
ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
BERHIDA

Munkánkat végezve jöttünk, mentünk, tettük a dolgunkat, és egy-
szer csak azt vettük észre, hogy itt az esztendõ vége. Mindjárt itt
van a karácsony és kezdõdik az új év. Rohanva nézegetünk elõ-
re, és évek óta abban bízunk, hogy a következõ év csak jobb lesz,
mint az idei.

Milyen volt az idei? Hm, hm. Bõvebben jellemezve, lehetett
volna jobb is. Év vége felé azért az ember mégiscsak kacsingat a
jövõ felé, bízva abban, hogy a következõ év jobb lesz. Egyszer
azért érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy mi kellene ahhoz,
hogy az ember úgy érezze, hogy soha rosszabb ne legyen.

Mire emlékezhetnek az évbõl az itt élõ emberek? A gyerekek
által nagyon várt havas telet hamar letudtuk. Januárban szomorú-
an szembesültünk vele, hogy megint maradt a közfoglalkoztatás
rendszere. Igaz, hogy nyolcórás a munka, de két-három havi vál-
tással. Így aztán mi egész évben váltogathatunk, mert mire az
egyik csoport betanul a munkába, addigra pont lejár a foglalkoz-
tatás idõtartama és minden kezdõdik elölrõl. A közfoglalkoztatot-
takkal kapcsolatosan az elmúlt években többfajta tanfolyamot 
indítottunk. A végzettek kezének munkája látszik a településen.
Szebbek a parkjaink, javulnak a járdáink, parkolóink és takaréko-
sabban tudjuk üzemeltetni a hõszigetelt épületeinket. Ebben az
évben õk csinálták a Polgármesteri Hivatal elõtt felállított szob-
rot körbevevõ tér munkáinak nagy részét. Az lenne jó, ha közü-
lük mindenki ezen a szinten dolgozna és lehetõleg az év tizenkét
hónapján keresztül. Az ez évben megvalósult munkák közül ki kell
emelni a Nemzeti Kulturális Alap teljes támogatásával megvaló-
sított Szilágyi Bernadett szobrászmûvész által készített szobrot,
melynek felállításával azt kívántuk kifejezni, hogy mi Berhidán
élõk, harminc év után sem felejtettük el, és ma is hálásak vagyunk
azért, hogy a földrengést követõen egy ország fogott össze, hogy
megsegítsenek bennünket. A munkák felsorolását folytatva be-
fejeztük a Süni óvoda teraszának felújítását, elvégeztük a tetõ
egy részének cseréjét és rögtön napelemet is tettünk rá, hogy mér-

séklõdjön az ovi villanyszámlája. Pályázati pénzbõl napelem ke-
rült még a Polgármesteri Hivatal tetejére is. A korszerû energia-
termeléshez földterület bérbeadásával járultunk hozzá két helyen
történõ naperõmû létesítéséhez. A munkák felsorolásából nem
szabad kifelejteni a jövõbeni sikeres pályázatok elõkészítéséhez
kapcsolótó mûszaki tervezési és hosszú idõt igénybe vevõ enge-
délyezési munkákat sem. Ezek megléte feltétel a remélem végre
valahára kiírásra kerülõ EU-s pályázaton való részvételnek. Mi-
után a település nem adósodott el, részt vehettünk az el nem adó-
sodott települések részére kiírt pályázaton. Itt 181millió forintot
nyertünk, amit a pályázati kiírás szerint járdaépítésre és felújítás-
ra, útjavításra, illetve a Süni óvoda tetõfelújításának befejezésé-
re fordíthatunk. Valamennyiünk örömére befejezõdött a gyárban
folyó kármentesítés második üteme és a helyén már épül az a
csarnok, aminek belsejében remélem sok itt élõ ember fog tartós
és jól fizetõ munkához jutni. A mi önkormányzatunk évek óta
addig nyújtózkodik, ameddig a takarója ér. Igyekszünk megfon-
toltan gazdálkodni és abból kijönni, amink van, így aztán nin-
csen adósságunk. Ezért ígéretünkhöz híven, ugyanúgy, mint az el-
múlt években a 2016. évre sem kívánjuk adóemeléssel terhelni az
itt élõket és a vállalkozásokat. Sok sikert kívánunk részükre, és
ezúton reméljük, hogy jó évek jönnek számukra.

Évek óta közös kulturális élményként élhettük át a Berhidai Na-
pok ezerszínû rendezvényét, az iskoláinkba és óvodáinkba járó
gyerekek szerepléseit, a nyugdíjasaink fellépéseit, a különbözõ
helyi mûvészek kiállításait, és még sorolhatnánk dolgokat. 
Tehát, van mire jó szívvel visszagondolni.

Kívánom, hogy jövõre is egész évben legyenek olyan közös
dolgaink, amelyek tovább növelik az itt élõk összetartozását, nyu-
galomban, erõben, egészségben éljék meg napjaikat, és nem utol-
sósorban, legyen mindenkinek megbízható jövedelme, hogy kön-
nyebb legyen a boldogulásuk.

Pergõ Margit polgármester
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Városi Önkormányzat lapja
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A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSÉN TÖRTÉNT
Legutóbbi beszámolónk óta a képviselõ-testület egy mun-

katerv szerinti ülést tartott, 2015. október 28-án.
A képviselõ-testület megtárgyalta és elfogadta a Süni Nap-

közi-otthonos Óvoda nevelési év kezdetérõl szóló beszámoló-
ját és jóváhagyta a munkatervét. A Hétszínvirág Bölcsõde és
Napközi-otthonos Óvoda beszámolóját és munkatervét a

Berhidai Köznevelési Társulás hagyta jóvá, a képviselõ-testü-

let az errõl szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Véleményezte a Veszprém Megyei Kormányhivatal iskolai

körzethatárokra vonatkozó javaslatát és egyetértett azzal.

A törvényi változások miatt szükségessé vált a Családse-
gítõ és Gyermekjóléti Központ átszervezése. A képviselõk

úgy foglaltak állást, ha egy mód van rá, az intézmény lásson

el valamennyi olyan feladatot, amelyeket eddig is ellátott.

Végleges döntés e kérdésben a novemberi testületi ülésen

születik.

Jóváhagyta a testület a Kultúrház és Könyvtár szervezeti és
mûködési szabályzatának módosítását.

Korábban már döntöttek a képviselõk arról, hogy az el nem

adósodott önkormányzatok támogatása címén Berhidát megil-

letõ 181 millió forint forrásból – többek között – több út és jár-
da felújítására, illetve építésére kerül sor. Ennek érdekében

közbeszerzési eljárás megindításáról döntött és meghatározta mi-

lyen vállalkozásokat kér fel ajánlattételre. A döntés alapján hat

vállalkozás részére küldtük ki az ajánlattételi felhívást. A köz-

beszerzési eljárás eredményét várhatóan a novemberi ülésen ál-

lapítja meg a képviselõ-testület.

Elbírálta a peremartoni ABC áruház tetõszigetelési munkái-
ra kiírt pályázatot. A legkedvezõbb ajánlatot az Akva-Plast Kft.
tette, mintegy bruttó két és fél millió forintos vállalási áron.

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ

Berhida Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

DONI MEGEMLÉKEZÉSÉRE
2016. január 12-én, (kedden) 16 órára

Helyszín: 
Polgármesteri Hivatal

Megemlékezõ beszédet mond:
FALUSSY JÓZSEF

ny. gimnáziumi tanár

Ünnepi mûsor:
Berhidai II. Rákóczi Ferenc 

Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
tanulóinak megemlékezõ mûsora

A megemlékezést követõen koszorút helyezünk el a
Hõsök terén.

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.

TISZTELT
HOZZÁTARTOZÓK!

Nagyon köszönjük nagyarányú közremûködésüket a 

sírhelyek adatainak összegyûjtésében.
Ügyfélfogadási idõben személyesen, postán, e-mail-ben
ezután is várjuk a további adatlapokat, hogy minél ponto-

sabb nyilvántartásunk legyen az elhunytakról és a sírok

felett rendelkezõ hozzátartozókról.

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 8–16 óráig
Szerda: 8–17 30 óráig
Péntek: 8–12 óráig
Ebédidõ: 12–13 óra között

Ügyintézõ: Szabó Jánosné
Telefon: 88/596-583
E-mail cím: epites.muszak@berhida.hu

Pergõ Margit 
polgármester

FELHÍVÁS
Tisztelt Berhidai Polgárok!

Ezúton hívjuk fel a településünkön élõ arra illetékesek
figyelmét, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Vár-
palotai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (régen
Munkaügyi Hivatal Várpalotai Kirendeltség) és Berhida Vá-
ros Önkormányzata közösen szeretné elõsegíteni, hogy az
itt élõk közül minél többen szerezzék meg az általános is-
kolai végzettséget.

Ennek érdekében, aki nem rendelkezik eredményesen
befejezett, elvégzett általános iskola 8 osztályával,  kér-
jük keresse fel a Családsegítõ Központot!

A jelentkezés alkalmával hozza magával a legmaga-
sabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt, okiratot. 

A tanfolyam indításának várható ideje: 2016. szeptember
E korainak tûnõ felhívásra azért van szükség, hogy 

kellõ idõ álljon rendelkezésre a szükséges igazolás (bizo-
nyítvány hiteles másolat) beszerzésére.

Tanulni mindig érdemes!
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NAPERÕMÛ ÉPÜL BERHIDÁN
Süss fel Nap, fényes Nap..., Ég a Napmelegtõl a kopár szik

sarja...-  Ki ne emlékezne a fenti sorok egyikére? Lehet, hogy
pár év múlva a poéta a technikától befolyásolva az alábbi soro-
kat veti majd papírra: Napelem a parkban áramot termel, ami az
inverteren keresztül az országos hálózatba kel el...

No de mi is az a napelem, illetve napkollektor? A napkollek-
tor egy olyan berendezés, ami a Nap hõenergiáját hasznosítja, és
például meleg vizet állít elõ. A napelem a Nap fényének sugárzá-
si energiáját alakítja át elektromos energiává. A napenergia a leg-
fontosabb energiaforrásunk, nemcsak azért, mert kimeríthetetlen
energiaforrás, hanem környezetkímélõ, a földön mindenhol léte-
zik, és nem utolsó sorban ingyen van. A jövõben az áramellátá-
sunkat egyre nagyobb mértékben a napenergia fogja biztosítani. 

A napelemes rendszerek fajtái és mûködési elvük: A napele-
mes rendszerek a napfény sugárzási energiáját alakítják át vil-
lamosenergiává. Az áramtermelés alapja, hogy a szolár modul
a napfénybõl félvezetõk segítségével egyenáramot termel. Ezt
az egyenáramot a visszatáplálás elõtt váltóárammá kell alakíta-
ni. Ezt az inverter végzi. Tehát az inverter egy elektronikus át-
alakító, amely feladata, hogy a napelemben megtermelt egyen-
áramot váltóárammá alakítsa át. A váltóáramot lehet aztán a
hálózatba visszatáplálni.

