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Pár hét és itt az év vége. Már vasárnaponként meggyújtjuk az ad-
venti gyertyákat és egyre többet gondolunk a közelgõ karácsonyra.
Ki úgy, hogy mit vegyen, ki úgy, hogy mibõl vegyen. 

Mozgalmas éven leszünk túl rövid idõn belül. Ennek elle-
nére úgy tûnik, idõben ez is olyan lesz, mint a többi. Éppen,
hogy elkezdõdött, már be is fejezõdik. Talán jobb is, hogy ilyen
gyorsan véget ér?

Milyen volt ez az év? Embere válogatja. Kinek ilyen, kinek
olyan. A választások szempontjából mozgalmas, mert aki szor-
galmasan élt állampolgári jogaival, három esetben is szavaz-
hatott.  

Az év sokaknak jól kezdõdött, mert az önkormányzat élt a le-
hetõséggel és megszervezte, hogy téli közfoglalkoztatás kere-
tében 220-an tudtak tanulni és dolgozni április végéig. A tanul-
ni vágyók tíz féle tanfolyam közül válogathattak, melynek zö-
me helyben zajlott. 

Májustól már nem kaptunk ilyen kedvezõ lehetõséget és
visszaállt a régi „rossz rend”. Ez jóval kisebb létszám mellett,
2–3 hónap munkát, aztán dolgozó cserét jelentett. Az egész
programon az látszik, hogy miközben városunkban nem csök-
ken a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesülõk szá-
ma, csökken a közfoglalkoztatás keretében tartósan, foglalkoz-
tathatók száma. 

Miben gyarapodtunk? Felújítási munkák keretében többek kö-
zött elkészült a Veszprémi úti járda, a Süni óvoda teraszának je-
lentõs része, a Rákóczi Iskola vihar tépázta teteje, az Ady isko-
la belsõ reparálása, a nyugdíjas klub vizesblokkja, de jelentõs
összegû önrésszel járultunk hozzá a sportöltözõ pályázati pénz-
bõl történõ felújításához.

Új létesítményként gördeszkapályával, játékos labirintus ját-
szóhellyel, fogadóépülettel, szabadtéri kemencével befejezõ-

dött a Kistó és környéke helyreállítása. Önrész biztosításával
Leader pénzbõl finanszíroztuk a munkálatokat. Elkészült az Or-
gona úti járda, elkezdtük a temetõ temetõkertté alakítását, jelen-
tõs számban játékokat vásároltunk az óvodáknak.

Pályázatokat nyújtottunk be, melyek elsõdleges célja köz-
épületeink energiatakarékos mûködtetése. 

Készültünk a 2014–2020 közötti pályázati idõszakra és már
ez év februárjától benyújtottuk ezzel kapcsolatos projektötlete-
inket. Ezek az Ady Iskola, Hétszínvirág Óvoda és Bölcsõde,
Petõfi Mûvelõdési Ház, elsõsorban energetikai felújítására, il-
letve Berhidán egy korszerû szociális gondozási központ létre-
hozására és a szomszédos településekhez igazodó kerékpárutak
megépítésére is vonatkozik. Pályázati forrásból a tulajdonos
egyházzal közösen céloztuk meg a „Kistemplom és környéke”
felújítását. 

A projektötletek fogadtatása kedvezõ volt, ezért mûszaki do-
kumentációkkal készülünk a jövõ évi pályázati lehetõségek ki-
használására.

Ritka módon eláztunk a Berhidai Napok rendezvényein, de
azért majdnem minden mûsort meg tudtunk tartani.  Remélem
egy pár évig az idõjárással is rendben leszünk. 

Mit kívánhatunk az elkövetkezendõ hetekre? Kívánom az itt
élõknek, hogy jövõre is egész évben legyenek olyan közös dol-
gaink, amelyek továbbra is nagy konfliktusok nélkül összeköt-
nek bennünket. Kívánom, mert ez a legfontosabb, hogy legyen
mindenkinek megbízható jövedelme, továbbá erõben, egész-
ségben éljék meg napjaikat, hogy könnyebb legyen mindenna-
pi életük és kívánok békés és boldog karácsonyi ünnepeket
mindenkinek.

Pergõ Margit
polgármester

XXI. évfolyam 9. szám
2014. december

Városi Önkormányzat lapja

KEDVES OLVASÓK!
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A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSÉN TÖRTÉNT
Legutóbbi beszámolónk óta, a Képviselõ-testület egy rend-

kívüli ülést tartott november 19-én. Ezen az ülésen tárgyalt a
nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére
kiírt pályázatra érkezett ajánlatról. Döntés nem született.

A régen húzódó kistemplom környékének, valamint a vele
szemközti közterület rendezésének elkezdéséhez régészeti ku-
tatást kell biztosítani. A költségek finanszírozására támogatta a
Képviselõ-testület az NKA által „A közhiteles nyilvántartás-
ban szereplõ régészeti lelõhelyek tudományos célú feltárásá-
nak támogatására” kiírt pályázaton való részvételt. A régésze-
ti feltárást végzõ Laczkó Dezsõ Múzeum által benyújtandó pá-
lyázathoz szükséges önrész összegét, legfeljebb 1.285.715.- Ft-
ot a pályázati céltartalék keret terhére az Önkormányzat, mint
a terület tulajdonosa biztosítja.

A Képviselõ-testület bérbeadási szerzõdés-tervezeteket ha-

gyott jóvá, melyek alapján huszonöt év határozott idõre bérbe
adja meghatározott ingatlanjait, hogy a bérleményekre 3 db 500
kW teljesítményû napelemes erõmûvet telepítsen a bérlõ. A
bérlemények után az önkormányzat a birtokbaadás napjától
bérleti díjat kap.

HELYREIGAZÍTÁS
Novemberi lapszámunkban „A Képviselõ-testület ülésén
történt” címû cikkünkben elírás miatt tévesen jelent meg a
képviselõ-testület alakuló ülésének idõpontja. (2015. október
21.) Az idõpont helyesen: 2014. október 21.
A tévedésért elnézést kérek a Tisztelt Olvasótól!

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ

MEGALAKULTAK A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
2014. október 12-én Berhidán, roma és német nemzetiségi ön-

kormányzati választásra is sor került. 
A Nemzeti Választási Bizottság határozata alapján a Berhidai

Roma Nemzetiségi Önkormányzatba négy képviselõt, a Berhidai
Német Nemzetiségi Önkormányzatba három képviselõt választhat-
tak a nemzetiségi választói névjegyzékbe felvett választópolgárok,
a nemzetiségi jelölõ szervezetek által állított jelöltek közül. A vá-
lasztás eredménye ellen kifogás nem érkezett.

A nemzetiségi önkormányzatok és képviselõ-testületeik megbí-
zatása a képviselõ-testületek megalakulásával kezdõdik, melyet
október hónapban mindkét nemzetiségi önkormányzat a törvényi
keretek között megtartott. Megválasztották a nemzetiségi önkor-
mányzatok elnökét, elnökhelyettesét. 

Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
Molnár Richárdné elnök, Csonnó Jenõné elnökhelyettes, 

Jónás István képviselõ, Molnár Nóra Alexandra képviselõ
Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat:
Ernhofferné Somogyi Ágota elnök, Molnárné Gáspár Orsolya

elnökhelyettes, Havasfalvi Zoltán Istvánné képviselõ
Mindkét önkormányzatnál változott az elnök személye, így a

nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján – a Veszprém Megyei
Kormányhivatal képviselõinek jelenlétében - a leköszönõ és a
megválasztott elnök munkakör átadás-átvételi eljárást folytatott le.
Ennek keretében átadás-átvételre került a nemzetiségi önkormány-
zat 2014. III. negyedéves pénzügyi beszámolója, mérlegjelentése,
pecsétjei, a folyamatban lévõ ügyek, a leltár szerinti vagyontár-
gyak, az irodahelyiség.

