ellátásokról szóló új rendelet tervezetét és
annak társadalmi véleményezésre bocsátásáról döntött.

Módosította a közterületek használatáról szóló rendeletet. A
módosítás lényege, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos en-
gedélyezi, hogy az ingatlan tulajdonosa összeszedje az ingatla-
na elõtti közterületeken lévõ gyümölcsfák lehullott termését.

Elfogadta a 2014. évi gazdálkodási koncepciót. Úgy döntött,
hogy a pénzügyi egyensúlyt a kiadások kordában tartásával kell
elérni a következõ esztendõben, sem a helyi adókon, sem a bér-
leti díjakon, sem az egyéb díjakon – közterület-használati díj,
temetõi díjak, stb. – nem kívánt emelni, mivel úgy látta, hogy
sem a lakosság, sem a vállalkozások nem terhelhetõk tovább.

Elfogadta a 2013. évi gazdálkodásról szóló háromnegyed éves be-
számolót. A teljesítési adatok alapján a bevételek az idõarányos-
nál kismértékben nagyobb mértékben folytak be, míg a kiadá-
sok területén a teljesítés alapvetõen idõarányosnak mondható.

A képviselõ-testület már korábban elhatározta, hogy új tele-
pülésrendezési eszközöket kíván elfogadni. E folyamat követ-
kezõ lépéseként meghatározta a település-rendezési folyamat-
ban az egyeztetésben részt vevõk körét.

A határozat szerint:
1.) „Berhida rendezési tervének teljes felülvizsgálatában partnerként

vonja be az alábbi önkormányzatokat és szervezeteket: Vilonya, Pap-
keszi, Õsi, Öskü, Küngös, Pétfürdõ önkormányzatai, Berhidai Német
Nemzetiségi Önkormányzat, a Berhidai Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat, az Összefogással Berhidáért Egyesületet, a Római Katolikus
és Református Egyház, valamint a Peremartoni Ipari Park képviselete.

2.) A partnerek tájékoztatása papíralapon, levélben történik, a bírá-
lati anyag CD-n, illetve kivételes esetben papíralapon kerül kiküldésre. 

3.) A lakosság a koncepció kialakítása során és a terv véleménye-
zési szakaszában kerül bevonásra. Személyes tájékoztatásuk többszö-
ri lakossági fórum alkalmával történik, annak menetérõl jegyzõkönyv
készül. A véleményezendõ anyag kifüggesztésre kerül a hivatalban,
valamint felkerül a honlapra a véleményezési szakaszban 30 napra. 

Ez idõ alatt írásban lehet észrevételt tenni a polgármesternek cí-
mezve. A lakossági észrevételekre a választ az érintettek összehívásá-
val – nyílt egyeztetés alkalmával - adja meg a polgármester. A tár-
gyalásról jegyzõkönyv készül.

4.) A partnerségi egyeztetés folyamatában beérkezett javaslatok,
vélemények dokumentálása a rendezési tervhez rendelt önálló ikta-
tószám alatt történik. 

Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolása papírala-
pon történik, azt ismertetni kell a véleményt adóval és tájékoztatni
kell a képviselõ-testületet. Nyilvántartása iktatással történik. 

Az elfogadott településfejlesztési koncepciót és településrendezési
eszközöket az önkormányzati hivatal épületében ki kell helyezni, va-
lamint a település honlapjára fel kell tenni.”

Elfogadta a helyijárati autóbusz-közlekedés menetrendjének mó-
dosítását, amelyben figyelembe vette az oktatási, nevelési intéz-
mények által jelzett igényeket. Az új menetrend a következõ:
BERHIDA HELYIJÁRATOS AUTÓBUSZ MENETRENDJE

Üzemeltetõ: Pénzes Géza 8181 Berhida, Hársfa u. 9.
Érvényes: 2013. november 4-tõl

Akácfa köz 7:00 12:15 14:05 15:35
Kossuth Lajos utca 
(páros oldal) 7:02 12:17 14:07 15:37
Õsi út 7:05 12:19 14:09 15:39
Temetõ (buszforduló) 7:07 12:20 14:10 15:41
Péti út (ÁDR forduló) 7:09 12:22 14:12 15:43
Veszprémi út (páros oldal) 7:11 12:23 14:13 15:45
Kossuth Lajos utca 
(páratlan old.) 7:13 12:24 14:14 15:46
Vasút utca 7:15 12:25 14:15 15:47
Jókai Mór utca 7:17 12:26 14:16 15:48
Táncsics Mihály utca 7:19 12:27 14:17 15:49
Veszprémi út (Lakath J. út)7:21 12:28 14:18 15:50
Széchenyi utca 7:22 12:29 14:19 15:51
Orgona út 7:23 12:30 14:20 15:52
Tulipán út 7:25 12:32 14:22 15:53
Peremarton gyt. Iskola 7:26 12:35 14:25 15:55
BERHIDA HELYIJÁRATOS AUTÓBUSZ MENETRENDJE

Üzemeltetõ: Pénzes Géza 8181 Berhida, Hársfa u. 9.
Érvényes: 2013. november 4-tõl

Peremarton gyt. Iskola 7:26 12:45 14:30 16:00
Öregek otthona 7:27 12:47 14:32 16:02
Orgona út 7:28 12:49 14:34 16:04
Széchenyi utca 7:30 12:50 14:35 16:06
Veszprémi út (Lakath J. u.)7:32 12:52 14:37 16:08
Táncsics Mihály utca 7:33 12:54 14:39 16:10
Jókai Mór utca 7:35 12:55 14:40 16:12
Vasút utca 7:37 12:56 14:41 16:14
Kossuth Lajos utca 
(páros oldal) 7:38 12:58 14:43 16:16
Õsi út 7:40 13:00 14:45 16:18
Temetõ (buszforduló) 7:41 13:02 14:47 16:20
Péti út (ÁDR) 7:42 13:04 14:49 16:22
Veszprémi út (páros oldal) 7:43 13:05 14:50 16:25
Kossuth Lajos utca (páratlan)7:45 13:06 14:52 16:27
Akácfa köz 7:47 13:08 14:54 16:30

A testület jóváhagyta a kistérséggel – a Családsegítõ Központ
keretében igénybevett – szupervizori ellátásra, illetve a központi or-
vosi ügyelet finanszírozására kötött megállapodásokat.

A peremartoni kármentesítéshez ingyenes használatba adta a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. részére a kihordó utat. 

Az óvodafejlesztésre nyert pályázatot meg kellett osztani az ön-
kormányzat és a Berhidai Köznevelési Társulás között, ennek ér-
dekében konzorciumi szerzõdést kötött a két említett szervezet
egymással, amelynek alapján a támogató szervezet módosítot-
ta a támogatási szerzõdést. (Folytatás a 3. oldalon)
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VÁLTOZÁSOK A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKBAN
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 2014. január 1-jétõl az eddig
megszokott temetési, rendkívüli gyermekvédelmi és átmeneti segély
helyébe lép az EGYSÉGES ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY.

A segélyt családonként egy évben egyszer lehet kérni, kivéve, ha ha-
láleset miatt szorulnak anyagi segítségre. 

A jogosultság megállapításánál a családban az egy fõre szá-
mított havi jövedelem nem lehet magasabb az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 130 %-ánál. (Ebben az
évben ez egy fõre vetítve 37.050.-Ft) Egyedülálló esetében a jöve-
delmi határ 150% az elõbbiek szerint.

Az önkormányzati segélyt azok kérhetik, akik önmaguk, il-
letve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondos-
kodni, vagy alkalmanként valamilyen nem várt esemény többletki-
adásai miatt anyagi segítségre szorulnak. Ilyen többletkiadást

okozhat betegség, haláleset, iskoláztatás, elemi kár elhárítása;
továbbá segély kérhetõ a válsághelyzetben lévõ várandós anya
gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának elõkészítésé-
hez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a
gyermek családba való visszakerülésének elõsegítéséhez kapcsolódó ki-
adások fedezése miatt.

Az évente egy alkalommal adható önkormányzati segély ösz-
szege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 25%-át, gyermekes családoknál – ha a gyer-
mekre tekintettel kérik a segélyt – az összeg maximuma gyerme-
kenként értendõ. 

A kérelem elérhetõ 2014. január 1-jétõl személyesen Berhidán a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, illetve elektronikusan a
www.berhida.hu oldalon. Dr. Cseh Tamás jegyzõ

(Folytatás a 2. oldalról)
Elfogadta a testület a Berhidai Köznevelési és a Berhidai Szociális

és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásainak módosítását.
A november 18-i rendkívüli ülés szomorú apropóját az ad-

ta, hogy Koltai Tibor Lajos – a Gazdasági Bizottság tagja – elhunyt.
A képviselõtestület úgy döntött, hogy Koltai Tibor Lajost az
önkormányzat saját halottjának tekinti és vállalja a temetésével
összefüggõ költségeket.

Emellett ezen az ülésen fedezetet teremtett a téli közfoglalkoz-
tatási program egyes költségeire.

