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BERHIDA

BERHIDA DÍSZPOLGÁRA posztumusz címet kapott 

LAJOSFALVI JÓZSEF néhai polgármester, hosszú évtizedeken
át kifejtett kiemelkedõ, önzetlen vezetõi munkájáért, amellyel
hozzájárult Berhida város fejlõdéséhez. 

Lajosfalvi Józsefet Berhida Nagyközség Tanácsa 1982. de-

cember 21-én választotta tanácselnökké, mely kötelezettségét a

rendszerváltásig ellátta. Az 1990. szeptember 30-ai önkor-

mányzati választáson polgármesterré választották. Ezt a tisztsé-

get a választók bizalmából egészen haláláig betöltötte. Fárad-

hatatlanul szervezte a település komfortosabbá tételét, a gáz-

vezeték és kábeltévé hálózat lakossági összefogással történõ

kiépítését. Irányítása alatt jelentõs közhasznú, késõbb közcélú

közmunka program indult, amely évente mintegy 150 fõ hátrá-

nyos helyzetû munkanélküli megélhetését segítette. Aktív köz-

remûködésével valósult meg a Várpalota és Régiója Környezet-
védelmi Rehabilitációs Program keretében, a japán hitel segít-

ségével kiépülõ infrastruktúra. E beruházással a település laká-

sai összkomfortossá válhattak. Jelentõs lakossági szervezõ

munkája oly mértékben segítette elõ a település fejlõdését, hogy

a nagyközség 2004. évben városi címet kapott. A helyi és a me-

gyei civil szervezetekkel való kapcsolattartása kimagasló volt.

Aktív kezdeményezõje volt a Várpalota Kistérség Többcélú
Társulása megalakulásának, amelyben a kezdetektõl elnökhe-

lyettesi feladatokat látott el. Nagy lelkesedéssel készült a 2007-
2013 között uniós források bevonásával megnyíló fejlesztési

lehetõségekre, kiemelten a város-rehabilitációs projektre.

Örömmel fogadta a Leader II. szervezéssel kapcsolatos meg-

keresést, melynek alapján Berhida vállalta fel a székhelybõl

adódó többlet-szervezési feladatokat, amelyben szinte az utol-

só pillanatokig aktívan részt vett. A települést menedzselõ köz-

életi tevékenysége Berhidát ismertté tette térségi, megyei, orszá-

gos szinteken. Tevékenységét számos kitüntetéssel ismerték el.

„BERHIDÁÉRT” kitüntetést vehetett át FALUSSY JÓZSEF
magas színvonalon végzett helytörténeti munkásságért.

Falussy József általános iskolai tanulmányait Berhidán, gim-

náziumi tanulmányait Pannonhalmán végezte. Történelem- magyar

szakos diplomájának megszerzése után megnõsült, családot ala-

pított, s több éven keresztül dolgozott a bekecsi általános iskolában

magyar-történelem szakos tanárként. 1980-ban egyetemi diplomát

is szerzett történelembõl. A 80-as években cikkei jelentek meg

különbözõ folyóiratokban, a szerencsi múzeum igazgatója volt,

majd néhány szép, értékes, múzeumban eltöltött év után, a

nyíregyházi fõiskola történelem szakán ajánlottak neki állást,

ahol hosszú éveken keresztül dolgozott. Húsz éve él újra

Berhidán, s még rokkantnyugdíjasként kilenc évet tanított Veszp-

rémben a Cholnoky Jenõ Általános Iskola és Gimnáziumban. A
„Berhida, Kiskovácsi, Peremarton története és néprajza” címû
kiadványában a II. fejezetet, a „Középkor” történetét õ írta.

Falussy Józsefnek több évtizedes, önzetlen munkája tapasztalható

a Római Katolikus Egyház irányába is. Családjával együtt

elkötelezetten gondoskodik a Szent Kereszt Kistemplomról. A

templomot, mint történelmet jól ismerõ szakember, mindig

szakszerûen, pontosan mutatja be a látogatóknak. Mind az
Egyházközség, mint a településünk köztiszteletben álló tagja.