A nemzetiségi önkormányzatok feladata, különösen a képviselt
közösség érdekképviseletével, esélyegyenlõségének megteremtésé-
vel kapcsolatos feladatok ellátása, kulturális autonómiájának meg-
erõsítése, nemzetiségi nyelven folyó nevelés és oktatás biztosítá-
sának elõsegítése, hagyományápolás és közmûvelõdés, nemzetisé-
gi közösséghez kötõdõ kulturális javak megõrzésének érdekében
szükséges intézkedések kezdeményezése. Feladatalapú támogatá-
sát csak e célokra fordíthatja.

A nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján a helyi önkor-
mányzat mindkét nemzetiségi önkormányzatnak megállapodás ke-
retében biztosítja az önkormányzati mûködés személyi és tárgyi
feltételeit, továbbá gondoskodik a mûködéssel kapcsolatos végre-
hajtási feladatok ellátásáról. Mindkét nemzetiségi önkormányzat
részére biztosít egy tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyisé-
get a berhidai Kultúrházban, ahol nyitvatartási idõben elláthatja a
nemzetiségi feladatokat. A helyiség használatához kapcsolódó re-
zsiköltségeket és fenntartási költségeket a helyi önkormányzat a
Kultúrház költségvetésében biztosítja. A Berhidai Közös Önkor-

mányzati Hivatal Titkársági és Szervezési Irodája ellátja a nemze-
tiségek részére az ülések elõkészítésével, jegyzõkönyvezéssel, pos-
tázással, iratkezeléssel, nyilvántartással kapcsolatos feladatokat,
Pénzügyi Irodája biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok gazdál-
kodásával kapcsolatos döntéselõkészítéssel, nyilvántartással kapcso-
latos feladatokat. A nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával
kapcsolatban a Pénzügyi Iroda gondoskodik a Nemzetiségi Önkor-
mányzatok önálló fizetési számláján való pénzkezelésrõl, önálló
pénztári készpénz kezelésérõl, bevételek és kiadások nyilvántartá-
sáról. A nemzetiségi önkormányzatok ellenõrzése – a Várpalota
Kistérség Többcélú Társulásával kötött megbízási szerzõdés alap-
ján – független belsõ ellenõr útján történik.

Fentiek alapján a nemzetiségi önkormányzatok kötelezõ és ön-
ként vállalt feladatainak ellátására – jogszabályi keretek között –
a feltételek biztosítottak, munkájukhoz sok sikert és kitartást kí-
vánunk.

Peresztegi Lászlóné
aljegyzõ

MI A TEENDÕ, HA SÍKOSAK A JÁRDÁK?
Közeledik a tél, várhatóan idén is esik hó, ónos esõ. Annak ér-

dekében, hogy útjaink és járdáink síkossága ne okozzon balesetet,
szükségesnek tartom felhívni a figyelmet a síkosság-mentesítéssel
kapcsolatos teendõkre.

A városon átmenõ fõutak járhatóvá tétele az országos közútke-
zelõ kötelezettsége, míg az egyéb belterületi utak hótól, jégtõl
mentesítése – amelyet szerzõdés alapján vállalkozóval végeztet -,
valamint az önkormányzati ingatlanok elõtti járdaszakaszok köz-
lekedésre alkalmas állapotban tartása, a TESZ feladata.

A magántulajdonban lévõ ingatlanok elõtt lévõ járdaszakasz
tisztán tartása, hó- és síkosság-mentesítése viszont a közterülettel
szomszédos ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kö-
telezettsége Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
24/2000.(XII.20.) önkormányzati rendelete 18. § (1)-(3) bekezdé-
sei alapján. A kötelezettség a be nem kerített, illetve üres ingatlan
tulajdonosát (használóját) is terheli. 

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa (használója) a síkosság-
mentesítési kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt baleset tör-
ténik, az ebbõl adódó esetleges kártérítési igény az ingatlan tulaj-
donosával szemben nyújtható be, az ilyen helyen történt kárese-
ményért az önkormányzat nem vállal kártérítési kötelezettséget. 

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ
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ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSEK A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁRBAN
Az állampapírok jelentik a legbiztonságosabb és az egyik

legmagasabb hozamú befektetési lehetõséget, ugyanis az állam

biztos pénzügyi partner mindenki számára.

Az állampapírok a legbiztonságosabb befektetési lehetõség-

nek számítanak Magyarországon. Az ok egyszerû: lejáratkor
a tõke teljes összegére, valamint az esedékes kamatokra – ér-
tékhatártól függetlenül – teljes körû az állami garancia. Nincs

forgalmazói kockázat sem, hiszen a forgalmazó Magyar Ál-

lamkincstár 100 százalékban állami tulajdonú szervezet. 

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszol-

gálatain igen változatos állampapír kínálatból lehet választani.

Mindenki megtalálhatja a számára megfelelõ befektetési lehe-

tõséget attól függõen, hogy mennyi idõre, milyen kamatozás

mellett szeretné lekötni a pénzét. Az úgynevezett kincstárje-
gyek (Diszkont-, Féléves-, Kamatozó Kincstárjegy) 3 és 12 hó-
nap közötti futamidejû, rövid lejáratú állampapírok. A Magyar
Államkötvények futamideje ennél jóval hosszabb, 3 évtõl 15
évig is terjedhet, fix-, illetve változó kamatozás mellett, tehát azok

részére ideális, akik hosszabb távon szeretnék jó helyen tudni

a pénzüket. A Kincstár is forgalmazza a 3, illetve 5 éves lekö-

tésû Prémium Magyar Államkötvényt. A hagyományos értékpa-

pír nyilvántartási-számlákon kívül, nyithatók adókedvezmény-

re jogosító Tartós Befektetési Számlák, továbbá az életkezdé-

si támogatás befektetésére Start-értékpapírszámlák. 

A Babakötvény, egy olyan egyszerû és átlátható termék,

amely a piacon kiemelkedõ hozamot biztosít. A gyermekeik

számára elõtakarékoskodni szándékozók számára a lehetõ leg-

jobb választás, hiszen megkönnyíthetik vele a gyermek élet-

kezdését. Az állam által nyújtott egyszeri életkezdési támoga-

tás összege – ami jelenleg 42.500 Ft – a Magyar Államkincs-

tár által vezetett Start letéti-számlán kerül automatikusan elhe-

lyezésre a 2005. december 31. napja után született gyermekek

esetében a születést követõen.

A szülõknek lehetõségük van arra, hogy az összeget a Ma-

gyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain díj-

mentesen nyitható Start-értékpapírszámlára helyezzék át. A

Kincstár automatikusan kizárólag a gyermek születési évéhez

igazodó Babakötvénybe fekteti az áthelyezett összeget, illetve

a korábban vásárolt állampapírok tõke és kamat összegét is,

amely infláció felett 3%-os adó-, járulék- és illetékmentes ka-

matot garantál a futamidõ végéig. A megnyitott számlára a szü-

lõk, törvényes képviselõk és hozzátartozók, valamint a telepü-

lések önkormányzatai – korlátlanul – fizethetnek be forint ösz-

szegeket.

Március 3-ától kizárólag a Magyar Államkincstár állampa-

pír-forgalmazó ügyfélszolgálatain lehet vásárolni Prémium Eu-
ró Magyar Államkötvényt. A névre szóló, változó, féléves ka-

matozású, euróövezeti inflációt követõ állampapír névértéke

egy euró.

Március 17-tõl kapható a Kincstár országos állampapír-for-

galmazó ügyfélszolgálatain, valamint kiegészítõ szerzõdés bir-

tokában, elektronikus forgalmazási csatornákon a nagy sikernek

örvendõ Bónusz Magyar Államkötvény. A BMÁK négy-, és

hatéves futamidejû, változó kamatozású, egyforintos alapcím-

letû állampapír. A Bónusz kötvény többek között azzal a céllal

került kibocsátásra, hogy a termékek ne csupán a futamidõk te-

kintetében nyújtsanak alternatívákat a befektetõknek, hanem a

kamatozás módjában is.