A november 28-i munkaterv szerinti ülésen elsõ körben
tárgyalt két rendelet-tervezetet a képviselõ-testület, melyek cél-
ja, hogy a temetõkben történõ síremlékállítás egyes szabályait
rendezze. (A tervezett szabályozás lényegérõl lásd külön cik-
künket „Mire figyeljünk síremlékállításnál?” címmel) 

A háromnegyedévi teljesítési adatok alapján módosította a
2013. évi költségvetést.

Új rendeletet fogadott el a szociális ellátásokról. (A változások
lényegi elemeirõl olvashatnak külön cikkünkben: „Változások a
szociális ellátásokban” címmel.)

Módosította a gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendeletet. Ez
alapján a gyermekintézményekben alkalmazandó térítési díjak át-
lagosan naponta tíz forinttal emelkednek január 1-jétõl.

A testület beszámolót fogadott el az átruházott szociális jogkö-
rök gyakorlásáról.

Elfogadást nyert a 2014. évi belsõ ellenõrzési terv és a képviselõk

jóváhagyták a kistérségi társulással a belsõ ellenõrzésrõl szóló meg-
állapodást.

A testület elfogadta a 2014. I. félévére vonatkozó munkatervét.
Az aktuális ügyek körében jóváhagyta a kistérségi társulási

megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásá-
ról szóló elõterjesztést, véleményezte az intézményfenntartó
központ javaslatát az iskolák beiskolázási körzetérõl. 

A Településellátó – és Szolgáltató Szervezet alapító okiratát ki-
egészítette a téli közmunka szervezésének feladatával.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatójának kezdemé-
nyezésére újból tárgyalt a helyijárat menetrendjérõl, de úgy dön-
tött, hogy ebben a tanévben már nem kíván azon módosítani.

Dr. Cseh Tamás 
jegyzõ

MIRE FIGYELJÜNK SÍREMLÉKÁLLÍTÁSNÁL?
A temetõk rendezett állapotának biztosítása érdekében a képvi-
selõ-testület két rendelet-tervezetet fogadott el november 28-i
ülésén és bocsátott társadalmi egyeztetésre. Az egyik a temetõren-
delet módosítására, a másik az építési tevékenységek bejelentésére vo-
natkozó rendelet kiegészítésére irányul.

A síremlékek elhelyezésére a vonatkozó kormányrendelet ki-
mondja, hogy a síremlék által elfoglalt legnagyobb terület sem
haladhatja meg a megváltott sírhely méretét.

A síremlék elhelyezésének szándékát a temetõgondnok ré-
szére be kell jelenteni. 

Az önkormányzati rendelet tervezete szerint a temetõ határa
és a sírhely között legalább három méter távolságot kell tartani. 

Az épített sír, síremlék (sírhely, stb.) terepszint feletti átlagos
magassága - kripta kivételével, és a fejkõ (sírjel) magasságát ide
nem értve – nem lehet több 0,5 méternél. A fejkõ (sírjel, em-
léktábla) terepszint feletti átlagos magassága (a talapzat magas-
ságát is beleértve) nem haladhatja meg az 1,5 métert.

Sírbolt (kripta) kizárólag a rendelet mellékletében kripta elhe-
lyezésére kijelölt parcellákon építhetõ, családi sírhely megváltása

esetén. A kripta legmagasabb pontja nem haladhatja meg a te-
repszinttõl számított 2 métert.

A településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati
rendelet tervezete szerint az ilyen tevékenységek kiegészülnek az
alábbiakkal:

Be kell jelenteni a települési fõépítész felé a temetõ területén sír-
bolt, urnasírbolt építését, bõvítését, melynek mérete az építési tevékeny-
ség után sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet vagy a
3 m magasságot. A fent bemutatott temetõ rendelettel együtt
értelmezve ez azt jelenti, hogy alapterülete nem haladhatja meg
a sírhely alapterületét, legnagyobb magassága a két métert. (Eb-
ben a rendeletben nem lehet eltérni a központi jogszabály ren-
delkezéseitõl, ezért szerepel a rendeletben az 50 m2, illetve a há-
rom méteres magasság.) Be kell jelenteni továbbá a temetõ te-
rületén urnafülke elhelyezésének szándékát.

A két rendelet társadalmi véleményezésére biztosított idõ le-
járta után a képviselõ-testület legközelebbi ülésén fogadja el a ren-
deletet és várhatóan 2014. év elején lép hatályba.

Dr. Cseh Tamás jegyzõ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Berhida Város Önkormányzata ezúton szeretné kifejezni
köszönetét Monse Andrásnak, aki közel 700 db 
facsemetét ajándékozott Berhida város részére.

Berhida Város Önkormányzata
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BÚCSÚZUNK…
„Minden élet csak ennyi? Az ember akar valamit, építget, 
rakosgat, törekszik erre-arra... aztán egyszer csak vége.”

/Wass Albert/ 
Nincs elég szó, hogy el-

mondjuk fájdalmunkat,
ami akkor ért bennünket,
amikor meghallottuk a
szomorú hírt, hogy meg-
halt Koltai Tibor képvise-
lõtársunk és barátunk.

Azt hittük, hogy egy
olyan ember, mint õ, aki
régóta élt a lakótelepen,
akit mindenki ismert és
szeretett, aki mindig vehe-
mensen képviselte a kö-
zösség érdekeit, egyszerûen
nem hagyhatja abba. Az
alattomos gyilkos kór

azonban vele sem tett kivételt, itt hagyott bennünket.
Az 1990-es évek elején nagy lelkesedéssel készült az ön-

kormányzati képviselõségre, alapító tagja volt a ma is jól

mûködõ „Peremartonért Egyesületet”-nek. Az elsõ perctõl
kezdve támogatta a lakótelepi részönkormányzat létrehozá-
sát és mindig nagy lelkesedéssel végezte munkáját. Volt kel-
lõ türelme és nyugalma mindenkit meghallgatni, megnyug-
tatni, elmagyarázni a dolgokat.

Így aztán egy idõ múlva kijárt neki „AKOLTAITIBI” ti-
tulus! - csak így egybe mondva - mert az emberek ezzel is je-
lezték, hogy tisztelték és elfogadták.

Precíz mûszaki emberhez méltóan a közéletben is pon-
tokba szedve gondolkodott. Többször gondtalanná tette a
képviselõ - testületi munkát, felismerte a problémákat, a
megoldásukra is javaslatokat tett. Az a fajta képviselõ volt, aki
nemcsak a választás évében beszélgetett az emberekkel, ha-
nem négy éven keresztül törõdött mindenkivel.

Sokszor utólag fogunk rájönni, hogy köszönettel tartozunk neki! 
Nehéz lesz pótolni hiányát. Az idõ talán majd segít ebben is.

Ha meg is kopnak majd az emlékek, sokan lesznek, akik sokszor
és jó szívvel gondolnak majd rá.

„Szívünkben csak az hal meg kit elfeledünk, nem pedig az kit
eltemetünk!”

Nyugodjék békében!
Berhida Város Önkormányzata

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvokta-
tó Általános Iskola tanulói és nevelõtestülete nevében köszöne-
tet mondunk Csomainé Csókási Mónika, Gerõfi Roland,
Kazóné Schmidt Éva, Madár Gábor és Turcsányi Istvánné rész-
önkormányzati képviselõknek tiszteletdíjuk felajánlásáért, me-
lyen az iskolarádió megszólaltatásához szükséges erõsítõ beren-
dezést vásárolt meg intézményünk.

SZERETETT TESTVÉREK!
„…..jászolban fekszik, barmok közt nyugszik ……”

Szent karácsony Isten végtelen em-
berszeretetét hirdeti meg! A szent éjsza-
kán földre szállott maga az Isten, amikor
Fiát, Jézus Krisztust a Szent Szûz e vi-
lágra szülte. Emberi alakot öltött s vál-
lalta értünk küldetését, hogy majd a leg-
nagyobb szeretetet mutassa be, élje
elénk nagypénteken és húsvétkor! Ez a
legnagyobb szeretet és jóság. A szolgát,
az embert jön megmenteni! Visszaadni
azt, ami elveszett a bûn által, hogy újra
boldog életünk legyen: örök életünk!

„Jászol, szalma - óriási szegénységet hirdet. Igazán földhöz
tapadt nyomorúság ül az istállóban. Érezzük át e szegénységben
a Megváltónak végtelen gazdagságát, azt, hogy õneki nem kell
semmi, hogy mindene megvan. Azért, mert gazdag, azért nem
kell neki semmi; azért, mert lélek, szellem van benne, azért nem
kell neki földi kincs.” – írja Prohászka Ottokár karácsonyi gon-

dolataiban. Majd folytatja: „Nem kell neki, mert jobb kincse
van. Ezt hirdeti a kis Jézus: páratlan gazdagságot és független-
séget! Ezt hirdeti apostola, ki a földi kincset szemétnek nézi. Ter-
mészetes, hogy az szemét - de csak a lelkileg gazdag embernek.”