NÍVÓDÍJAT vehetett át WÁGNER KÁROLYNÉ a II. Rákóczi

Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

pedagógusa, kiemelkedõ közoktatási tevékenységéért.
Wágner Károlyné 1976-ban szerzett diplomát a Gyõri Taní-

tóképzõ Fõiskolán. Száz meg száz gyermek tanulta meg 

szárnyai alatt, hogyan kell számolni az apró ujjakkal. Minden 

cselekedetét mélységes gyermekszeretet járja át. 

(Folytatás a 2. oldalon)

XXII. évfolyam 7. szám
2015. október

Városi Önkormányzat lapja

KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA
Berhida Város Önkormányzat Képviselõ-testületének döntése alapján a XXIII. Berhidai Napokon kitüntetéseket vehettek át: 
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(Folytatás a címlapról)
A hátrányos helyzetû gyerekek nála biztosan oltalmat talál-

nak. Fizikailag, lelkileg támogatja az összes kicsi rászorulót.

Minden gyerek egyenlõ a szemében. Hogy megnyíljanak a kis

lelkek, éveken keresztül vezette a Bábszakkört. Sokat segített az

állami gondozott gyerekek tanításában az egykori Csecsemõott-
honban. A tartósan beteg kisdiákokhoz pedig eljárt és otthon

korrepetálta, hogy a mulasztásmiatt ne kelljen évet ismételnie.

Nevelõ-oktató munkáját a precizitás, a teljes odaadás, a követ-

kezetesség és a kisgyermekek iránti végtelen szeretet jellemzi.

Igazgató-helyettesként is mindig törekszik a felmerülõ gondokat

emberségesen, igazságosan megoldani. Kollégái maximálisan

számíthatnak rá minden helyzetben. A pályakezdõ pedagógu-

sokat segíti, tanácsokkal látja el. A tantestületben mindenkivel

igazságosan bánik, bátran kiáll azért a kollégáért, akit méltatlan

sérelem ér. Személyében egy õszinte, becsületes, segítõkész,

szerény embert ismerhettünk meg, aki sosem kérkedik az ered-

ményeivel, a sikerrel. Csak teszi a dolgát, most is úgy, ahogy az
elmúlt évtizedekben is.

Berhida Város Önkormányzat Képviselõ-testülete kiemelke-
dõ kulturális tevékenységért ELISMERÕ OKLEVELET ado-

mányozott SZÉKELY LAJOSNÉ, MOLNÁR SÁNDOR ÉS
SZECSÕDI FERENCNÉ részére. 

Molnár Sándor helyi önkormányzati képviselõként segítette

az önkormányzat munkáját három ciklusban is, 1994 évtõl

folyamatosan 2006-ig. Az Oktatási és Kulturális Sportbizottság

elnöke volt, szívügyének tartotta a sportot, aktívan közremû-

ködött a település közéletében. Évtizedek át az ÁFÉSZ tagja

volt, ahol több funkciót töltött be. Az átalakulás óta tagja a

Balatonvidéki Zrt. igazgatóságának. A Balatonvidéki ÁFÉSZ

dolgozója lett 1987-tõl egészen nyugdíjba vonulásáig. Molnár

Sándor fiatal korában hosszú éveken át lelkes tajga volt a nagy-

hírû Berhida Táncegyüttesnek, azóta is fáradhatatlanul õrzi és

magas színvonalon ápolja  a néptánc hagyományait. Nyugdíjas

éveiben kapcsolódott be a nyugdíjas klub tánccsoportjába,

melynek mûvészeti vezetõje lett. Nagy sikerrel mutatják be

mûsoraikat néptánc találkozókon, versenyeken. A versenyek

mellett rendszeres résztvevõi a helyi rendezvényeknek, a

környékben megrendezett találkozóknak. Hosszú évek munká-

jával járult hozzá a néptánccsoport sikeréhez, városunk hírne-

vének öregbítéséhez. Városunk kultúrájáért végzett több évtizedes,
áldozatos munkássága példaértékû.