A Kincstárnál állampapír azután jegyezhetõ, vásárolható, ha

a Kincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán – Veszp-
rémben a Budapest út 4. szám alatti épületünkben, Pápán
(Fõ u. 5.) a Járási Hivatal Okmányirodájában, valamint
Várpalotán a Szent István u.16. szám alatti irodaház föld-
szintjén mûködõ értékesítési pontjainkon - egyszeri szemé-

lyes megjelenéssel értékpapír nyilvántartási-számla szerzõdést

köt az ügyfél. Célszerû azonnal kiegészítõ szerzõdést kötni

TeleKincstár, WebKincstár, illetve MobilKincstár szolgáltatá-

sokra is, melyek révén az állampapír befektetéseket kényelme-

sen (interneten, telefonon, illetve okostelefonon keresztül), akár

otthonról is lehet intézni.

Az értékpapírnyilvántartási-számlát érintõ jóváírási tranz-

akciókról díjmentes SMS szolgáltatás igénybevételével is ér-

tesülhetnek az ügyfelek, amely szolgáltatást az ügyfél a Web-
Kincstáron keresztül is beállíthatja. A Kincstárban az értékpa-

pír nyilvántartási-számla nyitása és vezetése ingyenes, a kész-

pénzfelvételért sem számítunk fel külön díjat.

Számos egyéb szolgáltatással állunk rendelkezésre, melyek-

rõl ügyfélszolgálatainkon, illetve honlapunkon kaphatnak tájé-

koztatást.

ÚJ ÁLLAMPAPÍR ÉRTÉKESÍTÉSI
PONT VÁRPALOTÁN

Tájékoztatjuk városunk polgárait, hogy a Magyar Állam-

kincstár Várpalota Városban, a Szent István utca 16. szám alatt

új állampapír értékesítési pontot nyitott. Nyitva tartása: min-

den héten csütörtök: 8.00–16.00; péntek: 8.00–14.00.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a Berhidai Közös Ön-

kormányzati Hivatal hirdetõtábláján tájékoztatókat tettünk köz-

zé a Magyar Államkincstár kérésére a Bónusz Magyar Állam-
kötvényrõl, a Babakötvényrõl.

HIBABEJELENTÉS ELEKTRONIKUS ÚTON

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a

www.berhida.hu oldalon megtehetik a 

KÖZVILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS HIBABEJE-

LENTÉSEKET. Továbbá weboldalunkon tájékozódhat ar-

ról, hogy eddig, mely hibák lettek bejelentve és mely idõ-

pontban.

Pergõ Margit polgármester
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ÚJ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY! 
2014. március 17-tõl vásárolható 

a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó 
ügyfélszolgálatain az új

Bónusz Magyar Államkötvény.
• 1,- Ft névérték
• Futamidõ: 4 illetve 6 év
• Változó kamatozás (kamatbázis+kamatprémium)
• Jelenleg 1,25%, illetve 2% kamatprémium
• Az elsõ kamatperiódus esetében a kifizetendõ idõará-

nyos kamat mértéke 
*a 2018/P sorozat esetén 3,49%

(2014. július 23. napjától 2015. július 23. napjáig
terjedõ idõszak), 

*a 2020/R sorozat esetén 4,24% 
(2014. július 23. napjától 2015. július 23. napjáig ter-
jedõ idõszak).

A Bónusz Magyar Államkötvényt (BMÁK) devizabel-
földi természetes személyek, valamint devizabelföldi
jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek
(kivéve: intézményi befektetõk) vásárolhatják meg.

További információért kérjük, tájékozódjon 
állampapír-forgalmazó ügyintézõinknél vagy a

www.allamkincstar.gov.hu honlapon.

ADY ÉS AMI HÍREK
ADY NAPOK

Több évtizedes hagyományunkhoz hûen, november 20-án és
21-én ünnepeltük Ady Endre, iskolánk névadójának születés-

napját.  

A kétnapos rendezvény elsõ napjának délutánján kistérségi
szavalóversenyt, rajzversenyt rendeztünk, melyekre Õsibõl,

Pétfürdõrõl, Peremartonból és Vilonyáról érkeztek szép szám-

mal diákok. 

Ezen a délutánon került sor a házi matematika-versenyünk-

re is.

A szavalóversenyen 27 diák mondott verset, a nagyobbak

Ady Endrétõl, a kisebbek pedig gyermekverseket adtak elõ.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a zsûri tagjai között köszönthet-

tük Brand Ferencnét és Dr. Frisch Gyulánét, iskolánk egyko-

ri, nyugalmazott tanárait, valamint Lengyelné Horváth Andre-
át a berhidai közmûvelõdési intézmények vezetõjét. A diáksá-

got Krén Regina DÖK elnök képviselte a zsûriben. A verseny-

zõk szépen szerepeltek, ezáltal egy örömteli, tartalmas délután-

nak lehettünk részesei, amelyet a résztvevõk megvendégelésé-

vel zártunk. A díjazottak értékes jutalmakat kaptak, melyekért

köszönettel tartozunk a „Berhidai Iskoláért Alapítványnak”. 
A második napot koszorúzással kezdtük, majd ünnepi meg-

emlékezés következett. A felsõs osztályoknak vetélkedõt szer-

veztünk. Elõzetes feladatként menetlevél készítést, illusztrá-

lást, versmásolást kaptak a tanulóink. Az állomásokon képkira-

kás, képfelismerés, népdal- és tánctanulás volt a megoldandó fel-

adat. A verseny gördülékenyen és jó hangulatban zajlott. Ezt

követõen a tornaterembe vonultunk, ahol nagyszabású sor-, vál-

tóverseny vette kezdetét vegyes csapatokkal. A fináléban közös

énekléssel és tánccal tettük fel a koronát a jól sikerült napra.
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Az alsó tagozaton kihirdettük a szépírási verseny eredmé-
nyét:

OSZTÁLY I. II. III.
1. Nyári Georgina Lendvai Kálmán Bakos Richárd
2. Laczó Norbert Csõrsz József Kovács Dávid
3. Oláh Míra Schnur Laura Jónás Noel
4. Huszka Evelin Toldi Milán Puha Dominik
SNI Csonnó Nikoletta

Ezután Kellerné Szász Anikó a Berhidai Kertbarát Kör veze-
tõjének jóvoltából kezdetét vette az adventi kézmûves foglal-
kozás, melyen ajtó és asztali díszeket készítettünk. Diákjaink
nagy lelkesedéssel kézmûveskedtek, dekoráltak. A kész mun-
kákat mindenki hazavihette, a család örömére. Ezúton is kö-
szönetet mondunk Anikónak, hogy a díszekhez minden szük-
séges anyagot és eszközt biztosított tanulóinknak és nagy türe-
lemmel segítette az alkotást.

Gráczerné Szabó Erzsébet és Tóthné Éberfi Éva
munkaközösség-vezetõk

Az Ady-napi rendezvénysorozat részeként meghirdettük a
rajzversenyt is több kategóriában, alsó és felsõ tagozatos tanu-
lók részére. Diákjainkon kívül versenyzõk érkeztek Õsibõl,
Peremartonból, Pétfürdõrõl és Vilonyáról is. 

Az alsósok „Õszi hangulat” elnevezésû témában alkothattak
szabadon választott technikai eszközök használatával.  Az 5-6.

osztályosok széles színskálájú megoldásokkal, drapériás hát-
térrel csendéletet készíthettek, vagy „Weöres Sándor: Tündér”
címû költeményének gazdag színpompás illusztrációján dolgoz-
hattak az elõzõhöz hasonlóan A3-as méretû lapon. A 7-8. osz-
tályosok kategóriájában drapériás hátterû hegedû csendéletek
születtek, vagy „Ady Endre: Lédával a bálban” elnevezésû köl-
teményét illusztrálhatták. Az alsó tagozaton 20 tanuló, a felsõ
tagozaton 25 tanuló vett részt.