A napelemes rendszerek hasznosításának két fajtája van: szi-
getüzemû rendszer, hálózatba visszatápláló rendszer.

Abban az esetben beszélünk szigetüzemû rendszerrõl, ahol
nincs kialakítva elektromos hálózat. Ott a megtermelt áramot ak-
kumulátorban szükséges tárolni (pl. tanya, nyaraló stb.)

A hálózatra kapcsolt rendszer az elõállított áramot betáplál-
ja a már kiépített hálózatba, amelyért a szolgáltató átvételi árat
fizet. Egy rendszerben csak egyféle típusú napelemeket lehet egy-
szerre mûködtetni. A napelemek élettartama mindazonáltal
igen hosszú: akár 40–60 év is lehet.

A napelemes rendszerek egészségre gyakorolt hatása: Jelen
ismereteink szerint bizton kijelenthetjük, hogy a napelemes

rendszerek az egészségre veszélyt, kockázatot nem jelentenek.
A lakókörnyezetet nem szennyezik, nem károsítják, növényre,
állatra, emberre egyaránt veszélytelen. 

A napelemes rendszerek létesítése településünkön: Telepü-
lésünkön egy gazdasági társaság az Önkormányzattól hosszú
távra bérelt területeken két helyen valósítja meg elképzelését.
Nevezetesen a Berhida I. - az Orgona út és a Veszprémi út köz-
ti területen, valamint a - Peremarton I. – II. - a Jázmin út mel-
letti területen. Az Önkormányzat hosszú távon számol a befo-
lyó bérleti díjjal, valamint az iparûzési adó bevételével. A tár-
saság a megtermelt villamosenergiát az országos hálózatba to-
vábbítja. 

A napelemes rendszerek használata településünkön: Telepü-
lésünkön e modern technika nem teljesen ismeretlen. Két térfi-
gyelõ kamera a mûködéséhez szükséges energiát sziget üzemû
rendszer, míg a Süni Óvodában, és a Polgármesteri Hivatalban
hálózatba visszatápláló rendszer került kialakításra. A jövõben
törekszünk arra, hogy a felújításra kerülõ valamennyi középület
rendelkezzen a Nap energiáját hasznosító rendszerrel. Ezáltal
azt reméljük, hogy jelentõs energiamegtakarítást érhetünk el, így
csökkennek mûködési kiadásaink.

Karácsony József 
TESZ vezetõ

KÖSZÖNET
Motto: Adni öröm…

Az ünnepek közeledtével az emberek egy kicsit megpihen-
nek, és gondolatban végig gondolják, hogy mi minden történt
velük az esztendõ során. 

Így tettünk mi is, és az események újbóli felidézése során
rájöttünk arra, hogy a munkánkat nagyon sok berhidai lakos se-
gítette. Nekik kívánunk ezúton köszönetet mondani azért, hogy
önzetlen szeretettel adományaikkal hozzájárultak a város park-
jainak díszítéséhez.

Évek óta számíthatunk Kovácsné Kozma Anikó támogatásá-
ra, aki a saját maga által termesztett növényekkel és azok szak-
szerû kiültetésével segíti munkánkat. Igen jelentõs volt Kruppa
József támogatása, aki több ezer árvácskát bocsátott rendelkezé-
sünkre. Meg kell még említenünk Hótay Bélánét, Gyergyák
Gábornét, Németh Jánosnét, akik szintén különbözõ növények
adományozásával színesítették városunkat. Külön kiemelnénk a
berhidai Nyugdíjas Klubbot, akik növények adományozásával,
és azok telepítésével, gondozásával járultak hozzá munkánkhoz.
Ezúton kívánunk minden kedves berhidai lakosnak kellemes ka-
rácsonyi ünnepet, és eredményekben gazdag boldog új évet.

TESZ

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, civil szervezeteket, ba-

ráti közösségeket, hogy a Várpalota Kistérség Többcélú Társu-
lása tulajdonában lévõ kisbuszt 2015. szeptember 1-tõl Pénzes
Géza egyéni vállalkozó vette bérbe. A tanév idõtartama alatt, a
megszokott módon, a kisbusz iskolabuszként üzemel Vilonya-
Berhida - Peremartongyártelep útvonalon. A megállapodás
alapján azonban továbbra is lehetõség van a busz tanítási idõn
kívüli és hétvégi, igénybevételére, 20 fõ erejéig. A megrende-
léseket és a foglalásokat továbbra is a Berhidai Közös Önkor-
mányzati Hivatalon keresztül lehet megtenni. 

A jelenlegi fuvardíj 175 Ft+ ÁFA kilométerenként, továb-
bá rövidtávon, 200 km alatti utazásnál 3. 500 Ft óradíjat kell
fizetni a busz állásidejére, természetesen csak az idõarányos
részét. 

További információ, valamint idõpontfoglalás és megrende-
lés: a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatalban Somogyi Ni-
kolettánál, személyesen a hivatali ügyfélfogadás rendje szerint;
telefonon a 88/596-580/114 melléken, illetve e-mailben a
palyazat@berhida.hu címen.
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AZ „ÉV POLGÁRÕR EGYESÜLETE”
Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából kitüntetés átadás-

sal egybekötött ünnepséget rendezett október 16-án a HM Kul-
turális Központ a Stefánia Palotában.

Az Országos Polgárõr Szövetség Elnöksége példamutató
polgárõr tevékenységükért, eredményes, áldozatkész munkájuk
elismeréséül az „ÉV POLGÁRÕR EGYESÜLETE” kitüntetés-
ben részesítette Veszprém megyébõl a Berhida Városi Polgár-
õrség Egyesületet. Csompa Zsolt helyettes államtitkár a köszö-
net hangján szólt áldozatos tevékenységükrõl.

Ünnepi beszédében szabadságharcos elõdeinkhez hasonlí-
totta a mai polgárõröket, akik mind a katasztrófahelyzetekben,
mind a hétköznapokon, vagy a migrációs helyzetben erejükön
felül teljesítenek. Nem véletlenül lett hungarikum a polgárõr-
ség, amelynek minden tagja elismerést érdemel - hangsúlyoz-
ta. Csampa Zsolt Túrós Andrással, az OPSZ elnökével és Ta-
kács Tibor rendõr vezérõrnaggyal adta át a kitüntetéseket. 

A rangos elismeréshez gratulálunk! Áldozatvállalásukhoz kí-
vánunk erõt, egészséget, sikereket mindannyiuknak! szerk.

DROGPREVENCIÓ ÉS BÛNMEGELÕZÉS BERHIDÁN
A berhidai általános iskola ta-
nulói bûnmegelõzési elõadáso-
kon vettek részt. 

A Várpalotai Rendõrkapi-
tányság körzeti megbízottja és
megelõzési elõadója tartott pre-
venciós foglalkozásokat az
Ady Endre Általános Iskolában
november 20-án, délelõtt.

A felsõ tagozatos tanulók ré-
szére Goda Dénes rendõr
törzszászlós és Bartók Judit
címzetes rendõr százados tar-
totta a foglalkozásokat, mely-
ben tájékoztatták a gyerekeket a
fiatalkori bûnelkövetés jellemzõirõl. Említést tettek az új típu-
sú dizájner drogok elõfordulásáról, azok veszélyeirõl, a drogok

terjesztésével, használatával
járó büntetõjogi következmé-
nyekrõl. 

Az elõadások során a közte-
rületen elkövetett, jellemzõ jog-
ellenes magatartásokról is szó
esett. A foglalkozások célja,
hogy a megcélzott korosztály
minél sokoldalúbb információ-
kat szerezzen a rájuk leselkedõ
veszélyekrõl, a büntetõjogi kö-
vetkezményekrõl, a kábítósze-
rek egészségre gyakorolt káros
hatásairól, és azokat felismerve
helyes döntést hozzanak. 

Bartók Judit 
címzetes rendõr százados

ADY-NAPOK
Az Ady-napok rendezvénysorozatunkat november 18-án ha-

gyományosan a szavalóversennyel indítottuk névadónk tiszte-

letére. Három iskola 23 legjobb versmondója tette emlékezetes-

sé a délutánt. A jutalomkönyveket a Berhidai Iskoláért Alapít-
vány vásárolta. Köszönjük!

A verseny eredménye:
1-2. osztály: I. Báthory Botond, 2. osztály, II. Rákóczi Ált. Isk.,

II. Taszári Fédra Melissza, 2. osztály, Berhida, III. Kovács
Gabriella, 1. osztály, II. Rákóczi Ált. Isk.

3-4. osztály: I. Láncz Enikõ, 4. osztály, Õsi, II. Oláh Míra, 4. osz-

tály, Berhida, III. Molnár Julietta Mercédesz, 3. osztály, II. Rá-

kóczi Ált. Isk.

5-6. osztály: I. Vass Vivien, 6. osztály, Berhida, II. Pfeifer Vik-
tória, 6. osztály, Berhida

7-8. osztály: I. Borzas Viktória, 8. osztály és Loridán Kitti 8. osz-

tály, Berhida, II. Varga Dorottya, 8. osztály, II. Rákóczi Ált. Isk.,

III. Láncz Rebeka, 7. osztály, Õsi 

November 19-én délután rajzversenyt és „a hármasnál nem

jobb matematikusok” versenyét tartottuk. A felsõ tagozatosok

témakörei: „Csendélet beállítás utáni ábrázolása” vagy „Egy
szabadon választott Ady vers illusztrációja” volt. Az alsó ta-

gozatosok témaköre: „Õszi séta az erdõben”. A zsûrinek ne-

héz dolga volt, mert nagyon színvonalas mûvek készültek.

(Folytatás az 5. oldalon)

ADY ÉS AMI HÍREK
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(Folytatás a 4. oldalról)
A rajzverseny eredményei: 
Alsó tagozat: I. Kálmán Kíra Karina 2. o., II. Rákóczi Ált. Isk.,

II. Kányai Márk 2. o., II. Rákóczi Ált. Isk., III. Bajkai Jázmin,
2. o., Vilonya, Különdíjas: Müller Krisztina, 4. o., II. Rákóczi

Ált. Isk.

Felsõ tagozat: I. Kovács Kitti, 8. o., Õsi, II. Lakner Virág, 6. o.,

Pétfürdõ, III. Molnár Kinga, 7. o., Pétfürdõ, Különdíjas: Barna
Mónika, 8. o., Õsi

A matematika versenyen játékos-logikai feladatokat kellett

megoldaniuk a hármasnál nem jobb „matematikusoknak”, ame-

lyet nagyon élveztek a versenyzõk. A díjazottak praktikus aján-

dékokat kaptak. A versenyek ideje alatt két kollégánk munká-

iból, Borai Tamás festményeibõl és Tamás György fotóiból ki-

állítás nézhettek meg a vendégek.