Székely Lajosné olyan igazi lokálpatrióta, aki évek óta bizo-

nyítja a város, a klub iránt érzett tiszteletét, szeretetét. Az Õszi

Napfény Nyugdíjas Klubban végzett kiemelkedõ munkáját, se-

gítõ tevékenységét mindenki megelégedésére végzi. Kitartó

munkájának köszönhetõen a klub több megyei és országos

vetélkedõn kiválóan szerepelt. Immáron 15 éve aktívan részt

vesz a klub mindennapi életében, kulturális életének színesíté-

sében. A nyugdíjas klub tagsága és a város civil szervezeti is egy-

aránt elismerik és köszönik munkáját. A klub tagjaként bármikor,

bármiben lehet rá számítani. Írásait rendszeresen olvashatjuk a

helyi Önkormányzati Híradóban. Kiemelkedõ közösségi teljesít-
ményével és a kulturális területen végzett elkötelezett, példa-
mutató munkavégzésével öregbítette városunk és az Õszi Napfény
Nyugdíjas Klub hírnevét.

Szecsõdi Ferencné születésétõl fogva Berhidán él. Iskoláit is

itt, Berhidán végezte. A csecsemõgondozói képesítés megszerzé-

se után a Csecsemõotthonban helyezkedett el, és közel 40 évig,

egészen a nyugdíjazásáig ott is dolgozott. A Berhidai Mozgássé-

rült Egyesület aktív tagja 18 éve. Az egyesület rendezvényeinek

lebonyolításában és szervezésében lelkesen vesz részt. Kirándu-

lásokon készségesen segít a nehezen mozgó társainak. A közös-

ségi munkákból mindig kiveszi a részét. Elismerésre méltó mun-
kájával sokat tett a mozgássérültekért.

PÁLYÁZTUNK
Hosszú várakozás után ez év augusztusában megjelent vég-

re az a pályázati kiírás, amely az „adósságkonszolidációban
nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támo-
gatását” hivatott segíteni. 

Egyszerûen fogalmazva, azok a települések, akik nem adó-
sodtak el, most külön pályázati lehetõséget kaptak. Ez persze csak
akkor van így, ha arra és akkora összegben nyújtják be pályá-
zatukat, amit a kiírás számukra lehetõvé tesz. Az összeg nagy-
sága a település létszámától függött. Mi, a hatezer fõs lakossá-
gunkkal az öt és tízezer fõs települések közé tartozunk, ezért
maximum 181 millió forint elnyerésére pályázhattunk.

Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. ok-
tóber 14-én megszületett a döntés, melynek értelmében Berhi-
da Város Önkormányzata a nyertes pályázók között szerepel!

Mire lehetett pályázni? 
Elsõsorban az önkormányzatok által kötelezõen ellátandó

feladatokra, mint például a belterületi utak, járdák építése, fel-
újítása, csapadékvíz elvezetési rendszerek, köztemetõ felújítá-
sa. Az intézményfejlesztés esetén a kötelezõ feladatellátást biz-
tosító önkormányzati tulajdonban lévõ épületekkel kapcsola-

tos mûszaki beavatkozások költségeire. Itt muszáj megjegyez-
ni, hogy ez a pályázati kiírás nem tette lehetõvé iskola felújítás-
ra történõ pályázat benyújtását – mi az Adyval lennénk érdekel-
tek nagyon – vélhetõen azért, mert az iskolák felújítása már
nem kötelezõ feladata az önkormányzatoknak. Fontos tudni,
hogy ettõl függetlenül az önkormányzat nem mondott le az Ady
iskola felújításának szándékáról és abban bízunk, hogy a ké-
sõbb megjelenõ pályázatok lehetõséget adnak egy megfelelõ
tanulói létszám figyelembevételével kialakított mûszaki tartal-
mú pályázat benyújtására. 

A mostani pályázat keretében a Süni Óvoda tetõszerkezet-
ének felújítása, új járdák építése – Liszt F., Széchenyi, Csoko-
nai utcák – illetve meglévõ önkormányzati tulajdonban lévõ
belterületi utak, járdák felújítása szerepel. 