Fel kell tennünk a kérdést önmagunk felé: Mi (Ki) a mi kin-
csünk? Mire vágyódik szívünk? A betlehemi kis Jézus tudja a
feleletet, s el is mondja nekünk, ha megkérdezzük Õt! Az
igazi boldogság ott rejtezik a betlehemi jászolban. Isten el-
küldte szent Fiát, azért, hogy rádöbbentse ezt a világot a sze-
retet mindent felülmúló erejére. 

Bármilyen szerényen és szegényen lássuk Õt a kis jászol-
ban, Õ mindenkinél nagyobb kincset oszt ki ma is nekünk,
ha kérjük Õt!

Kérjük hát bátor szívvel és lélekkel, és mi leszünk a legboldo-
gabbak ezen az egész világon! Ezt kívánom minden ezen sorokat
olvasónak az idei szent karácsonyi ünnepen és minden kedves hí-
vünknek és szeretteiknek!

Beke Zsolt h. esperes – plébános

KONCZ
AUTÓSISKOLA
JOGOSÍTVÁNY

Intenzív tanfolyam FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSSEL!
Kultúrház és Könyvtár, Berhida
2014. január 27-én, 16 órakor

INFORMÁCIÓ:
Koncz István: 06-30/3128-875
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ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI
A ZENE VILÁGNAPJA - OKTÓBER 1.

A Zene Világnapját Yehudi Menuhin hegedûmûvész
1975-ben kezdeményezte. Iskolánk tanulói minden évben
Pintér Ferencné tanár néni vezetésével énekkel, tánccal ünne-
pelik ezt a jeles napot.

ISKOLAI ÜNNEPÉLY 

„Van-e szebb lánc a világon,
Mint mely minket összefûz?
Bûvös karikába gyûjte
Minket a szent honfitûz.”

Petõfi Sándor

Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeztünk
október 23-án. Az ünnepi mûsort a nyolcadikosok, a hete-
dik osztályosok és iskolánk énekkara adta elõ. A megemlé-
kezés bensõséges volt, az ünnep hangulata mindenkit meg-
érintett.

VETÉLKEDÕ 
A HAZASZERETETRE NEVELÉS JEGYÉBEN

Nagy izgalommal készülõdtünk október 24-én reggel
Pétfürdõre, ahol a helyi Mûvelõdési Ház által szervezett
honvédelmi vetélkedõre várták a 8. osztályos tanulók-
ból összeállt 4 fõs csapatunkat, melynek tagjai: Leskó
Anita, Rácz Andrea, Krausz Bence, Sijer Krisztofer vol-
tak.

Korán érkeztünk, ezért helyszíni sétát tettünk és megcso-
dáltuk Pétfürdõ ékességét. A nemrég felújított tavat és hi-
dat a szépen kialakított szabadidõparkkal, ahol kulturált idõ-
töltést kínálnak az ide látogatóknak. Köszöntõvel fogadtak
minket a verseny helyszínén, ahol már minden résztvevõ iz-
gatottan várta a megmérettetést. A négyfõs csapatok az ino-
tai, a pétfürdõi (2 csapat), illetve a berhidai iskolákat képvi-
selték. 

Már a verseny elsõ szakaszában
tapasztalhattuk a Magyar Honvéd-
ség, illetve a Bakony Harcikiképzõ
Központ által közvetített pontossá-
got, rendet, fegyelmet, szigorúságot,
melyek mellett jól megfért a verseny-
szellem és a játszva tanulás - tanítás
motívuma. 

Az elsõ fordulóban egy tekinté-
lyes elõadásából fontos információkat
tudhattunk meg a hadsereg életérõl,
a várpalotai egység mindennapjairól, nemrégiben ünnepelt
100. évfordulójáról; kalandoztunk a múltban, felidézve a
régmúlt forradalmak, háborúk, fontos történelmi események
szereplõit, helyszíneit, történéseit; mindebbe beleszõve azt a
nem mellékes információt, hogy ezen eseményeknek Várpa-
lota gyakran volt fontos résztvevõje. 

A verseny során nagy hasznát vehette e tájékoztatásnak, aki
szorgalmasan jegyzetelt, vagy memóriájából könnyedén elõ
tudta varázsolni a hallott információkat, mert sok értékes
pontot szerezhetett csapatának és finom csokoládét a meg-
mérettetés zárásaként szerepeltetett villámkérdésekre adott
helyes válaszokkal, minek során az egyéni tudást értékelte a
zsûri.

A színes, változatos feladatok között megtalálható volt
TOTÓ, teszt, képkirakó, puzzle, keresztrejtvény, felismerés
képrõl, stb.. Ezek mind segítik a játékos tanulást, szórakoz-
tatnak, fejlesztik a problémamegoldó képességet, a csapat
összetartó erejét növelik, mindemellett az egyéni fejlesztést
is jól szolgálják. A témákban is változatosságot mutatott a ver-
senyzõk részére összeállított feladatsor. A forradalmak és há-
borúk mellett helyet kaptak nemzetünk nagyjai, illetve korunk
jeles képviselõi is többek között. 

Élvezetes és tanulságos volt mindannyiunk számára az az
ismeret, mellyel a résztvevõ gyerekek gyarapodhattak. Úgy
gondolom, büszkék lehetünk csapatunkra, mert legjobb tu-
dásuk szerint küzdöttek a versenyben, végig megõrizve a
harci szellemet. 

Az eredményhirdetést és díjazást követõen minden csa-
patot megvendégeltek a mûvelõdési ház különtermében,
senki nem távozhatott üres kézzel.

A honvédség részérõl nagyon becsülöm azt a törekvést,
hogy nem feledkeznek meg arról a fontos nevelési tényezõ-
rõl, ami egykor a nevelés és az osztályfõnöki órák közép-
pontjában állt, a mai világban azonban igencsak háttérbe
szorul és nem más, mint a hazaszeretetre nevelés. Ennek jelen-
tõsége igaz mára megkopott, de az ilyen és hasonló rendez-
vények jelzik, hogy nem szabad elfelejtkeznünk róla. 

Császár Zsuzsanna
szaktanár

(Folytatás a 6. oldalon)
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(Folytatás az 5. oldalról)

PÁLYAVÁLASZTÁSI
RENDEZVÉNYEK

Pályaválasztási kiállításon vettek részt október 25-én a 8. osz-
tályos tanulók a Veszprémi Arénában.

A rendezvény felsorakoztatta a Veszprém megyei kö-
zépiskolákat, amelyek átfogó képet adtak a diákoknak  in-
tézményükrõl, emellett sok hasznos információs anyagot
is kínáltak. A színpadon egyéb programok, ezenkívül
szakmai bemutatók, tesztírás, kóstolók színesítették, segí-
tették az iskolaválasztást. Minden diák kapott a Munka-
ügyi Központtól egy továbbtanuláshoz szükséges tájékoz-
tató könyvet.

November elején pedig a várpalotai középfokú intéz-
mények invitáltak meg bennünket egy látogatásra, mely-
re a hetedikesek is velünk tartottak. A mûvelõdési ház-
ban egy jó hangulatú, tartalmas délutánt töltöttünk el. Be-
pillanthattunk a különbözõ szakmák rejtelmeibe, szép-
ségeibe.

Gráczerné Szabó Erzsébet

NOVEMBER 11. MÁRTON NAP

Wir feiern am 11 November Martinstag um an die Hilfs-
bereitschaft zu erinnern.

Márton-nap a segítõkészség emléknapja. Barna színû lovon
érkezett meg közénk Márton. Esõs, szeles napon ünnepeltünk.
A népi bölcsesség azt tartja, hogy ilyen esetben kemény tél
várható. A zord idõjárás miatt csak egy rövid felvonulást tet-
tünk, majd az iskolák és az óvoda kis mûsorral emlékeztek
meg a jeles napról. Szép számú közönségünk is volt. Ezt a
lámpás szépségverseny eredményhirdetése és a sütemény-
osztás követte.

Gráczerné Szabó Erzsébet

AZ ADY-NAPOK
RENDEZVÉNYEI

NOVEMBER 20. SZÉPOLVASÁSI VERSENY
Alsó tagozatos Szépolvasási versenyt tartottunk november
20-án, délután 14 órakor iskolánkban. A versenyre a magyart
tanító pedagógusok választották ki a második, harmadik és ne-
gyedik osztályos tanulókat. Minden kisgyereknek egy mesét
kellett elõzetes felkészülés után felolvasni a zsûrinek és a je-
len lévõ érdeklõdõ osztálytársaknak, tanító néniknek. A ver-
senyzõk nagyon ügyesen oldották meg a nem könnyû felada-
tot. Bátran, hangosan, kevés hibával, kifejezõen 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: Toldi Márk
3. évfolyam: Toldi Milán Renátó
4. évfolyam: Csonnó Katalin Bianka
Minden versenyzõnek és a nyerteseknek szívbõl gratulálok

színvonalas munkájáért!
Siposs Ágnes

tanító, a verseny szervezõje

(Folytatás a 7. oldalon)
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(Folytatás a 6. oldalról)
SZÉPÍRÁSI VERSENY

Az Ady-napok keretében az alsó tagozaton Szépírási versenyt
rendeztünk iskolánkban. Minden kisdiák résztvevõje volt a
versenynek, akik igyekeztek a lehetõ legszebben írni. Valóban
gyöngybetûs munkák születtek, a zsûrinek nehéz dolga volt!