November 20-át ünnepélyes megemlékezéssel és az Ady

szobor koszorúzásával kezdtük. Ezután az BNNÖ jóvoltából

az alsó tagozat a „Bõrönd színház” két elõadását tekinthette

meg, majd egy „állati” vetélkedõn ügyeskedhettek a gyerekek.

A felsõ tagozat számára pedig Goda Dénes iskolarendõr és
Bartók Judit r. százados tartott bûnmegelõzési és drogpreven-
ciós elõadásokat. Délután a Petõfi Mûvelõdési Házban tartot-

tuk fergeteges gálamûsorunkat, a Kultúrák Találkozásának Fesz-
tiválját, melynek hagyományát a tavalyi tanévben teremtettük meg

a TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001. számú „Köznevelés az is-
kolában PH modul „Az iskola közös ügyünk” címû projekt kere-

tében. A színpadon számos zenés és prózai mûvet láthattunk. Fel-

léptek: a Süni Óvoda Misi Mókus csoportja; a Hétszínvirág
Óvoda Micimackó csoportja; a Berhidai II. Rákóczi Ferenc
NNNy Ált. Iskola, a Nepomuki Szent János R.K. Ált. Iskola, az
Alapfokú Mûvészeti Iskola és iskolánk tanulói, a Pearl Dance-
bõl Csóka Roberta, az Õszi Napfény Néptánccsoport, a Kék Ne-
felejcs Néptánccsoport, a Litéri Szárazág Néptánccsoport két tag-
ja: Márkusné Polcsik Ágnes és Puskás Ádám; valamint a Con-
estoga Country Linedance tánccsoport.

Ezúton köszönjük a fellépõknek a színvonalas produkció-

kat, a vendégeknek a részvételt, a mûvelõdési háznak pedig a

helyszín és a technikai eszközök biztosítását. Az Ady-napok

rendezvénysorozatot november 21-én zártuk, melyre meghívtuk

az „Így tedd rá!” országjáró program néptáncosait, akik szak-

mai napot tartottak iskolánkban.  A táncház jellegû továbbkép-

zésre közel 50 pedagógus érkezett a Dunántúlról, mely min-

denkinek sok hasznos szakmai tudást nyújtott. Számunkra is, mi-

vel ettõl a tanévtõl kezdõdõen iskolánkban megkezdõdött a

néptáncoktatás. A szakmai vezetõ elköszönéskor felajánlotta,

hogy szívesen ellátogat hozzánk újabb szakmai napokat tarta-

ni. A színvonalas oktatás érdekében novemberben két kollé-

gánk Kecskeméten is részt vett egy népzenei és néphagyomá-

nyokat bemutató szakmai konferencián. A sok új elemmel fel-
frissített Ady-napi programokon mindenki jól érezte magát, el-
mondhatjuk, hogy sikeres volt az idei tanévben is.

Az iskola tanulói és nevelõtestülete

TÁMOP PÁLYÁZAT
Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem „Képességfejlesztés

Berhidán” címû TÁMOP -3.1.4.C-14-2015-0464 azonosító
számú pályázatunk október 31. nappal lezárult, mellyel közel 12
millió forint támogatási összeget nyertünk.

A pályázatnak köszönhetõen az alábbi programokat valósít-
hattuk meg:

Júniusban családi napot szerveztünk a tanulók számára, a
szülõk együttmûködésével, bevonásával. Júniusban és szep-
temberben öko tábort valósítottunk meg a Szelidi-tónál.

Júniusban és augusztusban pedagógusaink akkreditált to-
vábbképzésen vettek részt Móron és Harkányban. Szeptember-
tõl októberig tanulóink majdnem minden délután szabadtéri jel-
legû sportprogramokon, informatika szakkörön és német nyel-
vi vetélkedõn vettek részt.

Az eszközbeszerzésnek köszönhetõen informatika- és moz-
gásfejlesztõ eszközöket, kompetenciafejlesztõ csomagot, szabad-
idõs eszközcsomagot, labdakészletet, idegen nyelvi csomagot,
társasjátékkészletet és környezeti nevelési csomagot vásároltunk.

Mindenkinek köszönöm a kitartását és munkáját, aki hozzá-
járult a projekt megvalósításához.

Császár Zsuzsanna
projektmenedzser

BEMUTATÓÓRA
Iskolánkat megtisztelõ figyelem érte október 19-én kollégá-

ink részérõl, hiszen megközelítõleg 20 fõ pedagógus látogatott
el hozzánk a környezõ intézményekbõl (Öskürõl, Õsibõl, Pere-
martonból, Pétrõl) Faust Zita pedagógus bemutató órájára. A
magyar órán a gyerekek differenciáltan, csoportmunkában dol-
goztak, amelyen a szótagoló és az értõ olvasást gyakorolták.
Az óra után következett a hozzá kapcsolódó szakmai megbeszé-
lés, óraelemzés, amely a tanfelügyeleti rendszer tükrében tör-
tént. Mindenki egyetértett abban, hogy Zita elhivatott pedagó-
gusként kiválóan végzi munkáját.

ISMÉT „FEJET HAJTOTTUNK”
Ebben a tanévben ismét a 8.-os tanulóknak jutott osztályré-

szül az október 23-ai megemlékezés. A gyermekek egy olyan

mûsort állítottak össze, mely hûen tükrözte a forradalmi hely-

zetet, s közérthetõen tolmácsolták a közönség számára a tör-

ténteket. A verses, zenés összeállítás elérte célját, sikerült a

méltó eseménynek emléket állítani, s az ünnepi hangulatot

megteremteni. Köszönet illeti a szereplõket és felkészítõjüket,

valamint iskolánk énekkarát és Pintér Ferencné tanárnõt is.
Császár Zsuzsanna

magyar tanár

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni Pintér Ferencnének, aki bizottságtagi tiszteletdíját felajánlotta a Berhidai Iskolá-

ért Alapítványnak, melybõl az iskola tanulói számára tanulmányi programokat szerveztünk és eszközöket vásároltunk.
Továbbá köszönetünket fejezzük ki a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az iskolánknak vásárolt német-magyar,

magyar-német szótárakért, a népismereti segédanyagokért és a Martin napi tanulmányi verseny jutalomkönyveiért.
Az iskola tanulói és dolgozói
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A FORRADALOM ÜNNEPÉN
Iskolánkban október 22-én tartottunk megemlékezést az

1956-os forradalomról és szabadságharcról. A tornateremben

összegyûlt diákok, pedagógusok és szülõk a 4. és 8. osztályo-

sok rendhagyó mûsorát tekinthették meg. A verseken, dalokon,

zenés jeleneteken túl, a fellépõk elmesélték azt is, hogy telepü-

lésünkön,  hogyan zajlottak az 59 évvel ezelõtti események. Az

elõadás különlegességéhez az is hozzájárult, hogy a színpad-

technikai megvalósítás nagy részét is a tanulók végezték. A mû-

sorhoz a lelkes tanulókon túl Turcsányi Istvánné, Monse Lász-
lóné, Vargáné Nesó Ágnes és Fésüs Éva tanár nénik felkészí-

tõ munkája, valamint Jáger Éva néni segítsége is hozzájárult.

Fésüs Éva

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

DADA OKTATÁS
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a 2. osztályban Bartók
Judit c. rendõr százados megtartotta elsõ elõadását. Régi ked-

ves ismerõsként köszöntöttük Judit nénit.

Téma: Apró csínytevések következményei, iskolában és ott-

hon. Játékos, színezõs feladatokat oldottak meg a gyerekek.

Szívesen válaszoltak a feltett kérdésekre. Megígérték, hogy

szót fogadnak szüleiknek, tanáraiknak! Másodikosok számára

hirdetett Közlekedési rajzpályázatra az osztály igényes, szép

munkát készített!

MÁRTON NAP
Minden évben november 11-én megemlékezünk Szent Már-

tonról. Idén a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat al-
sóban rajzversenyt, felsõben feladatmegoldó versenyt hirde-
tett. A gyerekek lelkesen vetették bele magukat a munkába,
amibõl sok szép rajz, sok helyes feladatmegoldás, ötletes lap-
book, szószedet született. A zsûrinek nagyon nehéz dolga volt.
Ezúton köszönjük Zeller Andi néninek, Fésüs Éva néninek és Ha-
lász Zsuzsa néninek a segítséget. Marika néni az alsó folyosót
kidíszítette a gyönyörû, színes mûvekkel.

Márton napján eredményt hirdettünk, melyen Ernhofferné
Somogyi Ágota a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke adta át a jutalomkönyveket, okleveleket a kiemelkedõ-
en teljesítõ tanulóknak.
Eredmények:
Alsó tagozat: 1-2. osztályosok: I. helyezett: Balai Réka 2. osz-
tály, II. helyezett: Csányi Sára 1. osztály, III. helyezett: Rózsás
Léna 2. osztály
3-4. osztályosok: I. helyezett: Porga Barbara 3. osztály, II. he-
lyezett: Farkas Nadin 4.b osztály, III. helyezett: Takács Míra
Zoé 4.a osztály
Különdíj (lapbook és rajzverseny): I. helyezett: Müller Krisztina
4.b, II. helyezett: Nagy Mia 4.b, III. helyezett: Varga Roberta 4.b
Feladatmegoldó verseny (felsõ tagozat):
5-6. osztályosok: I. helyezett: Varga Ágnes 6.b, II. helyezett:
Kamondi Krisztina 5. osztály
7-8. osztályosok: I. helyezett: Ernhoffer Petra 8.b, II. helye-
zett: Kovács Dorina 7.b, III. helyezett: Urbauer Noémi 8.b

Köszönjük a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzatnak
a szervezést, a jutalomkönyveket. Gratulálunk még egyszer
minden résztvevõnek!

Márton napi programunk azonban még itt nem ért véget. 
A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat lámpás felvonulás-
sal emlékezik meg minden évben, ami nagyon kedvelt a gyerekek
körében. Idén sem volt ez másképp. Jó hangulatban, kellemes idõ-
ben sétáltunk egy kört Berhidán, kis lámpásokkal világítva. Az Ady
Iskola aulájában az iskolások rövid kis mûsorral emlékeztek meg
Szent Mártonról. Iskolánkat a 6. b és a 2. osztály német nemzetisé-
gi nyelvet tanulói diákjai képviselték. Elmesélték Szent Márton éle-
tét, a róla szóló legendákat és kis dalokat énekeltek. A mûsor végén
az Önkormányzat libazsíros kenyérrel kínálta a résztvevõket.

Bartalisné Kasza Márta, Vargáné Nesó Ágnes

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 10 db Német-

magyar, magyar-német Grimm Gyerekszótárt vásárolt iskolánk

számára. A szótárhasználat oktatása, gyakorlása, ezáltal az al-

só tagozaton is könnyebbé és érdekesebbé tehetõ, hiszen ezek

a szótárak kifejezetten 6-10 éves korosztály számára készültek.