A feltüntetett pályázati célok – még sok egyéb mással együtt
– szerepelnek az önkormányzat 2015–2020 évek gazdasági prog-
ramjának fejlesztési elképzelései között. Nyertes pályázattal, pá-
lyázatokkal, azok sikeres megvalósításával igyekszünk gazdasá-
gosabban mûködtethetõbbé, komfortosabbá tenni városunkat.

Pergõ Margit 
polgármester
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A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSÉN TÖRTÉNT
Legutóbbi beszámolónk óta a képviselõ-testület három mun-

katerv szerinti ülést tartott, május 28-án, június 25-én és szeptem-
ber 30-án. Ezen felül rendkívüli ülésre került sor május 20-án,
június 11-én, július 2-án, július 23-án, augusztus 19-én, augusz-
tus 31-én és szeptember 23-án. 

A május 20-i rendkívüli ülésen a polgármester tájékoztatást
adott a Belügyminisztérium által kiírt pályázatokról. A képviselõ-
testület úgy döntött, hogy a Süni Napköziotthonos Óvoda konyhá-
jának a felújítására, illetve a Bezerédi utca részbeni felújítására
kíván pályázatot benyújtani. Az utóbbi esetben a pályázati összeg
felsõ határa 15 millió forint.

Elfogadást nyert a település bûnmegelõzési koncepciója. Korábbi
határozatát javította a testület, mivel a korábbi döntésben meghatáro-
zott Harangvirág utca nevét Harangvirág útra módosította.

A május 28-i ülésen elfogadta a költségvetés elsõ negyedévi tel-
jesítésérõl szóló beszámolót, amely szerint a teljesítési adatok idõ-
arányos végrehajtásra utalnak. Az idõközben bekövetkezett válto-
zásokkal módosította a költségvetésrõl szóló rendeletet.

Beszámolót hallgattak meg és fogadtak el a képviselõk a szo-
ciális jogkörök elsõ negyedéves gyakorlásáról.

Elfogadta a 2015. évi Berhidai Napok rendezvényprogramját.
Eszerint a korábbiakhoz hasonlóan mindenki megtalálhatta az íz-
lésének megfelelõ programot. Fellépett többek között a United, a
Balkán Fanatik együttesek, Tabáni István és Takács Nikolas.
Emellett kiállítások, helyi fellépõk, sportrendezvények, lézershow
színesítették a programot. 

A Családsegítõ Központot fenntartó Szociális Társulás és a
Hétszínvirág Napköziotthonos Óvodát és Bölcsõdét mûködtetõ
Köznevelési Társulás mûködésérõl szóló beszámolókat is ezen az
ülésen ismerték meg a képviselõk.

A Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Társulás társulá-
si megállapodásának módosítása is szükségesség vált, melyet jó-
váhagyott a képviselõ-testület.

Elbírálták a Berhidai Napok vendéglátására kiírt pályázatot,
melyre egy pályázat érkezett, a Vertikál Lines Kft-é. A képvise-
lõk érvényesnek és eredményesnek minõsítették a pályázatot, így
ez a cég állíthatta fel sátrát és szolgálhatta ki a Berhidai Napok
során az éhes és szomjas közönséget.

Döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Süni Napköziotthonos
Óvoda konyhájának felújítására, mely beruházás összköltsége
mintegy 62 millió forint.

A június 11-i rendkívüli ülésen a képviselõ-testület elfogadta
a településrendezési eszközökrõl szóló elõterjesztést és megalkot-
ta a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletét és a település-
szerkezeti tervrõl szóló határozatot. (A településrendezési eszkö-
zök tartalma megismerhetõ a www.berhida.hu honlapra feltöltött
anyagokból, a bejelentkezõ oldal jobb oldalán elhelyezett rende-
zési terv megnevezési linkre kattintva)

A képviselõ-testület eredményes pályázat alapján megbízta a Pá-
pai Építész Stúdió Kft-t az Integrált Települési Stratégia elkészí-
tésével, bruttó 3.810.000 Ft-os ajánlati díj ellenében.