A verseny eredményei:
I. helyezés II. helyezés III. helyezés

1. o. Nyári Georgina Csörsz József Laczó Norbert
János

2. o. Oláh Míra Rédli Erik Schnur Laura
3. o. Sihell András Sijer Bernadett Huszka Evelin

Kármen
4.a. o. Csonnó Lajos Babai Roland Puha Dominik
4.b. o. Erdélyi Rebeka Vass Vivien Molnár Viktor
SNI Schnur Márk

Alsós munkaközösség

RAJZVERSENY AZ ÁLLATOK NAPJA 
ALKALMÁBÓL

A rajzversenyre nagyon kreatív és színvonalas munkák ér-
keztek.

A díjazottak:
1. Babai Roland 4. a 
2. Bogdán Cintia 4. b
3. Csonnó Laura SNI
4. Taszári Renáta 3. o.

Takácsné Varga Kitti

NOVEMBER 21. SZAVALÓVERSENY
Minden évben megrendezzük iskolánk névadója, Ady Endre
születésnapjának tájékán a kistérségi szavalóversenyt. Novem-
ber 21-én délután négy iskola legjobb szavalói versenyeztek a
szépszámú közönség elõtt. Sok tehetséges versmondó gyerme-
ket hallhattunk.  A zsûri elnöke Sz. Csordás Éva elõadómûvész
méltatta a rendezvény színvonalát, és elismerõleg szólt iskolánk
ilyen jellegû, hagyományt teremtõ tevékenységérõl. 

Köszönjük a kollégáknak és a szülõknek, hogy tanítványaikat,
gyermekeiket buzdítják a versek szeretetére!
A szavalóverseny eredménye:
1-2. osztályosok
I. Oláh Míra 2. o. Ady E. Ált. Isk., Berhida
II. Sztankovics Gergõ 1. o. II. Rákóczi F. Ált. Isk., Berhida
III. Laczó Norbert 1. o. Ady E. Ált. Isk., Berhida
Különdíj Takács Míra Zoé 2. o. II. Rákóczi F. Ált. Isk., Berhida

3-4. osztályosok
I. Varga Ágnes 4. o. II. Rákóczi F. Ált. Isk., Berhida
I. Csonnó Katalin Bianka 4/ a o. Ady E. Ált. Isk., Berhida
II. Papirovnyik Lili 4. o. Õsi Oktatási Központ
III. Pfeifer Viktória Alíz 4/ b o. Ady E. Ált. Isk., Berhida
Különdíj Sihell Martin 3. o. Ady E. Ált. Isk., Berhida
5-6. osztályosok
I. Verespey Richárd 5. o.  Horváth I. Ált. Isk., Pétfürdõ
II. Nokta Kornél 6. o. II. Rákóczi F. Ált. Isk., Berhida
III. Szakács Dániel 5. o. Horváth I. Ált. Isk., Pétfürdõ
7-8. osztályosok
I. Nyári Gergõ 8. o. Õsi Oktatási Központ
II. Lakatos Georgina 7. o. Ady E. Ált. Isk., Berhida
III. Sijer Krisztofer 8. o. Ady E. Ált. Isk., Berhida
Különdíj Báthory Anna 8. o. II. Rákóczi F. Ált. Isk., Berhida

Gráczerné Szabó Erzsébet

NOVEMBER 22. ÜNNEPÉLYES MEGEMLÉKEZÉS,
SPORTVERSENY, VETÉLKEDÕ

Ünnepi mûsorral emlékeztünk meg iskolánk névadójáról,
majd az elõzõ napi szavalóverseny helyezettjei mondták el
verseiket. Az alsós Szépírási, Szépolvasási és Állatrajz-verseny dí-
jainak ünnepélyes átadása után az énekkar egy megzenésí-
tett Ady-verssel zárta a bensõséges megemlékezést. A diák-
önkormányzat képviselõi koszorút helyeztek el az iskola
homlokzatán lévõ Ady-dombormûvön. Délelõtt 10 órától
az alsósok osztálykeretben foglalatoskodtak, a felsõsök ve-
télkedõn és sportversenyen vettek részt. A II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola fiúcsapatai mindkét korosztályban
legyõzték a mieinket - legközelebb visszavágunk! A vetélkedõn
a 7. osztály csapata érte el az elsõ helyezést.

Felsõs munkaközösség

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Iskolánk novemberben 125 ezer forint támogatást kapott

a Berhidai Német Kisebbségi Önkormányzattól, amelybõl 100
ezer forintot oktatási segédeszközök, 25 ezer forintot pedig
kézmûves alapanyagok vásárlására fordíthattunk. Oktatási se-
gédanyagként 2 darab Cd-s magnót - az alsó és felsõ tagozat
számára - hanganyagokat, hanghordozót, munkafüzeteket,
szótárkönyveket vásároltunk a nemzetiségi nyelvet tanuló
gyermekeknek.

A támogatást ezúton is megköszönjük!

(Folytatás a 8. oldalon)
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M E G H Í V Ó
AZ ADY ENDRE

NÉMET NEMZETISÉGI
NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS

ISKOLÁBAN

2013. 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 KÖVETKEZÕ 
TELEFONSZÁMOKON:

Ady iskola Tóthné Éberfi Éva Varga Károlyné
88/455-184 88/456-289 30/4557937

(Folytatás a 7. oldalról)

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VETÉLKEDÕ

Az Ady Endre NNNy Általános Iskola 4 fõs csapata bene-
vezett a „Szülõföldem nagy szülötte” címû kistérségi könyvtár-
használati vetélkedõre. Két eredményesen teljesített forduló
után november 27-én került sor a döntõre a várpalotai Bán
Aladár Általános Iskolában. A csapat tagjai – Hock Ramóna,
Horváth Cintia, Horváth Krisztina és Krén Regina – nagyon jól
szerepeltek, és második helyezést értek el. 
Ezúton is gratulálunk nekik!

Fejes Erzsébet
könyvtáros pedagógus

ROMA NEMZETISÉGI NAP

A helyi cigányság jövõjét érintõ kerekasztal-beszélgetés és
kulturális mûsor is szerepelt a roma nemzetiségi nap prog-
ramjai között Berhidán.

(Fotó: Szabó Péter Dániel)

A Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a hagyomá-
nyoknak megfelelõen idén is megszervezte egész napos
programját. Délelõtt a berhidai kultúrházban a helyi cigány-
ság jövõjét érintõ kérdések kerültek szóba a kerekasztal-be-
szélgetésen, ahol Pergõ Margit polgármester mellett az ok-
tatási intézmények vezetõi mellett a rendõrség és a polgár-
õrség képviselõi is ott voltak.

Az alapfokú oktatás további fejlesztésében és a közfoglal-
koztatás, a felnõttképzés kibõvítésében egyetértettek a felek.
Elõbbihez hozzájárulhat a közelmúltban az Ady Endre Ál-
talános Iskola épületében indult, hátrányos helyzetû diákok
képzésével, felzárkóztatásával foglalkozó May Lasho Trajo
Tanoda, míg a közmunka és a felnõtt lakosság szakmához
jutását célzó képzések területén eddig is élen járt a település.
Elhangzott az is, hogy a közbiztonság további növelése ér-
dekében partneri viszony kialakítására van szükség a rendõr-
ség, a polgárõrség és a roma nemzetiségi önkormányzat kö-
zött.

Délután a Petõfi Mûvelõdési Házban kulturális progra-
mokkal várták az érdeklõdõket. Elõbb Babai János, a
Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszön-
tötte a vendégeket, majd Dr. Cseh Tamás jegyzõ beszélt a
nemzetiségi kultúra megõrzésének fontosságáról. Ezt köve-
tõen a Süni Óvoda, az Ady iskola, az Alapfokú Mûvészeti Is-
kola és a May Lasho Trajo Tanoda diákjai is nagy sikerû mû-
sort adtak, de Gáspár Gyõzõ, azaz Gyõzike produkciójának
tapsolhattak a színháztermet megtöltõ berhidaiak. A roma
nemzetiségi nap zenés vacsorával zárult a mûvelõdési házban.