A díjazott tanulókat az alábbi táblázat szemlélteti:

A felsõ tagozat: Az alsó tagozat:
Tost Luca Õsi Kujber Vivien
Csanyiga András Pétfürdõ Kányai Márk Peremarton
Molnár Kinga Pétfürdõ Bajkai Jázmin Vilonya
Különdíj: Különdíj:
Percze Csenge és Kálmán Kíra Karina
Máriás Attila Pétfürdõ Peremarton

Az alsósok versenyszervezõ tanára S. Lukács Emõke, a fel-
sõsöknél ezt a feladatot és az egész verseny lebonyolítását
Klepeisz László tanár úr vállalta. A helyezettek és különdíjasok
oklevelet és jutalmat, valamint minden résztvevõ emléklapot
kapott. Az értékelést a kísérõ kollégák végezték. Köszönjük a
versenyzõk és kollégák munkáját.

Klepeisz László
rajz szakos tanár

RAJT – CÉL – GYÕZELEM!
A „Várpalota Félmaraton” elnevezésû nemzetközi futóver-

senyen vehettek részt tehetséges tanulóink. Igaz, a rendezvény
hétvégére esett, gyermekeink mégis lelkesen vállalkoztak az
elõttük álló feladat teljesítésére. Az õ korosztályuknak megfe-
lelõen az 5 km-es távra neveztek be és mindhárman sikerrel vet-
ték az akadályt. Jánosiné Kudar Edit testnevelõ tanárunk áldo-
zatos munkájának és a versenyzõk kitartásának köszönhetõen
az iskolánkat képviselõ tanulók a saját korosztályukban a leg-
jobbnak bizonyultak, s megszerezték a dobogós helyeket. A há-
rom gyermek, Krén Brigitta, Krén Regina, Csonnó Benjamin há-
rom aranyéremmel távozhatott a helyszínrõl.

Fontosnak tartom, hogy a rendezvény sajátosságának köszön-
hetõen nem csupán a siker nyújtott élményt számukra, hanem az
a sportág iránti szeretet, melyet közvetlen közelrõl tapasztalhat-
ták meg, s a szervezõk igyekezete által részesei lehettek annak
a nagyszerû dolognak, mikor különbözõ származású emberek
találkoznak, s bár nem beszélnek egy nyelvet, mégis remekül
megértik egymást. Jó példát láthattak a vendégszeretetre, s tanul-
tak versenytársaiktól sok más mellett a kitartásról, s az élet ne-
hézségeinek leküzdésérõl. Lelkesen mesélték, hogy mozgássé-
rült és idõs emberek is teljesítették a félmaratoni távot. 

Csillogó szemmel számoltak be élményeikrõl, s a megszer-
zett tudást ígérték: tovább gyarapítják.

Császár Zsuzsanna pedagógus

M E G H Í V Ó
AZ ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI
NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

2014. DECEMBER 31-ÉN,
20 ÓRAI KEZDETTEL,

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni Krausz Csabá-

nak és fiának, a Veszprémi HIT Gyülekezetnek, Kovács János
várpalotai és Kocsis Béla berhidai vállalkozóknak, hogy mun-
kájukkal és adományaikkal hozzájárultak iskolánk helyiségei-
nek megszépítéséhez.
Ady Endre NNNy Általános Iskola és AMI tanulói és dolgozói
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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Iskolánk, a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetisé-

gi Nyelvoktató Általános Iskola idén ünnepelte mûködésének
90. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból három napos jubileumi
mûsort rendeztünk. 

Az ünnepélyes megnyitóra november 12-én délután került
sor. A gálamûsoron fellépett intézményünk néhány egykori és
mostani diákja. A régi diákok között voltak, akik zenei tehetsé-
gükkel, voltak, akik bájos hangjukkal, mások pedig színvona-
las tánccal nyûgözték le a közönséget.  Jelenlegi tanulóink né-
met nemzetiségi táncot mutattak be, s ízelítõt kaphattunk ének-
karunk munkájából is. Örömünkre szolgált, hogy elfogadta
meghívásunkat számos régi kollégánk, akik közül sokukkal ne-
kem is volt szerencsém együtt dolgozni. Igazi, amolyan ízig-vé-
rig pedagógusok õk. Mint munkatárs, sokat tanultam tõlük az
együtt töltött évek alatt szakmailag és emberileg egyaránt…

Zsuzsa néni kedves szavai melegséggel töltötték el lelkünket.
Most is éppoly nagy hatással volt a hallgatóságra, mint- régi
diákjai szerint- valaha a katedrán is. S érdekes volt hallani a
Polgármester Asszony visszaemlékezését is. Minden mondatá-
ból mélységes tisztelet áradt, ahogy egykori tanítóiról beszélt.
De nem mindenki ünnepelhetett velünk. Sokan elmentek már.
Értük gyertyák égtek a színpadon, s fényük beragyogta a teret.
S ezekben a parányi lángokban azokat idéztük meg, akik életük
nagy részét annak szentelték, hogy a tanító és oktató munka
mellett, gyerekek százainak mutassák meg az önmagukhoz ve-
zetõ utat. Rendezvényünk második napján rendhagyó órákat
tartottunk diákjainknak az iskolában. Elõször a ’48-as szabad-
ságharc néhány izgalmas mozzanatát ismerhettük meg, ezt kö-
vetõen Jáger Zoltánné tanárnõ mutatott be néhány érdekes ké-
miai kísérletet. Majd a Kávészünet együttes megzenésített ver-
sekkel varázsolta el a fiatal közönséget. S hogy a sok üldögé-
lésben ne lustuljunk el teljesen, zenés testnevelésóra keretén
belül zumbáztunk, és amerikai táncot roptunk a Conestoga
Country tánccsoporttal. A harmadik nap sem tétlenkedtünk.
Kézmûves napot tartottunk sok segítõkész szülõ és nagymama
közremûködésével: varrtunk kispárnákat, festettünk ünnepi
gipszfigurákat, készítettünk könyvjelzõket, sógyurmát, papírvi-
rágokat és nemezlabdacsokat. A gyerekek megismerkedhettek
a mûvészi festés, rajzolás, horgolás és agyagozás rejtelmeivel.
S akinek még ez sem volt elég, az iskola melletti parkban lóra
pattanhatott, vagy pónik húzta hintón utazhatott.

Remélem, mindenki jól érezte magát! Találkozzunk újra a
100. évfordulón!

Kámán Andrásné

RÁKÓCZIS HÍREK

ÍGY LÁTTUK MI…
AZ ELSÕ NAPOT:
„Ez volt a legjobb a három nap közül!” (Nagy Lívia 6.b.) „A

mûsorban az osztállyal mi is szerepeltünk, de rajtunk kívül ré-
gi diákok is megmutatták mi a jó oldaluk, miben tehetségesek.
Ha nekünk nem is, de a már elballagott diákoknak jó, szép em-
lékek jutottak eszükbe.” (Szõke Rebeka 6.b.) „Láthattuk, hall-
hattuk például a 6. osztályosokat, Rigó Renátát, az énekkaroso-
kat, Vincze Jánost és Tasi Vikit, Fülöp Lídiát, valamint a pere-
martoni felnõttek képviseletében a Pere-rúzs táncát.” (Horváth
Dorottya 7.b.) „… és a szerdai napon a színpadon volt egy éne-
kes néni, Turcsányi Martina, aki már régebben járt a mi isko-
lánkba, és hihetetlen, hogy mennyire vitte! Nagyon szépen
énekelt!”(Lendvai Anna 6.b.) „… amikor a Póli néniék táncol-
tak, azt szerettem, meg jó volt a zene is.” (Pénzes Dominik 3.a.)