Köszönjük szépen a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a
szótárakat!

Vargáné Nesó Ágnes

KABÓCA BÁBSZÍNHÁZ
November 11-én az alsó tagozat 46 fõvel részt vett az elsõ elõ-

adáson, melynek címe: Mosó Masa mosodája. Nagy sikert ara-

tott a darab, gyönyörû volt a díszlet! A gyerekeket paradicsom-

má és paprikává varázsolta a boszorkány, de jött a jó tündér és

feloldotta a varázslatot! Különösen kedves figura volt: a róka-

lány, a manók, s az óriás. A mese végén megcirógathatták Mo-

só Masát! Izgatottan várjuk a következõ elõadást!

Szõcsné Szakács Mária
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OVI-SULI
Izgatottan vártuk a leendõ kisdiákokat Póli nénivel. Nagy örö-

münkre sok ismerõst találtunk az érkezõ ovisok között, akik már
elõzõ héten is részt vettek az iskolába hívogató foglalkozáson. 12
kis óvodás jelent meg szülei kíséretében. Elõször Póli nénivel is-
merkedtek meg a gyerekek, az õszrõl beszélgettek és ügyesen ele-
venítették fel a múlt héten németül megtanult õszi gyümölcsök
nevét. Utána „Õszanyó” mondott õszi verset, majd az õszi gyümöl-
csökkel kapcsolatos dalokat énekeltek, melyeket hangszerekkel
is kísértek. Aztán a digitális táblával való ismerkedés követke-
zett. „Varázsujjacskák” rajzoltak a táblára, képeket párosítottunk,

különbséget kerestünk képek között. Ezután az érzékek próbája kö-
vetkezett: képek után hangot utánoztunk, hangot ismertünk fel,
letakart tárgyakat próbáltunk kitalálni tapogatással. Megtanultuk
a számítógép fõbb részeinek nevét, és végül bújócskát játszottunk
néhány kedves állat segítségével. Gyûltek a matricák és pecsétek
az „ellenõrzõkbe”, olyan ügyesek voltak! A foglalkozás végén
Póli nénivel egy újabb éneklés következett, melyet viccesen el is
kellett mutogatni, ezzel jól megmozgatva magukat. Reméljük min-
denki jól érezte magát és tavasszal újra találkozunk!

Turcsányi Istvánné, Ádámné Nagy Ildikó

TÚRÁZTUNK
A mindennapos testnevelés gondolatának megvalósítása ko-

moly terhet rótt ránk, pedagógusokra. Sok problémával kellett
szembenéznünk az óraszámok megnövekedése miatt, mivel a
rendelethez nem társult plusz tornaterem. Vagy nagy létszámmal
vállaltuk a balesetveszélyt az osztályok összevonásával a torna-
teremben, vagy néhányan kiszorultak az aulába és a folyosóra a
sportköri órákon. Ezért október-november hónapban éltünk a
törvény adta lehetõségeinkkel és tömbösített formában túrázni
vittük a Sportkörös gyermekeket. Októberben Berhida neveze-
tességeivel ismertettük meg a tanulókat, a novemberi tömbös
Sportkörön pedig elzarándokoltunk az ösküi Kerek Templom-
hoz. Az erdõn keresztül 12 km-es gyaloglással, friss levegõn,
jókedvûen töltöttük idõnket. Decemberben a viszontagságos
idõjárásra való tekintettel, bár beszorulunk az iskolába, de re-
méljük, hogy a II. félévben ismét nyakunkba vehetjük és meg-
ismertethetjük tanulóinkkal a könyék túraútvonalait!

Monse Lászlóné

PÁPÁN ÉS VÁROSLÕDÖN
JÁRTUNK

A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésé-
ben Pápára és Városlõdre látogathattak október 9-én az 5. osztá-
lyosok. Utunk elõször a pápai Kékfestõ Múzeumba vitt, ahol
megismerkedtünk a 18. században Szászországból (Sorau) Ma-
gyarországra települt Kluge család kékfestõ-munkásságával, ami
hét generáción át tartott, egészen 1956-ig. Sok érdekességet meg-
tudhattunk errõl a német honban kifejlesztett technikáról, és ar-
ról, hogy a 19. század végén már ezt a pápai mûhelyt „Blaudruck
Färberei” címen a dunántúli üzemek közül az ország vezetõ cé-
gei közé sorolták. Következõ állomásunk az Esterházy kastély
volt, ahol egy rövid, az Esterházyak történetét bemutató 3D fil-
met néztünk meg, majd korhû ruhában vezettek végig minket a
kastély fontosabb termein. A tárlatvezetés során különleges él-
ményben volt részünk: „élõben” nyerhettünk bepillantást a barokk
fõúri élet hétköznapjaiba, megelevenedett számunkra a múlt. A
következõ úticélunk Városlõd (Waschludt), egy igen gazdag tör-
ténelmi múlttal és számos nevezetességgel rendelkezõ bakonyi te-
lepülés. Ezen nevezetességek közül mi a Német Nemzetiségi Táj-
házat tekintettük meg, ahol Rózsika néni kalauzolt el minket a ma-
gyarországi németek világába, megismerhettük hétköznapjaikat,
használati tárgyaikat, szokásaikat is. A ház a 19. század jellegze-
tes bakonyi építkezési stílusát õrzi, ebben a stílusban épült ház ma
már csak elvétve látható. Ezúton szeretnénk megköszönni ezt a re-
mek lehetõséget a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat-
nak, hiszen nagyon sok új ismerettel sikerült gazdagítani az 5.
osztályosok német népismereti tudását.

Bartalisné Kasza Márta, Jáger Zoltánné

ADY NAPOS VERSENYZÕINK
Iskolánk meghívást kapott az Ady napok rendezvénysoro-

zat tanulmányi versenyeire. Örömmel tettünk eleget az invitá-
lásnak. A november 18-ai szavalóversenyre kilenc diákunk -
Kovács Gabriella 1. o. Báthory Botond 2. o., Molnár Julietta
Mercédesz 3. o., Takács Míra Zoé 4. o., Kovács Anna Zsófia
és Kovács Krisztián 7. o., Krausz Dániel, Kamondi Ivett
Ilona,Varga Dorottya 8. o. - jelentkezett.

A 19-ei rajzversenyen Csányi Sára 1.o., Kálmán Kíra Karina,
Kányai Márk 2. o., Juszku Virág Liliána és Müller Krisztina
vettek részt. A versenyek eredményeit az Ady iskola hírei közt
olvashatjuk. Turcsányi Istvánné

TÁNCOLTUNK
„Tánccal az egészségért!” – felhívásnak eleget téve, isko-

lánk alsó tagozatos diákjai november 2-án néptáncos rendez-
vényen vettek részt a nyertes TIE programunk keretében. 

Népzene, néptánc, népdal hármas egységét megtapasztalva
egy jó hangulatú órán vehettek részt az alsósok, ahol megis-
merkedhettek a néptánc alaplépéseivel, ezzel megmozgatva iz-
maikat, melyhez budapesti népi zenekar húzta a talpalávalót.
Nagybõgõ, hegedû, mélyhegedû hangja töltötte meg a termet és
népdaloktól zengett az épület. A program végén kipirult arcú,
jókedvû gyerekeket láthattunk az alsós folyosón, mely arra a
felismerésre ösztönöz minket, hogy érdemes az iskolába ha-
sonló programokat szervezni máskor is.

Köszönjük a szervezõknek!

MÉZES REGGELI
Európai Mézes

Reggeli program
keretén belül
Berecz László mé-
hész elõadást tar-
tott iskolánkban.
Tanulóink interak-
tív órán vehettek
részt. Egészséges
táplálkozásról, a méz fontos szerepérõl, a megporzásról kaptak
fontos információt. Az elõadás után mézes kenyeret és mézes
teát kóstolhattak a gyerekek! Mindenkinek nagyon ízlett! Diák-
jaink csodálatos rajzokat készítettek. Az alsósok jutalmul ki-
festõ könyvvel gazdagodtak.

Szõcsné Szakács Mária



A 2015/2016-os nevelési évet intézményünkben szeptember
1-jén kezdtük meg. A bölcsõdei csoportban és a kiscsoportban
megkezdõdtek a beszoktatások, a középsõ és nagycsoportos
gyermekek pedig nyári élményekkel megtelve érkeztek 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
sorolható például a Rózsás Tünde által tartott néptánc foglalko-
zás, mely szakkör formájában heti rendszerességgel valósul
meg intézményünkben.

A szeptemberben rendezett Berhidai Napokon nagycsopor-
tosaink egy vidám tánccal szerepeltek. Ezt a táncot november
20-án az Ady Endre Általános Iskola gálamûsorán is bemutat-
ták, ahol a tánc ismét sikert aratott.

Mindeközben zajlott az Állatok Világnapjához kötõdõ, már a
hagyományainkhoz tartozó rendezvénysorozat is. Nagy hang-
súlyt fektetünk intézményünkben a környezettudatos nevelésre,
hogy a gyerekek minél nagyobb harmóniában éljenek a termé-
szettel és az állatvilággal. Az elmúlt évekhez hasonlóan, ebben
az esztendõben is a hét minden napján foglalkozásainkat és kez-
deményezéseinket valamilyen állatos témakörre építettük, in-
tézményünket ünnepi díszbe öltöztettük. Igyekeztünk minél
több gyermeket bevonni, természetesen bölcsõdéseink is részt vet-
tek tevékenységeinkben. Szeptember végén rajzpályázatot hir-

dettünk a gyerekeknek, melynek címe: „A kedvenc állatom” lett.
Október 1-jén, csütörtökön Áprily Géza zenés mûsorát hallgat-
hatták meg a gyerekek. Október 5-én, hétfõn az intézmény elõtt
egy lovas hintó várta a gyerekeket, melyre nagy örömmel ültek
fel és pár percet kocsikáztak a település utcáin. Október 6-án, ked-
den diafilmvetítés volt, majd október 7-én, szerdán kézmûves
programokkal töltöttük a délelõttöt. Október 9-én, pénteken az
„Óvodánkért Alapítvány” segítségével Veszprémbe látogattunk
el az Állatkertbe, a középsõ és nagycsoportosokkal. A kicsik
egy állatkereskedést néztek meg Berhidán.

(Folytatás a 9. oldalon)
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November 7-én óvodánk Szülõi Közössége
jótékonysági bált szervezett, ami nagyon jól si-
került. A meglepetés mûsorban vendég fellé-
põk voltak: Conestoga Country Linedance

tánccsoport. A zenét Szõke Csaba és Szõke János szolgáltatta.  
Köszönetet mondunk a Szülõi Közösség vezetõinek, és

azoknak az aktív szülõknek, akik önzetlenül, heteken keresztül
fáradságot nem kímélve szervezték, és sikeresen lebonyolítot-
ták a bált: Kovács Tamásnak, Kovácsné Riga Tímeának,
Vargáné Szabó Évának. A szülõk a bál bevételét az óvodás
gyermekek télapócsomagjára fordítják.