Forrás: Szabó Péter Dániel
/Napló/
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II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
VELÜNK TÖRTÉNT – DIÓHÉJBAN

OKTÓBER 11. MAGYAR DIÁKSPORT NAPJA
A Magyar Diáksport Napja alkalmából alsós és felsõs ta-

nulóink egyaránt teljesítették a 2013 méteres futótávot.
Délután került megrendezésre a Rákóczi-kupa kispályás lab-
darúgó torna. Ezen három iskola csapata jelezte részvétel-
ét. Az izgalmas mérkõzéseket a gyermekek vidáman szur-
kolták végig. A mérkõzések után iskolánk Diákönkormány-
zata vendégül látta a Rákóczi kupa résztvevõit. A díjakat
Benke Tamás igazgató adta át. Az eredmény a következõ
lett: 
1. II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ált. Isk.
2. Ady Endre  Általános  Iskola  és  Mûvészeti  Alapiskola
3. Csajági Református Általános Iskola

OKTÓBER 15.  ERNTEDANKFEST
Minden évben a Süni Óvoda német nemzetiségi csoport-

jával közösen szoktunk ünnepelni, megemlékezni.
Az idei tanévben nem mi mentünk vendégségbe, hanem

meghívtuk iskolánkba az ovisokat. Az elsõ osztályosok
nagy izgalommal és szeretettel várták a kedves, ismerõs ar-
cokat, barátokat. Az alsó folyosót „ünnepi díszbe” öltöz-
tettük. A termésekbõl és a belõlük készült munkákból, va-
lamint az alsós osztályok alkotásaiból kis kiállítást rendez-
tünk. A programunkat kézmûves foglalkozással kezdtük, a
szorgos kis kezek befõttes üvegekre matricaragasztásokat
készítettek. Az elsõ osztályosok elõadták a megtanult né-
met verseket és mondókákat, majd az ovisok mûsorát hall-
gattuk meg. Mindkét csoport nagy dicséretet érdemel, na-
gyon ügyesek voltak! Az elõadások után gyümölccsel kí-
náltuk meg vendégeinket. Vidáman telt el az óra, nagyon
jól éreztük magunkat! A 6.b osztályosok segítettek az ovi-
sok megvendégelésében, köszönet illeti õket a munkáju-
kért!

OKTÓBER 16. „PÁLYAVÁLASZTÁSI ISMERETEK”
SOROZAT 

Pályaválasztási sorozat III. rész az iskola 8. osztályos tanulói
valamint a szülõk részére!

A pályaválasztási elõadássorozatnak harmadik alkalom-
mal egy szociális gondozó és egy pék-cukrász, felszolgáló
volt a vendége. Õk arról beszéltek, hogy milyen tanulók vol-
tak, milyen képességekkel kell rendelkezniük azoknak, akik
ezt a szakmát szeretnék választani, milyen iskolába iratkoz-
tak be, s mit tesznek a mai napig is, hogy szakmájukat mind
magasabb szinten mûveljék.

OKTÓBER 17. GÁRDONYI GÉZA EMLÉKNAP
Hogyan lett Ziegler Sándor agárdpusztai születésû kisfiúból

Gárdonyi Géza író?
A gyermekek magyar óra keretében megemlékeztek az

Egri csillagok és a Láthatatlan ember írójáról születésének
150. évfordulójáról.

OKTÓBER 17. KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS 
ADVENTRE KÉSZÜLVE

Iskolánkban az adventi készülõdés jegyében felnõtt kézmû-
ves szakkör indult. Minden foglalkozáson más-más advent-
hoz kapcsolódó tevékenységet folytatunk. Az elsõ alkalom-
mal ajándék kísérõket készítettünk. Minden kézmûveskedni
szeretõ anyukát, apukát szeretettel várunk. 

DÖK

OKTÓBER 22. ÜNNEPSÉG
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulójának

emlékére iskolánk 8. osztályos és 4. osztályos tanulói verses ze-
nés összeállítású ünnepi mûsort készítettek, melyet korhû ru-
hákban és korhû eszközök felhasználásával adtak elõ.

(Folytatás 10. oldalon)
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(Folytatás a 9. oldalról)

OKTÓBER 25. PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS
Ajándékokkal és élményekkel tértünk haza a pályaválasz-

tási kiállításról. Köszönjük osztályfõnökeinknek és iskolánk
igazgatójának, hogy október 25-én Veszprémbe, az Aréná-
ba látogathattunk el. Dr Navracsics Tibor miniszterelnök- he-
lyettes üdvözölte a diákokat a kiállításon. Utána az Animal
Cannibals szórakoztatott minket. A megnyitó után minden-
ki szabadon mehetett az iskolák standjaihoz érdeklõdni és
prospektusokat kérni a továbbtanulásról. Mi minden stan-
dot végigjártunk és sokat kérdeztünk, érdeklõdtünk. Osztá-
lyunk tanulóinak többsége megtalálta a neki kedvezõ iskolát.
Többek között kipróbálhattuk a porcelánfestést és az agyag-
rózsa készítését is. Az egyik iskola jóvoltából láthattuk az új-
raélesztést és az orvosi mûszerek mûködését. Egyes iskolák-
nál megkóstolhattuk a cukrász tanulók által készített süte-
ményeket és gyümölcsbõl készült koktélokat is ihattunk. Kö-
szönetünket szeretnénk kifejezni iskolánk igazgatójának, 
Tamás bácsinak, hogy segített minket abban, hogy könnyeb-
ben válasszunk számunkra megfelelõ iskolát.

Szeretnénk, ha jövõre ezen a kiállításon már mi ajánlhat-
nánk új iskolánkat, és az általunk választott szakmát tudnánk
bemutatni a leendõ nyolcadikosok számára.

Moharos Cintia, Szabó Dóra és Balai Nikolett
8. b osztály

NOVEMBER 6.  PÁLYAVÁLASZTÁSI KIRÁNDULÁS
Ismét - immár a harmadik - pályaválasztási kirándulásra

mentünk, mi nyolcadikosok Várpalotára, a Jó Szerencsét Mû-
velõdési Házba. Reggel a 8:10-es busszal indultunk, és a köz-
pontnál szálltunk le. Kis séta után el is értük úti célunkat.

Elsõként a Thuri György Gimnázium elõadását néztük meg.
Bemutatkoztak, megnéztünk egy kis filmet az iskoláról,
amelyben bemutatták az iskola épületét, a tagozatokat, amik-
re jelentkezni lehet és az iskola szabadidõs tevékenységeit.
Diákok is adtak interjút, miért jó a Thuriba járni. Kaptunk szó-
rólapot is. Ezután a Várkerti Általános Iskola és Szakiskola igaz-
gatója tartott elõadást az iskoláról, elmondta, hogy milyen
lehetõségek vannak. Mesélt arról, hogy a legjobban tanuló
diákok kijuthatnak Párizsba három hétre. Mivel az iskolában
az egyik tanulható szakma a szociális gondozó és ápoló, ezért
két diák bemutatót tartott nekünk, hogyan kell injekciót be-
adni az idõseknek, elmondták, hogyan kell bánni velük, egy-
általán milyen feladatai vannak egy szociális gondozó és ápo-
lónak. A harmadik iskola, a Faller Jenõ Szakiskola igazgatója
tartott nekünk érdekes, vicces elõadást az iskoláról és a szak-
mákról. Lehetõségünk volt kipróbálni egy hegesztõgép - szi-
mulátort. Aki akarta, még téglát is fúrhatott igazi fúrógéppel!
Nagyon jó volt! Utolsó körben a Képesség - és Tehetségfejlesztõ Ma-
gániskola mutatkozott be nekünk. Beszéltek a képzésekrõl,
tagozatokról, a programokról. Két végzõs diáklány is eljött
és meséltek az órákról, elmondták, hogy õk milyen tagozato-
sok. Nagyon pozitív dolgokat mondtak. A bemutatók után
felsétáltunk a buszpályaudvarra és vártuk a buszt, amivel ha-
zamentünk. Személy szerint nekem mind a négy elõadás na-
gyon tetszett. Szerintem mindenki jól érezte magát. :)

Kálmán Kata 8.a

NOVEMBER 9. GYALOGTÚRA VILONYÁRA

A túraszakkör második túrája: Gyalogtúra Vilonyára a
Kopasz-hegyre.

Túra szakkörünk résztvevõi újra felkerekedtek november
9-én szombaton. Úti célunk a Kopasz-hegy volt. Egy kis esõ-
vel és széllel megvívtunk ugyan, de maroknyi kis csapatunk
43 fõvel végül sikeresen teljesítette a kitûzött célt. Együtt gya-
logoltak kicsik és nagyok, hol gyorsabb tempóval, hol kicsit
lassabban, végül a hegyre felmászva szemügyre vettük a kö-
zeli településeket és indultunk is vissza. A megtett táv kö-
rülbelül 10 km volt, éppen elég ahhoz, hogy kellemesen el-
fáradva folytatódjon a szombat.

NOVEMBER 11. „FELNÕTTÉ VÁLÁS ÚTJÁN”,
„SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK” ELÕADÁS

A „Felnõtté válás útján” – a kamaszkor testi, lelki változásai,
illetve a „Szenvedélybetegségek” – legális, illegális drogok, visel-
kedéses függõségek címmel tartott elõadást Kothenczné
Dominek Ildikó és Hauckné Pálinkás Krisztina a Veszprém Me-
gyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Szakigazgatási Szer-
vének munkatársai. Bevezetõt mondott Székelyné Kendi Ildikó
védõnõ, aki kiemelte, hogy az elõadásokkal segítséget szeretné-
nek nyújtani a kamaszgyerekeket nevelõ szülõknek, illetve
azoknak, akik kamaszkori problémákkal állnak szemben.