A MÁSODIK NAPOT:
„A rendhagyó órák nagyon izgalmasak voltak. A töri óra ér-

dekes volt és sokat megtudtam az 1848/49-es forradalomról.”
(Papp Róza 6.b.) „… a kémiaóra az brutál volt!” (Lendvai An-
na 6.b.) „…legjobb a kémiaóra volt, amikor Éva néni vulkánt
csinált. Jó nagyot robbant.” (Nagy Lívia 6.b.) „A Kávészünet
együttes szuper volt.” (Kovács Krisztián 6.b.) „A megzenésített
versek jobban hangzanak, mint a sima versek.” (Csonka Alexan-
der 6.b.) „Kedvencem a zumba volt. Nagyon béna voltam, de

az iskola nagy része legalább próbálkozott.” (Müller Barnabás
6.b.) „… de nekem ezen a napon a zumba tetszett, mert egyrészt
a bátyám tartotta, másrészt minden testrészemet megmozgat-
ta.”  (Márffy Benedek 6.b.) „… ezek közül a country nagyon
tetszett, mert még soha nem táncoltam ilyet.”  (Szõke Rebeka
6.b.)„Elég fárasztó volt a nap tanulás és dolgozatírás nélkül is.”
(Horváth Dorottya 7.b.)

A HARMADIK NAPOT:
„A kézmûves foglalkozás tetszett a legjobban, fõleg a hó-

ember készítés.” (Sztankovics Csongor 6.b.) „A kézmûvesen a
képeslapkészítés és az agyagozás volt a legjobb.” (Füleki Sára
6.b.) „… azért tetszett, mert a nagy lovon jó volt ülni a magas-
ban.” (Pénzes Dominik 3.a.) „Ebben a legjobb a lovaglás volt.
Régen én is jártam és ez felidézte a régi emlékeimet. A lo-
vaskocsi is jó volt!” (Nagy Lívia 6.b.)„… az is jó volt mikor a
lovaskocsival mentünk, fõleg amikor gyors volt.” (Rózsás Bar-
bara 6.b.) „Szerintem ennél jobb tanítás nélküli munkanap nem
is lehet!” (Márffy Benedek 6.b.)„Nagyon köszönjük a jó él-
ményt!” (Horváth Dorottya 7.b.)

A HÁROM NAPOT
A rendezvénysorozat alatt én nagyon jól éreztem magam. A

szerdai kulturális mûsor szép volt, én kedves dolognak talál-
tam, hogy egykori tanárokat és diákokat hívtak el. Csütörtökön



WEÖRES SÁNDOR GYEREKSZEMMEL
Bóbita ciklus – Weöres Sándor gyerekszemmel címmel a

Békéscsabai Jókai Színház és a Veszprémi Petõfi Színház kö-
zös kezdeményezésére általános iskolások számára is kibõvült
az Ádámok és Évák ünnepe címû fiataloknak szóló programso-
rozat. Az elõadásban iskolánk, a Berhidai II. Rákóczi Ferenc
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Pereszke
csoportja, valamint a Petõfi Mûvelõdési Ház Persze csapata
vett részt Galagonya címû produkciójával.

Eperjes Károlynak, a veszprémi színház mûvészeti tanácsadó-
jának és Fekete Péternek, a békéscsabai teátrum igazgatójának öt-
lete alapján idén az 1–6. osztályosok is bekapcsolódhattak az
Ádámok és Évák Ünnepe színházi rendezvénysorozatba, melyet
Balázs Péter, a szolnoki színház igazgatója álmodott meg. A fel-
lépõk körét kibõvítve ezúttal az alapfokú oktatási intézmények pe-
dagógusai és tanulói a Weöres Sándor centenáriumi év folytatá-
saként dolgozhatták fel az író és költõ életmûvének egy-egy tet-
szõlegesen kiválasztott darabját. A Veszprémi Petõfi Színház ál-
tal meghirdetett elõadásra nyolc Veszprém megyei és egy Fejér
megyei iskola jelentkezett. A csoportok felkészülését a színház
mûvészei segítették. A megyeszékhely teátrumában november
30-án vasárnap, délután három órakor kilenc oktatási intézmény
mintegy kétszáz diákja lépett színpadra, hogy a nagy magyar köl-
tõ és író mûveibõl adjanak elõ részleteket. A rendhagyó elõadást
Kéri Kitty színmûvész, rendezõ állította színpadra.

Szívbõl örültünk, hogy ebben az igazán színvonalas produk-
cióban településünk diákjai is részt vehettek, ezzel is öregbítve

városunk hírnevét. Egyben köszönjük Berhida Város Önkor-
mányzatának támogatását, mely segíti csoportjainkat abban,
hogy évrõl évre hasonló színvonalas produkciókat hozzon létre.

Forrás: http://www.petofiszinhaz.hu/Hirek/2014-11-19/Bo-
bita-ciklus
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történelem és kémiaórán rengeteg érdekes és új dolgot tudtunk
meg. A testnevelésóra is remek volt. Megtanulhattunk zum-
bázni is és country táncot is jártunk.

Pénteken elsajátíthattuk a bõrözés, a nemezelés, agyagozás, fes-
tés, valamint a varrás technikáját is. Barkácsolhattunk üdvözlõlapo-

kat, horgolt angyalkákat. A KRESZ pályán bebizonyíthattuk, hogy
a magyar, lovas nemzet. Lovagolhattunk pónin és persze lovon is.
Mehettünk egy kört Peremarton körül póni-busszal. A három nap
alatt rádöbbentünk mi, diákok, milyen értékes is ez a 90 év!

(Sipos Boglárka 5.o.)

KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK ÉS A SEGÍTÕKNEK!
Iskolánk minden diákja és pedagógusa nevében köszönetün-

ket fejezzük ki mindazoknak, akik támogatásukkal és segítsé-
gükkel hozzájárultak intézményünk fennállásának 90. évfordu-
lója alkalmából szervezett rendezvénysorozat elsõ részének si-
keres és színvonalas lebonyolításához.

Szponzorok: Chemark Termelõ és Kereskedõ Kft., Herczeg
Gabriella, Péti Nitrogénmûvek, Tatai László, Koncz Autósis-
kola, Nefelejcskerti Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Madár
Gábor, Orgona úti kisbolt, Schlakker Béla, Gerõfi Miklósné
Marika, Pufi Pékség, Szöllösi Attila és Szöllösi Izabel Mercé-
desz, Szabó Zoltán, Schlemmer Péter.

Kézmûvesek: Belsõ Lászlóné, Rózsás Tünde, Horváth Ani-
ta, Gulyás Viktória, Kadlicskó Péterné, Varga Lászlóné,
Farkasné Bolla Edit, Csomai Ferencné, Torma Attiláné,
Lennerné Lakosa Anikó, Szabóné Antal Szilvia.

Régi diákok, szereplõk: Szakál Attila és Varga Anita, Nagy
Miklós, Csonka Péter, Süle Kornél és Újvári Péter, Turcsányi
Martina, Gáspár Dávid, Fülöp Lídia és Görög Dániel, Tasi
Viktória, Vincze János, Pere-rúzs tánccsoport.

További segítõk: Magyar László, Molnár László, Fülöp
Endre, Márffy Ádám, Peremartonért Egyesület.

Turcsányi Istvánné

A KÖZGÁZ VETÉLKEDÕ
Kis csapatunk (Herczeg Jeromos, Borszuk Áron, Cser Jó-

zsef) fél tízkor ért a Közgáz épületéhez. Regisztráltunk és elve-
zettek minket a könyvtárhoz. Ezután körbevezettek az iskolá-
ban a tanítás ideje alatt. Sok diák dolgozatot írt vagy vizsgára
készült. Iskolanézés után visszamentünk a verseny helyszínére. 

A feladatok a következõk voltak: Az iskola címerét kellett
lerajzolni, melyet elõtte egy percet nézhettük. Puzzle, melyben
az iskola új és régi épületétnek képét kellett kiraknunk. (Mi
plusz pontért a postacímet is megadtuk.) Kulcsszavakat kellett
beírnunk egy megadott szövegbe. Öt percig tanulnunk kellett egy

szöveget, aztán felmondanunk. Plusz pontot kaptunk, ha hibát-
lanul tettük ezt meg.  Verset kellett írni megadott kulcsszavak
alapján. Bónusz pontért el lehetett szavalni.   Eközben Áronnak
az iskolában körbe kellett kérdezõsködnie és megtudni, hogy:
Ki az iskolaorvos és védõnõ? Hány lépcsõ köti össze a szinte-
ket? Hány tanterem van az iskolában? 