Megköszönjük a támogatók segítségét, tombola felajánlá-
sát, mellyel támogatták a jótékonysági bált: Pergõ Margitnak,
Nyírõ Istvánnak, Nyírõ Istvánnénak, a Berhidai Polgárõrség-
nek, Lengyelné Horváth Andreának, Karácsony Józsefnek,
Berhidai Nyugdíjasklubnak, Barna Büfének, COOP-Bezerédi
ABC-Juhász Katalinnak, Gazda Boltnak, Hangya Barkácsbolt-
nak, Hegedûs Jánosnénak (Avon), Ica Virágboltnak, Nefelejcs-
kerti Bt-nek, Nesó Bt-nek, Papirusz-Papír és Ajándékboltnak,
Viloma Kft-Tóth Mariannak.

November 9-én papírgyûjtést szerveztünk az óvodában. Kö-
szönjük szépen mindenkinek (gyermekeknek, szülõknek) az
aktív és eredményes részvételt. A papírgyûjtõ versenyen elért
helyezések: I. helyezett: Horvát Elizabet 320 kg, II. helyezett:
Varga Bence 146 kg, III. helyezett: Takács Nikolett 65 kg

Az 1-3. helyezett oklevelet és ajándékot kapott. Gratulálunk!

November 11-én
megünnepeltük a Már-
ton napot. Az aulában
csoportonként elõadták a
gyerekek az erre az alka-
lomra megtanult verse-
ket, dalokat és táncokat.
A gyerekek egész héten
rajzoltak, színeztek, fes-
tettek, ragasztottak, lám-
pást készítettek és tököt
faragtak. Az elkészült
mûveket a folyosón és az
öltözõben kiállították.
Az ünnep zárásaként a
gyerekek közösen tán-
coltak, majd zsíros
kenyeret ettek hagymával, hogy egész évben ne éhezzenek, 
erõsek és egészségesek legyenek.

November 20-án a Misi mókus csoport képviselte óvodán-
kat az Ady Endre Általános Iskola által szervezett „Kultúrák
Találkozásának Fesztiválján” a Petõfi Mûvelõdési Házban.

Óvodánk életét nyomon követhetik a facebook oldalán (Sü-
ni Óvoda, Berhida).

Kovácsné Tobak Márta
intézményvezetõ

SÜNI ÓVODA HÍREI

HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS
ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE HÍREI
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(Folytatás a 8. oldalról)
A hónap közepén fényképész is érkezett hozzánk, aki sorra

lefotózta a gyermekeket, a csoportokat, így is emléket állítva a
bölcsõdei, illetve óvodai éveiknek. 

A november hónap sem telt el események nélkül intézmé-
nyünkben. November 4-én Németh Laci bácsi ismét meglepe-
téssel érkezett hozzánk, most fából készült ügyességi játékot
készített az udvarra. A gyerekek nagy örömmel fogadták, vers-
sel és énekszóval köszöntötték, rajzokat készítettek számára.
November elejétõl a középsõ és a nagycsoportosok számára he-
ti egy alkalommal az óvodai prevenciós, mozgásfejlesztõ gyer-
mektorna foglalkozások is elkezdõdtek.  A nagycsoportosok
számára kezdetét vette a Balatonfûzfõi Balaton Uszodában a

10 alkalmas úszásoktatás. November 25-én pedig a Portéka
Színház Négy Vándor címû elõadását láthatták a gyerekek. Az
elmúlt évekhez hasonlóan, ebben az esztendõben is nagyon sok
segítséget kaptunk a programjaink, eseményeink megvalósítá-
sához, melyet ezúton is szeretnénk mindenkinek megköszönni! 

Külön köszönettel tartozunk Csomainé Csókási Mónikának,
Gerõfi Rolandnak, Molnár Lászlónak, Németh Lászlónak, 
Majlinger Csabánénak, Szöllõsi Attilának, akik ebben az év-
ben is támogatták intézményünket. A felajánlott tiszteletdíjak-
ból a gyermekek részére vásárolhattunk fejlesztõ játékokat, va-
lamint a bölcsõdei és óvodai csoportok mindegyikének tudtunk
karácsonyi meglepetést is vásárolni. Köszönjük szépen!

Moharos Lilla, Rávai Henriett

VÉGÉHEZ ÉRT A „MAY LASHO TRAJO TANODA” PROGRAM
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Lezárult az európai uniós támogatásból
finanszírozott TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-
0019 azonosító számú „May Lasho Trajo
Tanoda” projekt. A projektre elnyert támo-

gatás 29,99 millió Ft összeg volt.
A berhidai székhelyû May Lasho Trajo – Jobb Élet Egyesü-

let 2013-ban a TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-0019 azonosító szá-
mú, „May Lasho Trajo Tanoda” elnevezésû, 29,99 millió fo-
rintos európai uniós támogatásból létrehozta a berhidai Tano-
dát, amelynek célja 40 általános iskolás és felsõbb iskolát láto-
gató diák iskolarendszeren kívüli felzárkóztató oktatása volt.

A foglalkozásokon kívül a diákok két alkalommal vehettek
részt 6 napos nyári táborozáson, több alkalommal jutottak el
szervezett kirándulások keretében múzeumokba, sportrendez-
vényekre, a pedagógusok sok nyitott programmal várták a

tanodás diákok hozzátarto-
zóit, rokonait, a gyerekek
sorsát szívén viselõ szerve-
zetek képviselõit, helyi lako-
sokat. A pályázati program
2013. 06. 01-tõl 2015. 06. 30-ig tartott, a megvalósításában 
10 fõ szakember vett részt.

A tanodának a berhidai Ady Endre Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
épülete adott otthont a város önkormányzatának köszönhetõen.

További információ kérhetõ:
Babai János elnök
telefonszám: 06-20/337-0896
email-cím: babaijanos1@gmail.com, 
mlt.egyesulet2007@gmail.com

MARTIN NAP
Az elõzõ évekhez hasonlóan, november 11-én a magyaror-

szági német hagyományokat követve a Berhidai Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Martin napi megemlékezést tartott. Fel-
kérte az iskolákat, hogy a nevezetes nap keretében hirdessen
tanulmányi versenyt a Martin nap témakörében.  A berhidai két
iskola alsó tagozatában rajzversenyt rendeztek, a felsõ tagozat-
ban pedig feladatmegoldó versenyt. Az eredményhirdetés novem-
ber 11-én volt, ahol a kiemelkedõen teljesítõ diákok jutalom-
könyvben és oklevélben részesültek. Délután 17 órára lámpás fel-
vonulásra vártuk a berhidaiakat. A Süni ovi melletti parkolóban
gyülekeztünk, és nagyon szép számban jöttünk össze. Felvo-
nulásunk célállomása most az Ady iskola volt, ahol egy kis mû-
sorral emlékeztünk meg Szent Mártonról. Mûsorunkat a II. Rá-
kóczi Iskola 2. és 6.b. osztályos tanulói kezdték, õket az Ady
felsõsei követték, végezetül pedig az Ady iskola alsós tagoza-

tosaitól láthattunk egy nagyon szórakoztató körjátékot. A gye-
rekek felidézték Szent Mártonhoz kötõdõ legendát, a Martin
naphoz kapcsolódó hagyományokat. A mûsorban felhangzott
Martin napi dalok már ismerõsen csengtek a megjelentek fülé-
ben. Programunk végén Önkormányzatunk tagjai libazsíros ke-
nyérrel kínálta mindazokat, akik eljöttek felvonulásunkra. Sze-
retném köszönetemet kifejezni meghívott vendégeinknek, hogy
jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket, a Polgárõrség-
nek a felvonulás biztosítását, Bartalisné Kasza Mártának,
Gráczerné Szabó Erzsébetnek és Somogyiné Lukács Emõkének
a gyerekek szép mûsoráért, Fornai Mariettának a helyszínért,
Magyar Lászlónak a hangosításért, és nem utolsósorban sze-
retném még megköszönni mindazok segítségét, akik segédkez-
tek a zsíros kenyerek elkészítésében és kiosztásában. 

Ernhofferné Somogyi Ágota

A KILIMANDZSÁRÓTÓL A NORDIC WALKINGIG
Mi köze van a kettõnek egymáshoz, és egyáltalán, hogy kapcso-
lódik az Õszi Napfény Nyugdíjas klubhoz? - De menjünk sorjában.

A legutóbbi beszámoló azzal zárult, hogy a következõ hóna-
pok programjában szerepelt egy, esetleg két gyógyfürdõs ki-
rándulás. A többség szavazata alapján a nemrég megújult igali
gyógyfürdõt vettük célba, ami igazán jó döntés volt. Útba esik
Andocs, a gyönyörû barokk kegytemplomával, csodatévõ Má-
ria szobrával és az azt körüllengõ legendával. A kegyszobor
egy 160 cm magas szépen faragott, festett gót szobor csodaté-

võ tulajdonságokkal rendelkezik, kéthetente új ruhába öltözte-
tik. A nagy látogatottság miatt növelni kellett a templom bú-
csúinak számát. Évente összesen 13 búcsúnap szerepel a nap-
tárban. A plébánia egyik szárnyában rendezték be a Szûzanya
ruháiból berendezett Mária Múzeumot. Joggal mondhatjuk,
hogy Õ, Magyarország legjobban öltöztetett „hölgye”, hiszen a
múzeumban mintegy 330 darab, szebbnél szebb ruhában gyö-
nyörködhettünk. 

(Folytatás a 10. oldalon)



Önkormányzati Híradó 2015. december

10

(Folytatás a 9. oldalról)
Sárváron „csak” fürödni voltunk a viszonylag nagy távol-

ság, na meg a rövidülõ nappalok miatt, nem iktattunk be más
programot. Az évente megrendezésre kerülõ fõzõversenyen mi
lettünk a „legszebben terített asztal” kategória gyõztesei. Köny-
nyû volt gyõzni, hiszen sok-sok év terített asztalai vannak már
mögöttünk. Az „Életet az Éveknek” megyei nyugdíjas szövetség
felkért bennünket a megyei népdal és néptánc verseny gálájának
a megszervezésére. A 245 résztvevõ fogadása, megvendégelé-
se és egyáltalán a fellépések zavartalan biztosítása nem volt egy-
szerû, annál is inkább, mert az új vezetõséggel most kerültünk
ilyen nagy horderejû faladat elé. Abban, hogy mindenki megelé-
gedésére sikerült a lebonyolítás, nem kis része volt a Kultúrház
vezetõjének, Lengyelné Andreának, aki szívvel-lélekkel ott volt
és tanácsokkal látott el bennünket. Ha valamit nem jól csináltunk,
rögtön korrigált. Itt szeretnénk megköszönni a Nyugdíjas Klub
Berhida segítségét, akik kenték a zsíros kenyeret, segítettek a
teremrendezésben, és még egy jó nagy kosár nagyon finom po-
gácsát is hoztak. Ne feledkezzünk meg a saját tagjainkról sem,
igazi csapatmunka volt. Szinte mindenki kivette a részét a mun-
kából, sütöttek annyi pogácsát, hogy azt hittük, még két ilyen ren-
dezvényre is elég lenne. Tévedtünk, mind elfogyott! 