A június 25-i ülésen módosította a helyi vagyonrendeletet és a
Szervezeti-Mûködési Szabályzatot. A módosítás lényege abban
állt, hogy a Gazdasági Bizottság helyett a képviselõ-testület dönt
a helyiségbérleti pályázatokról.

Véleményezték a képviselõk az Ady Endre Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
ménynek a mûvészeti tagintézmény vezetõi megbízatásának elnye-
résére benyújtott pályázatot. Az egyetlen pályázatot a jelenlegi tag-
intézmény-vezetõ, Füredi Istvánné nyújtotta be. A képviselõk meg-
hallgatták a pályázót és támogatták, hogy a fenntartó további öt év-
re õt bízza meg a tagintézmény vezetésével.

Elfogadta a testület a második félévre szóló munkatervét. 

Tekintettel arra, hogy ez évben lejár a helyijárat mûködtetésére szó-
ló szerzõdés, az önkormányzat pályázatot írt ki a menetrendszerinti
helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására. A kiírásra egyedül a
helyijáratot eddig is üzemeltetõ Pénzes Géza vállalkozó nyújtott be
pályázatot. A pályázata érvényes és eredményes volt, így újabb öt évig
õ végezheti városunkban ezt a szolgáltatást, amelyet változatlan fel-
tételekkel és árakon vállalt el, így az utazó közönség nem tapasztal
változást a helyi közlekedésben.

A képviselõk úgy döntöttek, hogy egyelõre nem kívánnak csat-
lakozni a Magyar Zarándokút Egyesülethez.

Elutasította a testület az ukrajnai Beregrákosi Református Egy-
házközség anyagi támogatás iránti kérelmét, és úgy döntött, hogy
a kérelmet továbbítja a helyi református egyházközségekhez és
igény esetén az adományok gyûjtésével kapcsolatos információkat
a helyi médián keresztül továbbítja a lakosság felé.

Újra nyilatkozatot kértek az önkormányzattól, hogy a további-
akban is mûködtetni kívánja-e az iskolákat. A képviselõk úgy
döntöttek, hogy ezután is az önkormányzat lássa el az üzemelte-
téssel kapcsolatos feladatokat.

Döntöttek arról is, hogy pályázatot nyújt be az önkormányzat
a közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatásra, erre a célra költ-
ségvetésébõl több, mint egymillió forintot biztosított.

Jóváhagyta a testület a központi orvosi ügyelet finanszírozásáról
szóló kistérségi megállapodást, amely alapján továbbra is lakoson-
ként 18,77 Ft-tal támogatja havonta az ügyelet mûködését.

A Jobb Élet Szociális Szövetkezet részére kedvezményesen
bérbe adott egy önkormányzati ingatlant, hogy ezzel is segítse a
helyi foglalkoztatási lehetõségek bõvítését.

A július 2-i rendkívüli ülésen megismerte a városháza elõtt –
a földrengés 30. évfordulója alkalmából – elhelyezendõ szobor
környékének térrendezésére vonatkozó látványtervet és felhatal-
mazta a polgármestert a megvalósításhoz szükséges szerzõdések
megkötésére. (A terv megvalósításra került és augusztus 15-én a
szobor felavatásra került.) 

Tárgyalta a Süni Napköziotthonos Óvoda tetõszerkezetének részbe-
ni cseréjére vonatkozó ajánlatot és úgy döntött, hogy az ajánlatról és
kivitelezésre irányuló pályázatról következõ ülésén dönt. 

Tervezési ajánlat kérésérõl döntött a Berhida Város Hétszínvirág
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde átalakítási és felújítási munká-
inak engedélyezési és kiviteli dokumentációjának elkészítésére.

Készült egy tanulmányterv az Ady iskola felújításáról, ame-
lyet megismertek a képviselõk és elismerésüket fejezték ki, a ké-
sõbbi esetleges források tükrében történhet meg szakaszosan,
vagy egyszerre az elképzelés megvalósítása, amely teljes formá-
jában jelen árakon számolva mintegy 7–800 millió forintra tak-
sálható költséget jelentene.