Éles verseny volt, két ponttal elõztük meg a második csapa-
tot, de sikeresen megnyertük a vetélkedõt! Nyereményünk egy
bécsi kirándulás, melynek idõpontját már nagyon várjuk!

Borszuk, Cser, Herczeg

MÁRTON NAPON
Ebben az évben is megrendezésre került a hagyományos, és

nagyon kedvelt Márton napi megemlékezés, lámpás felvonu-
lás. Iskolánk 2. és 6. osztályos tanulói dalokkal, versekkel em-
lékeztek meg Szent Mártonról. 

Vargáné Nesó Ágnes

RAJZVERSENYEN VOLTUNK
Berhidán az Ady-napok keretében rajzversenyen vett részt

iskolánk öt tanulója. Alsó tagozatosok témaköre: „Õsz az
erdõben”Gyönyörû munkák születtek! Kálmán Kíra 1. o. külön-
díjat kapott. Kányai Márk 1. o. II. helyezést ért el. Negyedikes
diákjaink emléklappal gazdagodtak. A szervezõknek köszönet
a kiváló vendéglátásért.

Szõcsné Szakács Mária
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SÜNI ÓVODA HÍREI
Óvodánk Szülõi Közössége november 8-

án Márton-napi jótékonysági bált szervezett,
ami nagyon jól sikerült. A meglepetés mû-
sorban vendégfellépõk voltak: Conestoga
Country Linedance tánccsoport, Lendvai La-
cika, Berhida Táncegyüttes. Köszönet a fel-

lépõknek az ingyenes mûsorért. A zenét Szõke Csaba és Szõke
János szolgáltatta.  

Köszönetet mondunk a Szülõi Közösség vezetõinek, akik
megálmodták, elindították és azoknak az aktív szülõknek, akik
önzetlenül, heteken keresztül fáradságot nem kímélve szervez-
ték és sikeresen lebonyolították a bált. A szülõk a bál bevételét
az óvodás gyermekek télapócsomagjára fordítják.

Még egyszer köszönetünket szeretnénk kifejezni a gyerme-
kek nevében a Szülõi Közösség aktív tagjainak: Kovács Ta-
másnak, Kovácsné Riga Tímeának, Vargáné Szabó Évának, Ba-
nai Bernadettnek, Hardi Noéminek, Taszári Renátának,

Pleszinger Katalinnak, Vida Magdolnának és Belegrainé Csík
Katalinnak. 

A jótékonysági bált támogatták: Pergõ Margit, Gerõfi Ro-
land, Bollók Gyula, Takács Lóránt, Lengyelné Horváth And-
rea, Karácsony József, a Berhida Városi Polgárõrség,
Héninger László, Coop Bezerédi ABC, Nyirõ Istvánné, Bábol-
na Takarmánybolt, Órás és horgászbolt - Horváth Zsolt, Ica
Virágbolt, Nefelejcskerti Bt, Stílus sziget, Marika Virágbolt,
Nesó Bt, Barna Büfé, Mikó Kft,Viki ABC, Hong Kong Kínai
Áruház, Somogyi Józsefné, Szabó Tünde - fodrász, Hájasné Ko-
csis Valéria – Valika fodrászat, Tûzoltó Büfé, Papirusz-Írósz-
er és ajándékbolt, Gerõfiné Piroska, Sihell András, Horváth
Sándor, Hangya Barkácsbolt, Siliga Tápbolt, Keresztes Helén,
Szalainé Tóth Krisztina, Viloma Kft.

Megköszönjük a támogatók segítségét, tombola felajánlását!
Kovácsné Tobak Márta

intézményvezetõ

A HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS 
ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE HÍREI

2014. szeptember 1-jén a 2014/2015-ös nevelési évet, a ko-
rábbiakhoz hasonlóan lelkesen, vidáman, energiával feltöltve
kezdtük meg intézményünkben. A bölcsõdei csoportban és a
kiscsoportban megkezdõdtek a beszoktatások, a középsõ és
nagycsoportos gyermekek pedig nyári élményekkel megtelve ér-
keztek vissza óvodánk falai közé, melyeket szívesen osztottak
meg társaikkal és az õket körülvevõ felnõttekkel. 

Új és régebbi, hagyománnyá vált programok színesítették a
gyermekek életét az elmúlt hónapokban. Új lehetõségek közé so-
rolható például a Karbi Vanda által tartott táncfoglalkozás, mely
szakkör formájában heti rendszerességgel valósul meg intézmé-
nyünkben. Ezekrõl a közelgõ eseményekrõl már a szeptember el-
sõ heteiben megtartott szülõi értekezleten tájékozódhattak a szülõk.
Székelyné Kendi Ildikó védõnõ is tartott elõadást a szülõknek a D-
vitamin fontosságáról. Ezúton szeretnénk ezt megköszönni neki.

A szeptember hónapban rendezett Berhidai Napokon nagy-
csoportosaink egy vidám tánccal szerepeltek. Ezt a táncot az
októberben megtartott Idõsek világnapján is örömmel mutat-
ták be a gyerekek, valamint erre az alkalomra Fazekas Anna:
Öreg néne õzikéje címû verses meséjének dramatizálásával is
kedveskedtek a nézõknek. Még ebben a hónapban kaptak meg-
hívót az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola által szervezett „Kultú-
rák Találkozásának Fesztiváljára”, ahol a tánc ismét sikert ara-
tott. Mindeközben zajlott az Állatok Világnapja alkalmából ha-
gyományainkhoz tartozó rendezvénysorozat is intézményünk-
ben, amelyet 1931 óta ünnepelik az egész világon, minden esz-
tendõben Szent Ferenc emléknapján, október 4-én. A rendala-
pító Assisi Szent Ferenc a legenda szerint nemcsak értette az ál-
latok nyelvét, hanem beszélgetett is velük, és már a 13. század
elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körül-
vesz minket, legyen az élõ vagy élettelen. Nagy hangsúlyt fek-
tetünk intézményünkben a környezettudatos nevelésre, hogy a
gyerekek minél nagyobb harmóniában éljenek a természettel
és az állatvilággal. Az elmúlt évekhez hasonlóan, ebben az esz-
tendõben is megünnepeltük az Állatok Világnapját, melyet most
egy egész hetes programsorozattá bõvítettünk. A hét minden
napján foglalkozásainkat és kezdeményezéseinket valamilyen

állatos témakörre építettük, intézményünket ünnepi díszbe öl-
töztettük. Igyekeztünk minél több gyermeket bevonni, természe-
tesen bölcsõdéseink is részt vettek tevékenységeinkben.

Az intézmény elõtt egy lovashintó, illetve egy pónifogat vár-
ta a gyerekeket október 6-án, hétfõn, melyre nagy örömmel ül-
tek fel és egy pár percet kocsikáztak a település utcáin.

Az „Óvodánkért Alapítvány” segítségével október 7-én, ked-
den Siófokra látogattunk el a gyerekekkel egy állatfarmra. Itt a
háziállatok mellett, vadon élõ állatokat és egzotikus állatokat is
láthattak a gyerekek, megismerkedhettek közelebbrõl is velük,
állatsimogató és egy Omnibusz is várta a gyerekeket.

Október 8-án, szerdán egy gitárzenés-énekes foglalkozás-
sal, majd kézmûves programokkal töltöttük a délelõttöt. Októ-
ber 9-10-én pedig az addigi eseményekbõl, tapasztalatokból öt-
leteket merítve próbáltuk minél színesebben megeleveníteni a
gyermekek élményeit: ábrázolásaikból és kézmûves alkotása-
ikból kiállítást nyitottunk intézményünk folyosóján.

Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az esztendõben is 
nagyon sok segítséget kaptunk a programok megvalósításához,
melyet ezúton is szeretnénk Mindenkinek megköszönni! 
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Külön köszönet: Varga Józsefnek, Szabó Zoltánnak, Szöl-
lösi Attilának, Kovács Attilának, Porga Csabának, Csizmadia
Ferencnek, hogy lehetõvé tették intézményünk gyermekei szá-
mára ezt a nagyszerû hetet. A gyerekek nap mint nap boldogan
mesélnek élményeikrõl, rendszeresen emlegetik és örömmel
várják a következõ állatok hetét.

A hónap közepén fényképész is érkezett hozzánk, aki sorra
lefotózta a gyermekeket, a csoportokat, így is emléket állítva a
bölcsõdei, illetve óvodai éveiknek.

Idõközben a gyermekek napirendjében megjelent heti rend-
szerességgel a hittan foglalkozás. A nagycsoportosok számára
a logopédiai foglalkozás és az egyéni fejlesztés, valamint az is-
kolára való fokozatos felkészülés.

A november hónap sem telt el események nélkül Intézményünk-
ben. Már az elsõ napokban fogászati szûrõvizsgálatra látogattunk a
gyerekekkel. A nagycsoportosok Márton nap keretében november
11-én nyílt napot tartottak a szülõk részére. A gyerekek izgatottan
készültek erre a napra, úgynevezett libás dramatikus játékkal, ver-
sekkel, dalokkal, mondókákkal, kézmûves foglalkozással, az eh-
hez a naphoz köthetõ hagyományokkal, szokásokkal, történetek-
kel. Így a délelõtt folyamán a gyermekek szülei, nagyszülei egy
komplex foglalkozáson vehettek részt. Az elkészített lámpások se-
gítségével pedig igazán meghitté varázsolhattuk ezt a napot.

Laci bácsi ismét meglepetéssel érkezett hozzánk november 12-én.

A közelgõ téli ünnepekkel kapcsolatban készített, fából fara-
gott, gondosan megfestett Mikulást és hóembert ábrázoló aján-
dékát adta át a gyerekeknek, melyeket ezúton is köszönünk. 

A hidegre forduló idõjárással egy idõben a Sószobánk haszná-
lata is kezdetét vette, ahol a gyerekek napi rendszerességgel tölte-
nek el 20 percet játékkal, mesével, énekkel. A középsõ,- és nagy-
csoportosok számára, heti egy alkalommal az óvodai prevenciós,
mozgásfejlesztõ gyermektorna foglalkozások is elkezdõdtek.

A nagycsoportosok számára november 20-án kezdetét vette
a Balaton Uszodában a 10 alkalmas úszásoktatás, melynek már
az elsõ alkalmát nagyon élvezték a gyermekek.

A december hónapot is izgatottan várjuk, hiszen sok program,
esemény vár ránk, melyek talán az év egyik legszebb idõszaká-
hoz köthetõek.

Köszönettel tartozunk Gerõfi Rolandnak is, aki ebben az év-
ben is támogatta intézményünket. Az általa felajánlott tisztelet-
díjakból a középsõ csoportos gyermekek részére vásárolhattunk
fejlesztõ játékokat, de az áprilisban megtartott ünnepi rendez-
vényeinkhez is segítséget nyújtott a felajánlása. Többek közt
még a bölcsõdei és óvodai csoportok mindegyikének tudtunk
karácsonyi meglepetést is vásárolni. Pintér Ferencné felajánlá-
sából is a téli ünnepet igyekszünk majd minél örömtelibbé, vi-
dámabbá varázsolni a gyermekek számára. Köszönjük szépen!

Rávai Henriett, Moharos Lilla

MARTIN NAP
A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német

Nemzetiségi Kultúrájáért Egyesület november 11-én lámpás
felvonulást rendezett városunkban. 

A Süni Óvoda melletti parkolóból indult este a felvonulás
és hagyományainktól eltérve, most a Szent László templomhoz
vonultunk. Nagy örömünkre az idõjárás is kegyes volt hozzánk.

A felvonulás végén a templomban emlékeztünk meg Szent
Mártonról, ahol szép mûsort láthattunk a II. Rákóczi Ferenc és
az Ady Iskola német nemzetiségi nyelvet tanuló diákjaitól és a
Süni Óvoda Vackor csoportjától.

A lámpásverseny eredményhirdetésére is itt került sor. A
versenyre nagyon szép, ötletes munkák érkeztek. A zsûri há-
rom kategóriában díjazta az alkotásokat.

TÖKLÁMPÁS KATEGÓRIÁBAN:
I. Juszku Virág (II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 3.b), 
II. Czellár Melánia (II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 2.o.)
III. Varga Patrik (II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 2.o.) és a

Fáncsi csoport (Süni Óvoda)
ÜVEGLÁMPÁS KATEGÓRIÁBAN:
I. Koronczai Katalin (Ady Endre Ált. Isk. 7.o.)
II. Varga Roberta (II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 3.b) 
III. Hinel Noel (Süni Óvoda, Vackor csoport)
PAPÍRLÁMPÁS KATEGÓRIÁBAN:
I. Préner Barbara (II. Rákóczi Ált. Isk. 2.o.)
II. Ady Endre Általános Iskola 
III. Ady Endre Általános Iskola
A legkülönlegesebb lámpásnak különdíjat ítélt a zsûri, amit

Sipos Boglárka, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5.a. osz-
tályos tanulója kapott.  

Az önkormányzat és az egyesület köszönetét szeretné kifejez-
ni Dr. Cseh Tamás jegyzõ úrnak és Nyirõ István alpolgármes-
ter úrnak, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket, a
Polgárõrségnek, hogy biztosították a felvonulást, Monse Lász-
lónénak, Fornai Mariettának és Molnárné Gáspár Orsolyának
a zsûrizésért, Havasfalvi Zoltánnénak, Vargáné Nesó Ágnesnek
és Gráczerné Szabó Erzsébetnek a gyerekek szép mûsoráért, il-
letve Beke Zsolt h. esperes, plébánosnak, amiért megengedte,
hogy a templomban emlékezhettünk meg Szent Mártonról.

Ernhofferné Somogyi Ágota

KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR 

BERHIDA, KISKOVÁCSI, PERE-
MARTON TÖRTÉNETE ÉS NÉP-
RAJZA címû kiadvány megvásárolható
(3.000 Ft/db) a berhidai Kultúrház és
Könyvtárban és a Petõfi Mûvelõdési Ház-
ban. A könyv a legszebb ajándék! Lepje
meg szeretteit karácsonyra a helytörténe-
ti kiadvánnyal!

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

Horváth Istvánné klubvezetõ



Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy az Önkormányzati

Híradó szerkesztésére minden hó második hetében kerül sor.

Kérjük 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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SZERETETT TESTVÉREK!
„Az angyal énekel, tekints az égre fel, napvilágos lett az
éj, meghasadt az ég, és a második személy most földre lép.
Mézet ont az ég! Mézet ont az ég!”

(részlet az egyik karácsonyi énekbõl)
Az idei esztendõben is elérkeztünk a szent karácsony ünne-

péhez. Az idézett ének szövege kiemeli az ünnep lényegét, a
második isteni személy, azaz Jézus Krisztus a földre lép. Része-
se lesz a mi emberi sorsunknak. Úgy jött el közénk, hogy em-
beri alakot öltött. Úgy él közöttünk, mint ahogyan mi is élünk
ezen a világon. Természetesen a bûnt kivéve!

Édesanyát, családot, barátokat látunk körülötte. Nagyra ér-
tékelte és az élete a tanúbizonyság, hogy mennyire szerette és
szereti az emberiséget. A betlehemi éjszaka ennek a szeretetnek
gyönyörû kiáradása és megmutatkozása. Mennyire emberi is
tudott lenni az Isten, ezt megmutatja karácsony titka. 