Közben elkezdõdtek a kreatív foglalkozások. Készülünk az
Összefogás Berhidáért Egyesület hagyományos „Betlehem Csil-
laga” kiállítására, a november végi vacsoránkra, és az év utol-
só klubgyûlésére. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság osz-
tályvezetõje majd egy órás elõadást tartott a direkt marketing
üzletpolitikájáról, az ilyen vásárlás buktatóiról. Megtudhattuk,
hogyan lesz az olcsó bóvliból drága termék, milyen módszerek-
kel verik át az embereket. Mit jelent az elállás, hogyan bontha-
tunk szerzõdést és még nagyon sok megszívlelendõ tanáccsal
ellátott bennünket. Reméljük, hogy azok, akik meghallgatták az
elõadást, a jövõben nem akadnak horogra. Amikor valaki ezt a
cikket eddig elolvassa, azt gondolhatná, hogy a nyugdíjas évek
csupa öröm, szórakozás. Nem beszélünk a testi-lelki problémák-

ról, a betegségekrõl és úgy általában azokról a mindenkori „nya-
valyákról”, amik 60-70 év körül elõfordulnak. Elõfordulnak?
Szinte kötelezõ jelleggel jelen vannak a mindennapi életünk-
ben. És ekkor jön a Kilimandzsáró és a nordic walking. A Kili-
mandzsáró megmászása nem nyugdíjas bravúr, nem is most tör-
tént, de úgy negyven évvel ezelõtt egy tagunk, T. Nagy Klára
megmászta egy budapesti hegymászó klub tagjaként. Szkeptiku-
san, aztán egyre lelkesebben, irigykedve hallgattuk a diavetítés-
sel egybekötött élménybeszámolót, amiben ízelítõt kaptunk Ke-
nya és Tanzánia természeti szépségérõl, állatvilágáról. A Kili-
mandzsáró megmászására már nem sok esélyünk van, mozogni
viszont kéne, hát úgy határoztunk, hogy minden héten tornázunk.
Gerinc, nyak, váll ízületek megmozgatására, karbantartására ke-
restünk szakember által javasolt gyakorlatokat az interneten. Min-
den alkalommal összejövünk 18-20-an, és miután mindenki érzi
a jótékony hatását, egyre lelkesebb a kis csapat. Már nem elég a
torna, szinte mindennap, változó létszámmal kimegyünk túrabo-
tokkal a futballpályára és jó pár kört megcsinálunk. 

Összegezve: hadat üzentünk a mozgásszegény életmódnak,
az ízületi bántalmaknak és a reumás panaszoknak Ajánljuk ezt
mindenkinek korra és nemre való tekintet nélkül.

Tagjaink száma ismét néggyel bõvült, reméljük, jól érzik ma-
gukat és igazi csapatjátékosként új és új ötletekkel gazdagítják
a klubéletet. Minden érdeklõdõt várunk minden hétfõn 17 óra-
kor a Petõfi Mûvelõdési Házban, és minden délután a focipályán.

Székely Lajosné

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag
boldog új évet kívánok minden kedves klubtagnak és
családjának!
Nyudíjas Klub Berhida
Horváth Istvánné
klubvezetõ

NÉHÁNY GONDOLAT A „PEREMARTONÉRT”
EGYESÜLET EZ ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Megemlékeztünk, koszorúztunk azokon az ünnepeken, melyet
a közmûvelõdési intézmények és Berhida Város Önkormányza-
ta szervezett (Doni megemlékezés, Hõsök Napja, Október 23.) 

Egyesületünk támogatta a Hétszínvirág Napközi-otthonos
Óvoda és Bölcsõde Jótékonysági bálját azzal, hogy Stefancsik
Andrea és Zayzon Csaba elõadásának fellépési díját magára
vállalta. Minden évben egyszeri alkalommal fizetünk a pere-
marton.hu webtárhelyének bérleti díjáért. 

A Május elsejei rendezvényen támogatjuk a lakótelep foci-
pályáján zajló eseményeket, és a délelõtti gyermekeknek zajló
programot, amit a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és
Bölcsõde udvarán szervezünk és oldunk meg. Kézmûves fog-
lalkozások, kerekítõ foglalkozások, zenés elõadások, vendéglá-
tás, és lufi osztás zajlik ezen a délelõttön. A Hétszínvirág Óvo-
da nagycsoportosainak ballagásához hagyományainkhoz híven
hozzájárultunk egy fa vásárlásával, melyet a ballagás napjának
délelõttjén a gyermekekkel, s a szülõkkel közösen elültettünk. 

A Peremartoni Nap rendezvényén délelõtt túráztunk az
Egyesületünk által pályázaton nyert Nordic Walking túrabotok-
kal. A délutáni rendezvények már 13 óra körül elindultak. Tíz
csapat nevezett a fõzõversenyre, melyre polgármesterünk, Per-
gõ Margit, alpolgármesterünk, Nyírõ István, ifj. Gerõfi Miklós-
né, Gerõfi Miklósné vállalkozók és Egyesületünk ajánlották fel

a legjobbaknak járó elismerést. Légvárak, lovagolható görgõs,
plüss pónilovak, egyéb szabadidõs játszóházak, népi játékok
várták egész délután a gyerekeket. A településünkön élõ óvo-
dás és iskolás kisgyermekek fellépését követte a Pere-rúzs
tánccsoport és az Õszi Napfény Néptánccsoport mûsora. Ez-
után többféle zenei szolgáltatás, operett, tánczene következett,
közben élvezhettük Zayzon Csaba, a Pannon Várszínház mû-
vészének elõadását. Az estet a HangÁr21 zenekar koncertje zár-
ta. A rendezvény megvalósításához köszönetet mondunk Berhi-
da Város Önkormányzatának, Gerõfi Roland önkormányzati
képviselõnek, akik anyagilag támogatták ezt a napot.

Berhidai Napok játszóházát is támogattuk a hagyományokhoz
híven, hiszen egyesületünknek fontos, hogy már a kisgyermekek
is bekapcsolódjanak a településünkön mûködõ közösségi életbe. 

A Mikulás ünnep nagyon fontos esemény. Évek óta a
Berhidai Lovasok Közhasznú Egyesületével közösen szervezzük
meg az óvodás, kisiskolás gyermekek megajándékozását, ahol
versekért, dalokért a Mikulás és krampuszai a lovas hintóról
szaloncukrot dobálnak a gyerekeknek.

A Karácsonyvárás a lakótelepen a legszebb, legmeghittebb
ünnep, melyre úgy készülünk, hogy feldíszítjük a Petõfi Mûve-
lõdési Ház elõtti ezüstfenyõt az óvodás és bölcsõdés gyermekek
által készített díszekkel. (Folytatás a 11. oldalon)
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(Folytatás a 10. oldalról)
Itt segít nekünk a szervezésben a TESZ vezetõje, Karácsony

József, aki megrendeli a kosaras kocsit a díszítés megoldásához. A
díszek felhelyezéséhez a KLT-PISZ tagjai nyújtanak segítséget. A
fenyõfa nagyon magas, a gyerekek pedig nagyon élvezik, ahogy a
kosaras autóból a díszek felkerülnek az ágakra. Miközben a díszek
a fára kerülnek, meglepetésszerûen a polgármester asszony is oda-
toppan a szaloncukorral, mellyel körbe kínálja a gyerekeket. 

Az évet az Ünnepi Díszben rendezvénnyel zárjuk. Ezen az ese-
ményen is szeretettel várjuk a településünkön élõket. Itt is je-
len vannak a legkisebbektõl a legidõsebb korosztályig, mindazok,
akik szívesen osztják meg másokkal az ünnepre való hangoló-
dás örömét. A Mikulásvárás eseményéhez és a Karácsonyi mû-
soron szereplõk megvendégeléséhez anyagi segítséget kaptunk

részönkormányzati képviselõktõl, akik a tiszteletdíjukat ajánlot-
ták fel erre az alkalomra. Csomainé Csókási Mónikának és 
Majlinger Csabánénak nagyon szépen köszönjük. 

Egyesületünk által nyert túrabotok igénybevételére az õszi idõ-
szakban nagy érdeklõdés mutatkozott, ennek nagyon örülünk.
Van 30 pár minõségi túrabot, amit fel lehet használni a minden-
napokban, nem igényel hatalmas erõfeszítést a testmozgáshoz,
és segít az egészségmegõrzésben, a mindennapi mozgás, séta,
kikapcsolódás, közös túrák szervezése, baráti társaságok prog-
ramjának színesítésére.

A „Peremartonért” Egyesület nevében köszönöm a kapott tá-
mogatásokat. Köszönöm, hogy adójuk 1 %-ával támogatták
Egyesületünket.

Némethné Závori Márta

SZERETETT TESTVÉREK! KEDVES OLVASÓK!
Üdvözlégy, kis Jézus! Reménységünk, Aki ma váltságot hoztál nékünk.
meghoztad az igaz hit világát, megnyitád szent Atyád mennyországát.”

(részlet az egyik karácsonyi énekbõl)

A fent idézett karácsonyi ének sorai szépen elénk állítják a ka-
rácsony örvendetes üzenetét, amely túlmutat önmagán. Nem más-
ra, mint a húsvétra mutat rá, hiszen Jézus a Betlehemben megszü-
letõ kisded, az Istengyermek, megnyitja elõttünk az utat a Mennyei
Atya országába. Jézus által ugyanis örökösei lettünk annak az élet-
nek, amely soha véget nem érõ boldogságot ajándékoz nekünk!

Mit jelent számomra Szent Karácsony ünnepe? Nem egy-
szerû röviden megfogalmazni erre a kérdésre a választ! De pár
gondolatban megpróbálom röviden összefoglalni. 

A karácsony számomra egy gyönyörû kezdet, amelyet a Jó
Isten az Õ Fia által adott meg nekünk. Ez a kezdet pedig nem
más, mint az emberiség megváltásának elindulása. Ez az elin-
dulás a legemberibb módon történt meg. Gyermekké lett Jézus,
Aki által hitem szerint maga az Isten lépett be ebbe a világba,
nagyon is emberi és megfogható módon. Ennek az örömnek a
megünneplése érkezik el nemsokára, szinte már csak egy pár nap
múlva. Ha erre figyelünk, akkor láthatjuk, hogy mennyire em-
beri tudott lenni az Isten. Nem elvont módon, hanem nagyon is
érthetõ módon közelít ma is felénk. Elgondolkoztat, hogy fon-
tos a család, fontos az édesanya, fontos az embertárs szeretete.