MÁRTON-NAPI FELVONULÁS
Hagyományainkhoz híven ezen a napon tartottuk meg a

Márton-napi lámpásos felvonulást. Berhidán a Fõ téren gyüle-
keztünk, majd a szabadtéri színpad elé vonulva a két iskola
és a két óvoda gyermekei kis mûsort adtak, majd a végén
lámpásszépségversenyt rendeztünk.

(Folytatás a 11. oldalon)

OV I - SUL I
Sok szeretettel várjuk a leendõ elsõsöket a

Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskolába 

december 11-én, 16 és 17 óra között, 
ahol megismerkedhetnek többek között

a német nyelvvel is.
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(Folytatás a 10. oldalról)

NOVEMBER 18. HÜLLÕKIÁLLÍTÁS
A II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általá-

nos Iskolában megrendezett kiállításon 11 féle - köztük né-
hány mérgesebb - állat nézett szembe az üvegfalak mögül az
õket szemlélõkkel. Óvodások, iskolások csoportjai fürkészték
a terrárium sarkaiban megbúvó, vagy éppen egy fatörzsön te-
kergõ hüllõ mozdulatait. A kiállításon nemcsak nézni lehe-
tett az állatokat, de megfogni, megérinteni is szabad volt.
Természetesen ehhez felnõtt segítség kellett. Az óvodások is
ismerkedtek eme furcsa lények világával. A helyi óvoda Szi-
várvány csoportja éppen egy szivárványos siklót simogatott
nagy bátorsággal. Arra a kérdésre, hogy az óvó néni meg

merné-e fogni a törpepitont, kórusban válaszolták az óvó
nénivel együtt: Neeem!

A hüllõk tulajdonosa Gyöngyösi Miklós érdeklõdésünkre el-
mondta, elsõdleges célja a kiállításnak az oktatás és az isme-
ret átadása. Testközelbõl, biztonságos körülmények között
lehet olyan állatokkal találkozni, amik ritkábban kerülnek az
ember környezetébe. Fontos, hogy már fiatal korban hozzá-
szokjunk a hüllõk társaságához, hiszen nélkülözhetetlen részei
az állatvilágnak. Sokszor igen hasznosak is lehetnek, melyrõl
az iskolában tanulnak a gyerekek. Itt a maga valóságában lát-
hatják, milyen egy varánusz, egy kígyó, vagy más hüllõ.

A kiállítást nem csak a helyi óvoda és iskola csoportjai ke-
resték fel nagy érdeklõdéssel, de a szülõk is sokáig sétálgat-
tak a terráriumok számunkra ritkán látható lakói között.

A 2012/2013-as nevelési évben óvodánkban hat csoport
szervezõdött, a gyermekek létszáma: 127 fõ. 

Minden gyermek részére biztosítjuk az egész napos óvo-
dai nevelést, négy csoportban alszanak a gyermekek. A szü-
lõk igényei alapján biztosítjuk, hogy a gyermekek heti egy al-
kalommal hitoktatásban részesüljenek.

Ebben a nevelési évben is szervezünk a gyermekek érdek-
lõdésének megfelelõ ingyenes szakköröket – angol, mazsorett, kéz-
mûves, játszóházi, ügyességi játékok, néptánc, karate. Ezzel is
elõsegítjük a gyermekek tartalmas óvodai tartózkodását és
fejlesztését. Biztosítjuk, hogy a gyermekek részt vehessenek
a Bábrakadabra Bábszínház elõadásain.

Szeptemberben a város napokon két csoportunk, a Teknõs-
béka és a Vackor csoport szerepelt.

Szeptember 24-én környezetvédelmi ÖKO játszóházat szer-
veztünk a szelektív szemétgyûjtésrõl.

Október 4-én az Állatok Világnapján pónifogaton és lovas
kocsin tehettek egy kört az óvoda környékén a gyermekek.
Köszönet érte Vargáné Szabó Évának és családjának valamint
Szöllõsi Attilának. 

Október hónapban ünnepeltük óvodánk alapításának 50.
évfordulóját. 

A jubileumi hét keretében:
Október 10-én Áprily Géza elõadómûvész õszi zenés gyer-

mekmûsort adott elõ a gyermekeknek.
Október 11-én szakmai napot szerveztünk, ahol Dr. Bakonyi

Anna a gyermekek fejlõdésének nyomon követésérõl és Kör-
möci Katalin az egészségre nevelésrõl tartott elõadást. 

Október 15-én Juhász Katalin elõadómû-
vész õszi zenés gyermekmûsorával örvendez-
tette meg a gyerekeket. Az óvoda 50. szüle-
tésnapjára meglepetés dalt írt, amit elõadott. 

Október 16-án családi kézmûves foglalko-
zást (terményünnep) tartottunk az óvodá-
ban, melyen a szülõk és gyermekek a pedagógusok segítségé-
vel készítették a terményekbõl a szebbnél-szebb alkotásokat.

Rajzpályázatot hirdettünk településünk két óvodája és
a vilonyai tagóvoda között „Kedvenc sünis mesém“ cím-
mel, melyre 97 pályamû érkezett. 
A következõ helyezések születtek:

Kiscsoportosok helyezései:
1. Kovács Zsófi (Süni)
2. Ali Anna (Süni)
3. Bálint Áron (Süni)
Középsõ csoportosok helyezései:
1. Bogdán Regina (Süni)
2. Kocsis Kinga (Hétszínvirág)
3. Fülöp Gréta (Süni)
Nagycsoportosok helyezései:
1. Lendvai Annamária (Süni)
2. Boros Roxána (Süni)
3. Németh Krisztián (Hétszínvirág)

Különdíjban részesült: Csizmadia Levente (Hétszín-
virág), Kalauz Laura (Süni)
A Facebook közönség szavazatot Varga Bence József (Sü-
ni) kapta.

Gratulálunk a nyerteseknek!

Október 18-án a Petõfi Mûvelõdési Házban a jubileumi
ünnepség zárásaként, a SÜNI GÁLA keretében mind a hat
csoportunk gyermekei szerepeltek.

Ezúton mondunk köszönetet Pergõ Margitnak,
Havasfalvi Zoltánnak, Hersits Balázsnak, Kapcsos
Józsefnének, Kovács Bernadettnek, Kovácsné Riga Tímeá-
nak, Pénzes Gézának, Szabó Henriknek és Szabó Zsuzsanná-
nak, akik hozzájárultak az 50 éves évforduló rendezvé-
nyeinek sikeres lebonyolításához.

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

Kovácsné Tobak Márta
intézményvezetõ

SÜNI ÓVODA HÍREI
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NÉHÁNY ESEMÉNY, GONDOLAT 
A PEREMARTONÉRT EGYESÜLET ÉLETÉBÕL

A településünkön élõ kisgyermekeknek a Hétszínvirág Nap-
köziotthonos Óvoda és Bölcsõde udvarán Május 1-jén és a
Gyermeknapon gazdag programot szerveztünk: kézmûves
foglalkozások, sportversenyek, arcfestés, csillámtetoválás, kerekítõ
foglalkozás, csoki-szökõkút, szülõi felajánlásból (Táll-Hámori Ot-
tilia), traktor, tûzoltóautó, rendõrautó (Molnár Attila).

Az Egyesület az MVH által kiírt pályázaton a szabadidõ
hasznos eltöltése címen 30 pár nagyon jó minõségû Nordic
Walking túrabotot nyert, az MVH felé az elszámolás megtör-
tént június hónapban. Szeretnénk létrehozni egy olyan közös-
séget, akik szívesen túráznának, megismernék ennek a sport-
eszköznek a pozitív tulajdonságait, és használnák ezeken a tú-
rákon. Jelentkezni a 06/30/327-8212 telefonszámon lehet.

Létrehoztuk az elsõ PEREMARTONI NAP nevû rendez-
vényt, amelyen a kicsiktõl a településünkön élõ nyugdíjaso-
kig szinte minden korosztály részt vett. A rendezvény támo-
gatói: Agroterm Kft., Ferrineb Kft., Berhida Város Önkormány-
zata, Pergõ Margit polgármester, Nyírõ István alpolgármester,
Összefogással Berhidáért Egyesület, Gerõfi Roland, Gerõfi Mik-
lósné, Marika, ifj. Gerõfi Miklósné, Piroska, akiknek ezúton
mond egyesületünk köszönetet.

Berhidai Napok rendezvényén a gyermekprogramok szer-
vezéséhez járultunk hozzá.

Vártuk a Mikulást! Egyesületünk december 6-án a Bezeré-
di téren, valamint a peremartongyártelepi Óvoda és Iskola kö-
zötti téren várta a kisgyermekeket, hogy versekkel, dalokkal
köszöntsék a Mikulást!

A Petõfi Mûvelõdési Ház
elõtti ezüstfenyõt december 16-
án díszítik fel a Hétszínvirág
Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsõde kisgyermekei.

„ÜNNEPI DÍSZBEN” ren-
dezvényünk megtartására de-
cember 19-én 17 órakor kerül
sor a Petõfi Mûvelõdési Ház-
ban. A mûsor résztvevõi a te-
lepülésünkön élõ óvodások, is-
kolások, helyi fiatalok és az
Õszi Napfény Népdalkör.
Minden kedves érdeklõdõt szere-
tettel várunk!