A betlehemi jászol elõtt egy kicsit idõzzünk el! Az ember szí-
ve, lelke s értelme legmélyéig hatol az a gondolat, hogy kará-
csony ünnepe az isteni szeretet leereszkedésének az ünnepe és
egyben a mi felemeltetésünk is. A Jó Isten felemel bennünket,

embereket Önmagához. Ezt a kicsi gyermekként közénk eljö-
võ Fia által teszi meg.

Karácsony túlmutat önmagán. S jól tudjuk, hogy húsvét fe-
lé mutat. Karácsony a nagy kezdet. Jézus, mint kisgyermek, el-
indul a földi zarándokútján. Az emberiség egy hûséges társat kap
a földi élet zarándoklására. Ez a nagy társ, több mint ember.
Az emberséget magára vevõ második isteni személy. Kará-
csonykor ünnepeljük, hogy Jézus annyira szeretett bennünket,
hogy istensége megtartása mellett az emberséget is magára öl-
tötte. Nem csak mondta, hanem elénk élte a szeretetet tökéle-
tesen. Megmutatja, hogy fontos az ember, fontos a család, fon-
tos az Édesanya és a Nevelõatya, Szent József szeretete. Fon-
tos minden ember, a pásztorok, a napkeleti bölcsek, fontos min-
denki. Fontosak vagyunk Neki mi is, mindannyian. Te is ember, aki
most ünnepelsz! Tekintsünk fel ezért szeretettel az „égre”! 

Ezen gondolatokkal kívánok, áldott, kegyelemteljes szent
karácsonyt minden szeretett hívünknek, rokonaiknak és min-
den kedves olvasónak.

Beke Zsolt h. esperes, plébános

ADVENTI ÉS KARÁCSONYI LELKI PROGRAMOK
2014. ÉVBEN (ÉS 2015. ÚJÉV ÉS VÍZKERESZT)

TOVÁBBI LELKI PROGRAMOK:
ADVENTI HÁROMNAPOS LELKIGYAKORLAT: Berhi-

da, december: 9-10. és 11. (kedd, szerda és csütörtök) 18 óra.
A csütörtöki alkalom a KISTEMPLOMBAN lesz egybekötve
a SZENT KERESZT NAPPAL!

ADVENTI LELKIGYAKORLATOS ESTE: Peremar-
tongyártelep, december 11. (16 óra) és IDÕSEK OTTHONA:
december 10. (16 óra)

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS: a szombati és vasárnapi
misék elején. 

BERHIDA NAGYTEMPLOM: december 21. (vasárnap)
mise után gyermekek mûsora.

BERHIDA: december 19. (péntek) a városi karácsonyi ün-
nepen hittanosaink mûsora is elhangzik!

MINDENKI KARÁCSONYA: december 28. szombat
(18.30 óra)

SZENTESTE: a misék elõtt a hittanosok mûsora van. 
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ: elõre egyeztetett idõkben.
BERHIDA: december 15-19. RORÁTÉ SZENTMISE reg-

gel 6 óra. 

HELY DEC.

24.

DEC.

25.

DEC.

26.

DEC.

27.

DEC.

28.

DEC.

31.

JAN.

1.

JAN.

3.

JAN.

4.

JAN.

6.

JAN.

10.

JAN.

11.

BERHIDA 24.00 10.00 10.00 - 10.00 18.00 10.00 - 8.30 18.00 - 10.00

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

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

RENDÕRSÉGI HÍREK
A rendõrség a fiatalok kábítószer fogyasztásának megelõ-

zése érdekében a 2014/15-ös tanévtõl új szolgáltatással áll a
szülõk, családok rendelkezésére. A program minden általános
és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhetõ.
Szakemberünk szülõi értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy
elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kap-
csolatos büntetõ igazságszolgáltatást érintõ kérdésekben. 
Az Önök drogprevenciós tanácsadója:
Név: Bartók Judit r. százados
Szolgálati hely: Várpalotai Rendõrkapitányság
Telefonszám: 88/592-450 43-42-es mellék
E-mail cím:  drogprevencio.varpalotark@veszprem.police.hu 
Fogadóóra ideje, helye: Minden hónap elsõ csütörtök 15.30-16.30
Várpalotai Rendõrkapitányság 103. iroda
Telefonos ügyelet ideje: Páros héten pénteken 13.00-14.00 

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz!

SZERKESZTÕSÉGI KÖZLEMÉNY
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Kedves Olvasók!
Békés, boldog ünnepeket és sikerekben gazdag boldog 

új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! 
Szerk.

Berhida Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és Kedves családját

DONI MEGEMLÉKEZÉSÉRE
2015. január 12-én, (hétfõn) 16 órára

a Polgármesteri Hivatal 
földszinti Tanácskozótermébe

és az azt követõ koszorúzásra a Hõsök terére.

Megemlékezõ beszédet mond:
KÁLMÁN ANDRÁSNÉ

történelemtanár

Ünnepi mûsor:
A NAGY HÁBORÚ

címû irodalmi összeállítás 

Felföldi Gábor, Horváth Imre, Rábai Zsanett,
Sz. Csordás Éva 

a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad elõadómûvészeinek
elõadásában. 

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.

WÁGNER ÉS TÁRSA TEMETKEZÉS
MEGNYITOTTUK TEMETKEZÉSI IRODÁNKAT

BERHIDÁN

A TEMETÕ MELLETT /AUTÓSBOLT HELYÉN/

ÁLLANDÓ 24 órás szállítási ügyelet: 70/637-42-27
Információ: (Paré Csilla) 70/944-2562

Rendelés felvétel: Balatonfõkajáron is a VERA virágboltban
(Vasvári Pál utca 26.)

WETWOOD KONCERT
Helyszín: PARK SÖRÖZÕ (PEREMARTON)

Idõpont: 2014. DECEMBER 20.
KEZDÉS: 21.30 óra

HANGÁR 21 KONCERT 
Helyszín: PARK SÖRÖZÕ (PEREMARTON)

Idõpont: 2014. DECEMBER 27.
KEZDÉS: 21.00 óra
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ADVENTI
JÁTSZÓHÁZ

December 12-én, pénteken
15 órától

a berhidai Kultúrházban.

Programok:

• Kézmûves foglalkozás
• Karácsonyi énekverseny

• Arcfestés
• Csillám Tattoo

Mindenkit sok szeretettel várunk!

A Családsegítõ Központ
munkatársai!

MEGHÍVÓ

Az Összefogással Berhidáért Egyesület 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

DECEMBER 19-ÉN,
PÉNTEKEN,
16 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: 

Városunk óvodásai, iskolásai, hittanosai,
szavalói, énekesei, zenészei, s mindazok, akik

örömet akarnak okozni Berhida lakóinak.

Szeretettel és forró teával 
várunk mindenkit!

Autóbusz indul: 15.45-kor 
a Petõfi Mûvelõdési Ház elõl, 
vissza az ünnepélyt követõen.

Berhida Város Önkormányzata
nevében tisztelettel meghívom Önt

december 12-én, pénteken,
16 órára

a Petõfi Mûvelõdési Házban
tartandó

IDÕSEK KARÁCSONYA ÜNNEPSÉGRE
Sztárvendég: 

POÓR PÉTER
táncdalénekes

Ünnepi beszédet mond:
Pergõ Margit
polgármester

BUSZ INDUL:  15.40 – Kiskovácsi- Akácfa út, 
15.45 – Polgármesteri Hivatal elõl, 
vissza a rendezvényt követõen

Ünnepeljük együtt a közelgõ karácsonyt!
Pergõ Margit polgármester

A Peremartonért Egyesület 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

karácsonyváró

ÜNNEPI DÍSZBEN
címû rendezvényére.

HELYSZÍN: 
Petõfi Mûvelõdési Ház - Színházterem

IDÕPONT: 
DECEMBER 20. SZOMBAT, 16 ÓRA

Fellépnek:
• Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsõde 

nagycsoportosai • II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola tanulói • Kovács Attila 
• Pere-rúzs Tánccsoport • Õszi Napfény Népdalkör

Szeretettel várunk minden kedves településünkön élõt!