Rádöbbent arra is, hogy ne csak, és elsõdlegesen ne a külsõsé-
gekben keressük a boldogságot, mert nem ott van, s nem talál-
juk meg ott. Karácsonykor Jézus elindul itt a Földön szíveink-
hez, hát talán röviden ezt a nagy örömet jelenti nekem szent
karácsony ünnepe. Induljunk mi is el Jézussal együtt az örök
élet felé, amely út majd a húsvéton át (a legnagyobb ünnepünk,
s karácsony a kezdet, húsvét a cél) a mennyországba visz!

Jézus a keresztény ember számára mindig a „remény csilla-
ga” marad! Õ a mi reménységünk. Szent karácsony, Isten vég-
telen szeretetét hirdeti meg! Ez pedig legszebben az emberiség
felé mutatkozott meg! A szent éjszakán földre szállott Fiában,
Aki az emberi testet magára vette, maga az Isten! Ez a szép fo-
lyamat, amely húsvétkor éri el a csúcsát, a legnagyobb szeretet
és jóság megmutatkozása itt a Földön a Jó Isten részérõl, hi-
tünk szerint. A szolgát, az embert jön megmenteni az Isten!
Nem szabad húsvét nélkül szemlélni a Karácsonyt! Hiszen a Ka-
rácsony épp a húsvétért van! A Karácsony, ahogyan említet-
tem az elõbb, a gyönyörû kezdet, amely a legnagyobb öröm
felé mutat, az élet diadala felé. Az örök élet felé.

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 2015. ÉVBEN 
(és 2016. ÚJÉV ÉS VÍZKERESZT)

HELY
DEC.

24.

DEC.

25.

DEC.

26.

DEC

27.

DEC.

31.

JAN.

1.

JAN.

2.

JAN.

3.

JAN.

6.

JAN.

9.

JAN.

10.

BERHIDA 24.00 10.00 10.00 10.00 19.00 10.00 - 10.00 19.00 - 10.00

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

PEREMARTONGYÁRTELEP - - 17.00 - - 17.00 - 17.00 -

TOVÁBBI LELKI PROGRAMOK:
ADVENTI HÁROMNAPOS LELKIGYAKORLAT: 

Berhida, december 14, 15. és 16. 18 órától (hétfõn a Kistemp-

lomban, kedden, szerdán a Nagytemplomban) 

ADVENTI LELKIGYAKORLATOS ESTE: 

Peremartongyártelep: december 16. 16 óra és IDÕSEK OTT-

HONA: december 16. 15 óra

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS: a szombati és vasárnapi

misék elején. 

BERHIDA NAGYTEMPLOM: december 20. (vasárnap) mise

után gyermekek mûsora.

BERHIDA: december 21-23. RORÁTÉ SZENTMISE reggel 6 óra.
Beke Zsolt

h. esperes - plébános
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JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY 
ÉS ÖKUMENIKUS NAP BERHIDÁN

Emlékezetes nap volt a Berhidai református gyülekezet szá-

mára a július 5-i jótékonysági est, melynek a célja az orgona

felújításának támogatása. 

Erre az alkalomra nagy szeretettel és örömmel vállalkozott

a Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Együttese. A zenei utazás al-

kalmával több ország zenei világából hallhattunk ízelítõt. A ze-

nekar zongora, fuvola, vibrafon és szólóének kombinációival va-

rázsolta el a hallgatóságot, akik vastapssal köszönték meg az

élményt és fejezték ki megbecsülésüket. Az alkalom kezdetén

egy rövid áhítat volt, melyet Dusicza Ferenc nagytiszteletû úr
tartott és készített fel bennünket a zenés istentiszteletre.  Az es-

tet szeretetvendégség zárta testvéri beszélgetéssel. Istennek ad-

tunk hálát a testvérek adományaiért és az együttes szolgálatá-

ért, hogy ezáltal lehetõvé vált orgonánk felújításának elkezdé-

se, mely már a gyülekezet régi vágya volt. Az egyházközség

számára azonban nem csak egy emlékezetes nap volt a nyár fo-

lyamán, hanem még kettõ. A téli ökumenikus nap alkalmával

a szeretetvendégségen a testvérek elgondolták, hogy jó lenne sû-

rûbben találkozni, s egy kicsit jobb idõben. Ebbõl a megfonto-

lásból egy nyári délutánt választottunk ki, és egy szabadtéri

ökumenikus napot szerveztünk a katolikus és a pünkösdi test-

vérekkel együtt augusztus elsején. Az elsõ alkalom Istennek

hála, igazán jól sikerült, közel 50-en voltunk együtt. Az étke-

zés elõtt volt egy rövid áhítat, majd sor került a finom pörkölt-

re is, és utána a jó testvéri beszélgetésekre. Bízunk Urunk meg-

segítõ kegyelmében, hogy megadja nekünk majd a következõ

ilyen áldott alkalmat is az Õ nevében. Augusztus 23-án, újke-

nyér ünnepén Jubiláló Konfirmáltak találkozója volt, mely el-

sõ alkalommal került megszervezésre. Örvendezünk az Úrban
és neki adunk hálát eddigi ajándékaiért, s kérjük továbbra is,
hogy áldásaiban részeltessen bennünket!

Eizler Csaba
ref. lelkész

ISTEN SZERETETE
Karácsony a szeretet ünnepe. Erre a megállapításra minden-

ki rábólogat: Igen, így van. Karácsony táján még a legkemé-

nyebb szív is ellágyul, még azok is megpróbálnak örömöt sze-

rezni egymásnak, akik különben az egész évet úgy élik le egy-

más mellett, mintha idegenek lennének, s nem is tartoznának egy-

máshoz. Igen ám, csakhogy a karácsony nem az emberi szere-

tet ünnepe, hanem az isteni szereteté. Minden emberi szeretet,

mely ezen az ünnepen beragyogja a világot, csak visszfénye

annak a betlehemi ragyogásnak, mely egykor az éjszakai sötét-

ségben bóbiskoló pásztoroknak kijelentette Isten csodálatos

nagy szeretetét. Isten szeretete minden embert át akar ölelni.

Isten azt akarja, hogy „minden ember üdvözüljön és eljusson
az igazság megismerésére.” (1Tim 2,4.) Nem állít fel tehát va-

laminõ mértéket, melynek alapján osztályozná az embereket.

Isten az egész világot meg akarja menteni, s ebbe az egész vi-

lágba én is beletartozom. Csodálatos, mindent átfogó, egyete-
mi isteni szeretet! (Túróczy Zoltán)

Az igazi ünnepért könyörögjünk ezzel az imádsággal, hogy

valódi ádventi várakozásunk, igazi ünnepünk és békés új esz-

tendõnk lehessen az Úrral. „Mentsd meg, Uram a karácsonyt.”
Mert elüzletiesedett, az ajándék fontosabbá lett az ünneplés

okánál, az üzleti nyereség lényegesebbé vált az embertársnál.

Mert elgiccsesedett, a pásztorokról, angyalokról, jászolról és

istállóról szóló romantikus, meseszerû történet távol van a va-

lóságtól, és csak a vágyat sarkallja egy rosszul értelmezett sze-

retet után, mert komorrá vált, hiszen ekkor még fájdalmasabb

a szeretetlenség és durvaság, még kínzóbb a magány, még szo-

morúbb a szegénység és reménytelenség. Mert a közönyösség

uralkodik a szívekben, az ünnep már nem válik ünneppé, a mai

pásztorokat már nem érdekli, nem mozgósítja az angyalok üze-

nete. 

Adj igaz karácsonyt szívünkbe! Hisz sok a feladat, sok az

erõtlenség, hamis az értékrendünk, sok a bûn és a nyomorúság,

elveszettek vagyunk. Mozgósíts bennünket, hogy elinduljunk,

adj erõt, hogy a ránk bízott üzenetet átadjuk. Add meg a felis-

merés és rácsodálkozás örömét, és add, hogy egész életünkben

és életünkkel dicsõíthessünk téged egyszülött Fiadért, Jézus

Krisztusért! Ámen

ADVENTI ÉS KARÁCSONYI ALKALMAINK

DECEMBER 6. 9:00 órai kezdettel Advent második vasár-
napi istentisztelet a Tapolcai Protestáns Templom Ének-
karának szolgálatával.

DECEMBER 20. 9:00 órai kezdettel Advent negyedik vasár-
napi istentisztelet Kuti Géza nyugalmazott esperes úr
szolgálatával.

DECEMBER 24. 14:00 órai kezdettel szentesti családi isten-
tisztelet

DECEMBER 25. 9:00 órai kezdettel ünnepi istentisztelet -
úrvacsora

DECEMBER 26. 9:00 órai kezdettel ünnepi istentisztelet -

a PRTA hallgatójának szolgálatával. 

Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket alkalmainkra, me-
lyeket a téli idõszakban a gyülekezeti teremben tartunk (Kál-
vin tér 1.)

Áldáskívánással és Köszöntéssel:
Eizler Csaba

ref. lelkész
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CIVIL SZERVEZETEK, SZAKKÖRÖK, KLUBOK
Kedves Olvasók!

Városunk életében kiemelkedõ szerepet töltenek be a civil
szervezetek, mûvészeti csoportok, klubok.

Ezen szervezetek tevékenysége szerteágazó (társadalmi,
kulturális, sport, gyermek-ifjúsági, oktatási, bûnmegelõzé-
si-közbiztonsági, szabadidõs, stb.). Városunkban a civil

szervezetek sokszínûek, számos csoport, egyesület, szakkör,

klub áll a helyi lakosság rendelkezésére, így a különbözõ ér-

deklõdésû csoportok is találnak maguknak lehetõséget a sza-
badidõ hasznos eltöltésére. Jelentõs szerepet vállalnak váro-

sunk kulturális, közösségi értékeinek, javainak ápolásában,

annak mind szélesebb körben való megismertetésében.  Töb-

ben szerveznek önállóan, vagy civil összefogásban komplex

rendezvényeket.

A teljesség igénye nélkül soroljuk fel a civil szervezete-

ket. Kérjük Önöket, ha ismernek még városunkban mûködõ

közösségeket, kérjük jelezzék azt a 88/455-400-as telefon-

számon!

Ha felkeltettük érdeklõdésüket valamelyik szervezet, szak-

kör, klub iránt, kérjük jelentkezzenek!

CIVIL SZERVEZETEK

2012 Berhida Szabadidõ és Tömegsport Egyesület
Berhida, Kossuth u. 18. 

Az Ifjúságért, Népi Kultúráért, Lovas Kultúráért Közhasz-
nú Alapítvány
Berhida, Bartók B. u. 6. 