A 2013. évi záró közgyûlé-
sünk december 11-én 18 órakor lesz. Szeretettel várjuk az egye-
sület tagjait, és szívesen látnánk taggyûlésünkön mindenkit,
aki úgy gondolja, részt venne önkéntes munkánkban, ami
gyermek-felnõtt rendezvények, sport-szabadidõs progra-
mok, közös település-szépítés szervezésébõl, megoldásából áll.
Illetve abból, hogy legyen sok olyan program, amivel sok
embernek minimális anyagi háttérrel örömet tudunk nyújta-
ni.

Szeretetben gazdag Karácsonyt és Békés, Boldog Új Évet kíván
a Peremartonért Egyesület!

Némethné Závori Márta

KÖSZÖNJÜK!

A város kulturális intézményei ezúton mondanak kö-
szönetet Pénzes Géza vállalkozónak, hogy térítésmente-
sen biztosítja a város kulturális rendezvényeire a sze-
mélyszállítást.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és
egészségben gazdag boldog új évet kí-
vánok minden kedves klubtagnak és
családjának!

Horváth Istvánné
klubvezetõ

ADVENTI ÉS KARÁCSONYI LELKI PROGRAMOK 2013. ÉVBEN (és 2014. Újév ÉS VÍZKERESZT)
SZENTMISÉK:
HELY DEC. 24. DEC. 25. DEC. 26. DEC. 27. DEC. 28. DEC. 29. DEC. 31. JAN. 01. JAN. 04. JAN. 05. JAN. 06.

BERHIDA 24.00 10.00 10.00 7.30 - 10.00 18.00 10.00 - 10.00 10.00

IDÕSEK OTTHONA - - 14.00 - 14.00 - - - 14.00 - -

PEREMARTONGYÁRTELEP - 17.30 - - 17.00 - - 17.30 17.00 - -

TOVÁBBI LELKI PROGRAMOK:
ADVENTI 3 NAPOS LELKIGYAKORLAT: BERHIDA, DECEMBER 11-12 és 13. (szerda, csütörtök és péntek) 18 ÓRA. A
pénteki alkalom a KISTEMPLOMBAN lesz egybekötve a SZENT KERESZT NAPPAL!!!
ADVENTI LELKIGYAKORLATOS ESTE: PEREMARTONGYÁRTELEP, DEC.13. (16 ÓRA) ÉS IDÕSEK OTTHONA,
DEC.12. (16 ÓRA)
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS: Adventben a SZOMBATI ÉS VASÁRNAPI MISÉK ELEJÉN.
SZENTESTE: A MISÉK ELÕTT A HITTANOSOK MÛSORA VAN.
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ: ELÕRE EGYEZTETETT IDÕKBEN.
MINDENKI KARÁCSONYA: DECEMBER 27. PÉNTEK (17 ÓRA)
BERHIDA: DECEMBER 27 (péntek) 7.30 ÓRA BORSZENTELÕ. 
BERHIDA: ADVENT UTOLSÓ HETÉBEN (DEC. 16–20-IG, HÉTFÕTÕL - PÉNTEKIG) RORÁTÉ SZENTMISE
MINDEN NAP REGGEL 6 ÓRA.
PEREMARTONGYÁRTELEP: ADVENTI ÁHITAT A TEMPLOMBAN DECEMBER 15. VASÁRNAP (18 ÓRA)

Beke Zsolt h. esperes- plébános
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BESZÁMOLÓ AZ ÕSZI NAPFÉNY 
NYUGDÍJAS KLUB MUNKÁJÁRÓL 

Az éves klubélet már januárban elkezdõdött. Alternatív foglalko-
zás keretében lebontottuk a Petõfi Mûvelõdési Házban felállí-
tott Betlehemet, amely büszkeségünkre nagy sikert aratott a kre-
atív amatõr kiállításon. Már itt körvonalazódott azaz igény, hogy
idén is elõállunk valami eredeti ötlettel, amivel majd színesebbé
tehetjük a karácsonyhoz kapcsolódó ünnepi készülõdést.

A januári elsõ klubgyûlésen értékeltük az elõzõ év esemé-
nyeit és megbeszéltük az idei terveket.

Februárban izgatottan készültünk a farsangra. Szorgos kezek
készítették a dekorációt, a titokzatos pusmogásokból lehetett
következtetni, hogy kik azok, akik maskarát öltenek, és ezzel is
emelik a jó hangulatot. Sok ötletes jelmez, remek fánkok, han-
gulatos zene, na meg egy kis borocska gondoskodott az est si-
kerérõl.

Márciusban a Nõnap és a rejtvényfejtõ verseny okozott nem
mindennapi izgalmakat. A nõnapon a fiúk igazán kitettek ma-
gukért. Színes mûsorral, zsíros kenyérrel és házi süteményekkel
leptek meg bennünket. Rejtvényfejtésben két elsõ díjat hoztunk
el hagyományos, illetve sudoku kategóriában.

Áprilisban egy nagyon jó napot töltöttünk a siófoki termál-
fürdõben. Az e havi összejövetelen beszéltük meg a férfinappal
kapcsolatos teendõket. Április 12-én nagy esemény volt a megyei
néptánc gála, ami itt nálunk zajlott le. Nagy kihívás volt a szer-
vezés és a lebonyolítás, de sikeresen megoldottuk.

Május 19-én tartottuk a férfinapot /Ivó nap/. Nem akartunk
lemaradni a fiúktól, ezért mi is humoros, kedves mûsorral, sze-
mélyre szabott ajándékokkal, házi süteményekkel kedvesked-
tünk a „teremtés koronáinak”.

Júniusban a Tamási termálfürdõben próbáltuk kopott, fájó
ízületeinket egy kicsit karbantartani.

Júliusban részt vettünk a Peremartonért Egyesület mûsoros
délutánnal egybekötött fõzõversenyén. Vidám hangulatban,
babgulyással varázsoltuk el a vendégeket.

Szeptember Berhida nagy hónapja. A városnap méltó meg-
ünneplésére készültünk az ének-és tánckarral.  Részt vettünk az
amatõr mûvészek kiállításán és az idén besegítettünk a Kertba-
rát Kör elõkészítõ munkáiba is.

A berhidai könyvtár Gárdonyi Géza születésének 150. évfor-
dulója alkalmából mûveltségi vetélkedõt szervezett. Az ered-
ményhirdetés október 10-én volt. Nem kis örömünkre az elsõ és
második helyet is egy-egy klubtársunk szerezte meg.

Októberben Tamásiban voltunk fürödni. Nagyon jól sike-
rült nap volt, amit összekötöttünk egy helyi piacozással is.
Október 25-én volt a megyei szellemi vetélkedõ, ami nagy si-
kert és elismerést hozott számunkra. Eddig nem volt rá pél-
da, hogy egy klub két csapatot állítson ki, nekünk ez most
sikerült. Az egyik csapat rögvest el is hozta az elsõ díjat,
nem megtörve az eddigi sikeres hagyományokat.

Novemberben alternatív foglalkozások keretében készül-
tünk az adventre, az amatõr kiállításra és a karácsonyi ün-
nepségekre. Három alkalommal szerveztünk „kiscsoportos”
kirándulást Veszprémbe a böllérnapokra, Herendre a kerá-
mia kiállításra és múzeum megtekintésére, illetve a székes-
fehérvári Szent István napi megemlékezésekre.

Klubtagjaink minden kulturális és társadalmi rendezvényen
képviseltetik magukat, figyeljük a város, a kistérség eseménye-
it, lehetõségeinkhez mérten próbáljuk színesíteni lakóhelyünk éle-
tét. Sok energiát fektetünk be a klub és azzal együtt a település
életének színesítése érdekében. Ez az energia azonban kevésbé
lenne hatékony, ha nem éreznénk az önkormányzat védõszárnyát.
Nagyon sokat jelent nekünk az anyagi támogatás, a rendezvé-
nyeinken való állandó részvétel, az odafigyelés, és a programok
lebonyolításához elengedhetetlen térítésmentes mûvelõdési ház
használatának a lehetõsége. Köszönjük!

Jó egészséget, sikeres, boldog újévet kívánunk mindenkinek!
Székely Lajosné

SZERKESZTÕSÉGI KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy az Önkormányzat Híradó szerkesztésére minden hó második hetében kerül sor. Kér-
jük a Tisztelt Olvasókat, hogy eddig az idõpontig írásaikat jutassák el szerkesztõségünk címére.