Szintén bemutatásra került egy látványterv a belvárosban a
Bezerédi téren létrehozandó parkra is. (A látványterv bemutatás-
ra került a Városházán a földrengés évfordulója alkalmából ren-
dezett kiállítás keretében a nagyközönség számára is.)

A testület felújítási, beruházási munkákhoz kapcsolódó pénz-
ügyi átcsoportosításokat hagyott jóvá.

Mivel már két fordulóban eredménytelen volt a peremartoni
Park Sörözõ és Étterem bérbeadására kiírt pályázat, döntöttek a kép-
viselõk a pályázat újbóli kiírásáról.

Sikeres pályázata alapján megbízta a képviselõ-testület a Nesó 
Bt-t a II. Rákóczi Ferenc iskola tetõszerkezetének felújítására, közel
ötmillió forint vállalkozói díj ellenében.

A július 23-i rendkívüli ülésen döntött a Hétszínvirág óvoda fel-
újítási tervének elkészítésére kiírt pályázatról, a terv elkészítésével
a Multiform Kft-t bízta meg. Az általa benyújtott pályázat alapján
a legkedvezõbb ajánlati ár bruttó 6.153.150 Ft volt.

(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)
Elbírálta a Süni óvoda tetõszerkezetének részbeni felújítására

érkezett ajánlatokat, és úgy döntött, hogy a szükséges anyagokat
a Creaton Kft.-tõl vásárolja meg legfeljebb 2,5 millió forintért, a
kivitelezéssel pedig Franyó Attilát bízza meg 4.345.000 Ft vál-
lalkozói díjért.

A képviselõk jóváhagyták a peremartoni ABC bérleti pályáza-
tának kiírását, a minimálisan megajánlható bérleti díjat 125.000
Ft+ÁFA/hó összegben határozták meg.

Tekintettel arra, hogy a Polgárõr Egyesület által használt önkor-
mányzati helyiségre vonatkozó bérleti szerzõdésének idõtartama
lejárt, döntött arról, hogy újabb öt évre bérbe adja az általa hasz-
nált helyiséget a polgárõrség részére.

A temetõben járda építésével – a benyújtott legkedvezõbb pályá-
zat alapján – Guti László vállalkozót bízta meg 2.230.100 Ft-os vál-
lalási áron.

Az aktuális ügyek keretében pénzügyi átcsoportosításokat ha-
gyott jóvá a testület.

Az augusztus 19-i rendkívüli ülésen a képviselõ-testület újraal-
kotta a talajterhelési díjról szóló rendeletet. A változás a korábbi-
hoz képest abban áll, hogy meghatározta a nem mérhetõ vízfo-
gyasztók tekintetében alkalmazandó átalány mértékét. Eszerint: 

Az átalány mértéke udvari csap esetében 20 l/fõ/nap; lakáson
belüli csap esetében – vízöblítéses WC hiányában - 50 l/fõ/nap, víz-
öblítéses WC-vel 90 l/fõ/nap; ingatlanon kívüli vízvétel esetében
15 l/fõ/nap. Ez azt jelenti, hogy az érintettek esetében a talajterhe-
lési díj alapja az eszerint számított vízfogyasztás lesz.

Törvényi elõírás alapján a szolgáltató a víziközmûveket az érin-
tett önkormányzatok tulajdonába adta. Szintén a törvény alapján az
átadott vagyon értékét vagyonértékeléssel kell alátámasztani. E kér-
désben korábban döntött az önkormányzat, hogy a vagyonértékelés
lebonyolítására irányuló közbeszerzési eljárást az önkormányzat-
ok nevében a szolgáltató folytassa le. A törvényi határidõt több év-
vel elhalasztotta a jogalkotó, ezért egyelõre nem kerül sor a vagyon-
értékelés elvégzésére, így a szolgáltató részére adott megbízást a
képviselõ-testület visszavonta.