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
Berhida, Veszprémi út 1-3. 

„Berda” Városépítõ, Városvédõ Egyesület
Berhida, Kisfaludy u 3. 

Berhi Birkózó Sportegyesület
Berhida, Lakath J u. 63. 

Berhidai Iskoláért Alapítvány
Berhida, Kossuth u. 11. 

Berhida Lovasok KSE
Berhida, Széchenyi u. 12. 

Berhida Német Nemzetiségi Kultúrájáért Egyesület
Berhida, Kossuth u. 18. 

Berhida Városi Polgárõrség Egyesület
Berhida, Orgona u. 1/3.

„Gyermekeinkért” Alapítvány
Berhidai II. Rákóczi Ferenc NNNY. Általános Iskola
Berhida, Ibolya u. 4. 

KLT-Peremartoni Ifjúsági Szervezet
Berhida, Tulipán u. 13/3.

„May Lasho Trajo – Jobb élet” Egyesület
8181 Berhida, Táncsics u. 8. 

„Óvodánkért” Alapítvány
Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsõde
Berhida, Ibolya u. 1. 

Összefogással Berhidáért Egyesület
Berhida, Kossuth u. 18. 

Peremartonért Egyesület
Berhida, Tulipán u. 13/3,

Peremartoni Horgászegyesület
Berhida, Orgona u. 2. 

Pearl Dance RSE
Berhida, Rózsafa u. 37.

Peremarton SC Berhida 
Berhida, Tulipán u. 20. 

Süni Óvodáért Alapítvány 
Berhida, Bezerédi u. 2. 

MÛVÉSZETI KÖZÖSSÉGEK, KÖRÖK, KLUBOK

Aerobik 
vezetõ: Németh Anita
elérhetõség: 06/30-439-0626

Berhida Táncegyüttes
vezetõ: Rózsás Tünde Tímea
elérhetõség: 88/455-400

Búzavirág Népdalkör
vezetõ: Horváthné Bakos Ilona
elérhetõség: 88/455-400, bakosi62@gmail.com

Irodalmi Kör
vezetõ: Brand Ferencné
elérhetõség: 88/455-400

Jóga
vezetõ: Zeitler Gabriella
elérhetõség: 06/30-730-3854

Kártya Klub 
elérhetõség: 88/455-265

Kerámia Mûhely
vezetõ: Belsõ Lászlóné
elérhetõség: 06/30-677-8518

Kerámia Szakkör
vezetõ: Svolik Klára
elérhetõség: 88/455-400

Kertbarát Kör
vezetõ: Kellerné Szász Anikó
elérhetõség: 88/454-260

Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének berhidai csoportja
vezetõ: Horváth Jenõ

elérhetõség:88/456-017

Nyugdíjas Klub Berhida
vezetõ: Horváth Istvánné

elérhetõség: 88/454-567

Nyugdíjas Klub Berhida Néptánc csoportja
vezetõ: Molnár Sándor

elérhetõség: 06/30-311-78-98

Õszi Napfény Népdalkör
vezetõ: Turcsányi Istvánné

elérhetõség: 88/455-265

Õszi Napfény Néptánccsoport
vezetõ: Turcsányi Istvánné

elérhetõség: 88/455-265

Õszi Napfény Nyugdíjas Klub
vezetõ: Beke Árpádné

elérhetõség. 88/455-265

Pere-rúzs tánccsoport
vezetõ: Turcsányi Istvánné

elérhetõség: 88/455-265

PERSZE (Peremartoni Színjátszó Egylet)
vezetõ: Fésüs Éva

elérhetõség: 88/455-265

Pilates nõi torna
vezetõ: Imreh Lászlóné 

elérhetõség: 88/455-26
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WÁGNER ÉS TÁRSA TEMETKEZÉS
BERHIDÁN A TEMETÕ MELLETT 

(AUTÓSBOLT HELYÉN)

ÁLLANDÓ 24 órás szállítási ügyelet: 70/637-42-27

Információ: (Paré Csilla) 70/944-2562
8182 Berhida-Peremartongytp., Ibolya u. 13/1.

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

KONCZ
AUTÓSISKOLA
JOGOSÍTVÁNY

Intenzív tanfolyam

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSSEL!
Kultúrház és Könyvtár, Berhida

2016. január 25-én, 16 órakor

INFORMÁCIÓ:
Koncz István: 06-30/3128-875

KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR
BERHIDA, KISKOVÁCSI,

PEREMARTON
TÖRTÉNETE ÉS NÉPRAJZA
címû kiadvány megvásárolható

(3000 Ft/db) a berhidai Kultúrház és
Könyvtárban és a 

Petõfi Mûvelõdési Házban. 
A könyv a legszebb ajándék! 

Lepje meg szeretteit karácsonyra
a helytörténeti kiadvánnyal!

SZERKESZTÕSÉGI KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy az Önkormányza-
ti Híradó szerkesztésére minden hó második hetében kerül sor. 

Kérjük a Tisztelt Olvasókat, hogy minden hó 6-ig írásaikat
jutassák el szerkesztõségünk címére.

Kultúrház és Könyvtár – 8181 Berhida, Kossuth u. 18.
e-mail: kultuhaz@berhida.hu
Önkormányzati Híradónk városunk honlapján (www.berhi-

da.hu) is megtekinthetõ.
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a BERHIDA TV he-

ti 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

KÖLCSÖNÖZZÖN AZ ÜNNEPEKRE ÚJ KÖNYVEINKBÕL
Kedves Olvasók!
Az idei évben könyvtárainkban már 552 db új könyvvel bõ-

vült a könyvállomány. További több száz darab újabb szerze-
mény várható még decemberben is. Az olvasói igényeket ki-
elégítve az Önök által kért kívánságlistás könyvek nagy része
is megérkezett már.

Mindenkit kedves Olvasót szeretettel várunk nyitvatartási
idõnkben!

Peremartongyártelep Könyvtár:
HÉTFÕ 1700-1900

SZERDA 1700-1900

Berhida Könyvtár:
HÉTFÕ 1200-13001430-1800

KEDD 1430-1800

SZERDA 1200-13001430-1800

CSÜTÖRTÖK 1300-1800

PÉNTEK ZÁRVA
SZOMBAT 900-1130

Császár Zsuzsanna, Turcsányi Istvánné
könyvtáros

ADÓ-SZAKI Könyvelõiroda
Vállalja EV., társaságok könyvelését bérszámfejtéssel, 

Tb ügyintézés, könyvvizsgálat, képviselet.

Adóbevallások elkészítése, garantáltan szakszerûen.

Kovácsné Kovács Ilona
regisztrált mérlegképes könyvelõ

okleveles adótanácsadó

Mobil: 20/5950602
adoszakikonyvelo@gmail.com

Berhida, Rózsafa u. 14.

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerõse, hozzátartozója jogait megsér-
tették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetõségeken.
Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot
azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
„Minden információt bizalmasan kezelünk!”

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rend-

ellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy
a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhetõ a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu  •  Weboldal: www.emberijogok.hu
„Minden információt bizalmasan kezelünk!”
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M E G H Í V Ó
AZ ADY ENDRE 

NÉMET NEMZETISÉGI 
NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

2015. DECEMBER 31-ÉN,
20 ÓRAI KEZDETTEL

SZERETETTEL VÁRJA ÖNT
ÉS KEDVES CSALÁDJÁT, TÁRSASÁGÁT 

A MÁR HAGYOMÁNYOS
JÓTÉKONYSÁGI SZILVESZTERI

ÓÉV BÚCSÚZTATÓ
JÓ HANGULATÚ BÁLJÁRA.

ZENÉL:
SZÕKE JÁNOS

JELENTKEZNI DECEMBER 27-IG LEHET 
A KÖVETKEZÕ TELEFONSZÁMOKON:

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

MEGHÍVÓ
A

MAGYAR KULTÚRA
NAPJA

alkalmából
Berhida Város Önkormányzata

sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2016. január 22-én, (pénteken) 16 órára
megrendezésre kerülõ

„TÖRETLEN HITTEL, EMBER ÉS MAGYAR!
címû irodalmi estre. 

Helyszín:
Polgármesteri Hivatal

Ünnepi köszöntõt mond:
PERGÕ MARGIT polgármester

Ünnepi mûsort adják: 
Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola tantestülete

Busz indul: 15:45-kor a Polgármesteri Hivatal elõl, 
vissza a rendezvényt követõen.



Önkormányzati Híradó
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Karácsonyváró programok

MESESZÍNHÁZ
Az Eleven Társulat 

karácsonyváró gyermekmûsora
a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat

szervezésében.
Ady Endre Általános Iskola

2015.december 16., szerda 9.00 óra

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
2015.december 16., szerda 11.00 óra

JÁTSZÓHÁZ
Kultúrház és Könyvtár

2015.december 21., hétfõ 15.00-17.00 óráig

JÁTSZÓHÁZ
Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2015.december 22., kedd 10.00-12.00 óráig

SZÜNIDEI MOZI 
Minyonok c. animációs film vetítése
Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
2015.december 22., kedd 16.00 óra

Berhida Város Önkormányzata
nevében tisztelettel meghívom Önt

2015. december 11-én, pénteken
16 órára

a Petõfi Mûvelõdési Házban
tartandó

IDÕSEK KARÁCSONYA
ÜNNEPSÉGRE

Közremûködnek: 
Heller Tamás és Beregi Péter

Mikroszkóp Színpad társulatának tagjai

Köszöntõt 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

MEGHÍVÓ
Az Összefogással Berhidáért Egyesület

szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2015. december 18-án,
pénteken 16 órára

a Polgármesteri Hivatal elõtti téren megrendezésre kerülõ

MINDENKI KARÁCSONYÁRA
Ünnepi köszöntõt mond:

Pergõ Margit polgármester és 
Beke Zsolt h. esperes-plébános 

Ünnepi mûsort adják:
városunk óvodásai, iskolásai,

énekesei, zenészei, s mindazok, 
akik örömet akarnak szerezni Berhida lakóinak.

Autóbusz indul 15.45 órakor a Petõfi Mûvelõdési Ház elõl,
vissza az ünnepélyt követõen!

Szeretettel és forró teával várunk mindenkit!

A Peremartonért Egyesület 

szeretettel meghívja Önt és kedves családját karácsonyváró

ÜNNEPI DÍSZBEN
címû rendezvényére.

HELYSZÍN: 

Petõfi Mûvelõdési Ház 

IDÕPONT: 

2015. december 17., csütörtök 17 óra

Fellépnek:

Településünk élõ gyerekek, fiatalok és idõsek.

Jöjjön, ünnepeljünk együtt és idézzük meg a várakozás, 
a szeretet, az összetartozás, a meghitt együttlét örömét!
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