Kultúrház és Könyvtár – 8181 Berhida, Kossuth u. 18. e-mail: kultuhaz@berhida.hu
Önkormányzati Híradónk városunk honlapján (www.berhida.hu) is megtekinthetõ. 
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a BERHIDA TV heti két alkalommal - hétfõn, szerdán 16.00-18.00 óra között –

sugároz képújságot.
Várjuk hirdetéseiket, közleményeiket, melyet személyesen a Kultúrházban vagy az alábbi e-mail címre elküldve adhatnak le:

kulturhaz@berhida.hu
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DECEMBER
HAVI
PROGRAMOK:

DECEMBER 1.
La Traversa karácsonyi koncert 
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház
Idõpont: 18.00 óra

DECEMBER 3.
„Berhida Jövõjérõl” lakossági fórum
Helyszín: Kultúrház és Könyvtár
Idõpont: 17.00 óra

DECEMBER 4.
„Berhida Jövõjérõl” lakossági fórum
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház
Idõpont: 17.00 óra

DECEMBER 6.
„Betlehem csillaga”- 
Helyi amatõr alkotók kiállítása
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház
Idõpont: 17.00 óra

DECEMBER 11.
Gyermek karácsonyi koncert
Mézengúzok Gyermekzenekarral
Idõpont/ Helyszín:
9.00 óra Ady Endre Általános Iskola
11.00 óra Petõfi Mûvelõdési Ház

DECEMBER 13.
Karácsonyi kézmûves termékek vására
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház
Idõpont: 10.00-19.00 óráig

DECEMBER 13.
Luca napi játszóház 
Helyszín: Kultúrház és Könyvtár
Idõpont: 14.30 óra

DECEMBER 13.
Idõsek karácsonya
Vendég: Pécsi Ildikó színmûvésznõ
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház
Idõpont: 16.00 óra

DECEMBER 18.
Karácsonyi játszóház
Helyszín: Kultúrház és Könyvtár
Idõpont: 14.00-16.30 óráig

DECEMBER 19.
„Ünnepi díszben”
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház 
Idõpont: 17.00 óra

DECEMBER 20.
Mindenki karácsonya
Helyszín: Polgármesteri Hivatal elõtti tér
Idõpont: 16.00 óra

DECEMBER 21.
Dupla Filmvetítés 
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház
16.00 óra: Croodék - A kezdet kezdete
18.00 óra: Az Öt legenda

INGYENES JOGSEGÉLY 
SZOLGÁLAT BERHIDÁN

Az Új Széchenyi Terv TÁMOP-2.5.3.B-12/1-2012-002 számú
„Közép-Dunántúli JOGPONT PLUSZ mini” projekt

keretében
INGYENES JOGSEGÉLY SZOLGÁLAT

várja a lakosokat a
Kultúrház és Könyvtárban

MINDEN HÓNAP 1. ÉS 3. CSÜTÖRTÖKÉN,
8.00-12.00 ÓRA KÖZÖTT.

KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR 

BERHIDA, KISKOVÁCSI, PE-
REMARTON TÖRTÉNETE ÉS
NÉPRAJZA címû kiadvány megvásá-
rolható (3000 Ft/db) a Kultúrház és
Könyvtárban és a Petõfi Mûvelõdési
Házban. A könyv a legszebb ajándék!
Lepje meg szeretteit karácsonyra a hely-
történeti kiadvánnyal!

MOBIL 
GYEREK HASZNÁLT RUHA

Szeretettel várok mindenkit Berhidán 
a Kultúrházba

DECEMBER 16-ÁN (hétfõn)
10.00–17.00 óráig a 

MOBIL gyerek használt ruha vásárba.
Ha jó minõségû, de olcsó és szép ruhát 

szeretne gyermekének, nálam megtalálja!

TÉLI AKCIÓ!
DECEMBER 12-ÉN ÉS DECEMBER 19-ÉN 

CSÜTÖRTÖKÖN, 7.30-13.00-IG
ÓRIÁSI HASZNÁLTRUHA VÁSÁR A

KULTÚRHÁZBAN!
MINDEN 

KABÁT: 500.-Ft/DB
NÕI-FÉRFI-GYERMEK RUHA: 200.-Ft/DB

CSAK 1 NAPIG!

MEGHÍVÓ
2013. december 17-én 16.30 órakor 

Berhidán a Kultúrházban,
18 órakor Peremartongyártelepen 

a Petõfi Mûvelõdési Házban
KEPLI LAJOS 

a Jobbik országgyûlési képviselõje

képviselõi fogadóórát tart
Kérjük, jöjjön el és vitassuk meg közösen 

a település problémáit!
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KEDVES OLVASÓK!
Békés, boldog 

ünnepeket és sikerekben 
gazdag boldog új évet 

kívánunk minden 
kedves olvasónknak! 

Szerkesztõség

Csodaszép HÓFEHÉR mosoly a fa alatt!
Karácsonyi exkluzív ajánlatainkért látogasson el honlapunkra: 

www.globedental.hu/extra-kedvezmenyek
Lepje meg szeretteit ragyogó mosollyal, amelyre mindig vágyott!

Balatonkenese, Táncsics M. u. 6. Tel.: 06 88 574 865
Az ajánlat igénybevételéhez mindenképp hozza magával ezt a kupont!

Érvényes: 2013. december. 20.

MEGHÍVÓ
A

Magyar Kultúra
Napja
alkalmából

Berhida Város Önkormányzata
sok szeretettel meghívja Önt és

Kedves családját

2014. január 22-én, (szerdán)16 órára
a

Petõfi Mûvelõdési Házban
megrendezésre kerülõ

WEÖRES SÁNDOR ESTRE

Ünnepi köszöntõt mond:

PERGÕ MARGIT 
polgármester

Közremûködnek:
Berhidai Versbarátok Köre, Ady Endre Általános Iskola 

és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói, 
Pearl Dance RSE

Busz indul:
15:45-kor a Polgármesteri Hivatal elõl, 

vissza a rendezvényt követõen.

Kedves Gyerekek!
A Kultúrház és Könyvtár
szeretettel vár mindenkit

DECEMBER 18-ÁN (SZERDÁN)
14-16.30 óráig a

kézmûves játszóházba, ahol

• kézmûves foglalkozás
• totó
• keresztrejtvény
• társasjáték
• filmvetítés várja a résztvevõket!

Berhida Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és Kedves családját

DONI
MEGEMLÉKEZÉSÉRE
2014. január 13-án, (hétfõn) 16 órára

a Polgármesteri Hivatal 
földszinti tanácskozótermébe

és az azt követõ koszorúzásra a Hõsök terére.
Megemlékezõ beszédet mond:

MÁRFFY ÁDÁM 
Közremûködnek: 

Berhidai Versbarátok Köre
Szeretettel várunk mindenkit, aki méltó módon kívánja

leróni tiszteletét a doni katasztrófa áldozatai és hõsei elõtt!
Busz indul:

15.45-kor a Petõfi Mûvelõdési Ház elõl,
vissza az ünnepséget követõen.

""
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Az Összefogással Berhidáért Egyesület
szeretettel meghívja Önt és Kedves családját

DECEMBER 20-ÁN, PÉNTEK 
16.00 ÓRÁRA

a Polgármesteri Hivatal elõtti téren 
megrendezésre kerülõ 

MINDENKI
KARÁCSONYÁRA

Ünnepi köszöntõt mond: 
Pergõ Margit polgármester és Beke Zsolt helyettes

esperes, plébános

Ünnepi mûsort adják:
Berhidai óvodások, iskolások, népdalkörök,

hittanosok, fiatal énekesek, valamint 
a képviselõ-testület

Szeretettel és forró teával várunk mindenkit!
Busz indul:

15.45-kor a Petõfi Mûvelõdési Ház elõl,
vissza az ünnepséget követõen.

Berhida Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt

december 13-án, pénteken
16 órára

az

IDÕSEK 
KARÁCSONYA 
ÜNNEPSÉGRE 

Meghívott vendégünk:
PÉCSI ILDIKÓ

színmûvésznõ
Köszöntõt mond:

Pergõ Margit polgármester

Helyszín:
PETÕFI MÛVELÕDÉSI HÁZ

(Peremartongyártelep, Orgona u. 2.)

Ünnepeljük együtt a közelgõ karácsonyt!
Pergõ Margit polgármester

BUSZ INDUL:
15.40 - Kiskovácsi Akácfa út, 

15.45 – Polgármesteri Hivatal elõl, 
vissza a rendezvényt követõen

„Luca, luca, kity-koty, 
sok csibe, lúd keljen,

Aludttejes köcsög száradjon a kerten,
Vetés, virág megeredjen,
Luca, luca, kity-koty.”

LUCA-NAPI
JÁTSZÓHÁZ

vár minden érdeklõdõt

december 13-án pénteken
14.30 órakor

a berhidai Kultúrházban
Foglalkozások:

kézmûves foglalkozás,
ajándékok és díszek készítése,
ügyességi és logikai játékok,
arcfestés, 
csillám-tetoválás festése

Hívjátok el szüleiteket, testvéreiteket 
és barátaitokat is!

A Családsegítõ Központ munkatársai

Kedves Gyerekek!
A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 

szeretettel vár mindenkit 
a

MÉZENGÚZOK
GYERMEKZENEKAR

KARÁCSONYI KONCERTJÉRE.
Helyszín: Ady Endre Általános Iskola
Idõpont: December 11. de. 9.00 óra

Helyszín: Petõfi Mûvelõdés Ház
Idõpont: December 11. de. 11.00 óra