Szintén a víz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatos napiren-
di pont keretében a testület jóváhagyta a 20 éves fejlesztési elkép-
zeléseket tartalmazó Gördülõ Fejlesztési Tervet, mind az ivóvíz-
mind a szennyvízkezelési szolgáltatás tekintetében. 

A testület tárgyalt az Ady iskola felújítási lehetõségeirõl, és fel-
kérte a települési fõépítészt, készítsen kalkulációt az iskola tetõ-
szerkezetének lapos tetõre alakításának várható költségeirõl.

A képviselõk döntöttek arról, hogy az adósságkonszolidációban
nem részesült (vagyis el nem adósodott) önkormányzatok részé-
re kiírt pályázaton – 180 millió forint értékben a Süni óvoda tetõ-
felújítása, illetve belterületi utak, járdák, hidak építése, felújítása
céljából kíván részt venni.

Az augusztus 31-i rendkívüli ülés elsõ napirendi pontja tárgya-
lása során részt vett az ülésen Papkeszi Község Önkormányzatá-
nak és Vilonya Község Önkormányzatának képviselõ-testülete is,
mivel a napirend a körzeti fogorvosi ellátás változása volt, és a
fogorvosi körzet mindhárom települést érinti. Az ülésen részt vett
a jelenlegi fogorvos és a praxisra jelentkezõ dr. Juhász Ágnes fog-
orvos, akik válaszoltak a felvetett kérdésekre. A képviselõ-testü-
letek egyhangúlag támogatták dr. Juhász Ágnes jelentkezését. A
fogorvos személyének változása miatt nem fog szünetelni a ren-
delés, és az új fogorvos nyilatkozata alapján a rendelési idõ sem
fog változni. A szolgáltatás bõvülni fog a fogszabályozással kap-
csolatos feladatokkal, tekintettel arra, hogy a doktornõ fogszabá-
lyozási szakvizsgával is rendelkezik. A tényleges személycseré-
re azt követõen kerül sor, amikor a doktornõ részére az egészség-
ügyi hatóság kiadja a mûködési engedélyt. A berhidai képviselõk
jóváhagyták az új fogorvossal kötendõ feladat- ellátási elõszerzõ-
dést.

Az együttes ülést követõen a berhidai képviselõ-testület tovább
tárgyalt. A fogorvosi parxisváltáshoz kapcsolódóan módosításra
került a háziorvosi körzeteket megállapító önkormányzati rende-
let, mivel Királyszentistván más körzethez csatlakozott, ezért már
nem része a körzetnek.

Tekintettel arra, hogy a háziorvosokra vonatkozó törvény mó-
dosult, és a módosítás több ponton érintette a feladat-ellátási szer-
zõdéseket, azok módosítása vált szükségessé, mind a háziorvosok,
mind a gyermekorvos esetében. A módosított szerzõdés terveze-
tét a képviselõk jóváhagyták.

Az aktuális ügyek tárgyalása során pénzügyi átcsoportosításokat
hagyott jóvá a testület, illetve kis mértékben módosította a napele-
mes pályázatra vonatkozó határozatot a költségek tekintetében.

A szeptember 23-i rendkívüli ülésen a Süni óvoda alapító okira-
tát módosította a képviselõ-testület. Döntött arról is, hogy ebben az
évben is részt kíván venni a Bursa Hungarica felsõoktatási ösztön-
díj pályázaton. Az önkormányzat havi 11.000 Ft összegû ösztöndí-
jat határozott meg a sikeresen pályázók részére.

A szeptember 30-i ülésen tárgyalta és elfogadta a testület a 2015.
évi költségvetés elsõ félévi végrehajtásáról szóló beszámolót és a
hozzá kapcsolódó rendeletmódosítást. Összegezve az I félévi gazdál-
kodást megállapítható, hogy továbbra is a bevételek lehetõségei sze-
rint látjuk el a kitûzött fõbb feladatokat.  A mûködési kiadások ki-
emelt figyelemmel kísérésével megõrizhetõ a gazdálkodás egyen-
súlya. A módosítási javaslatok alapján a 2015. évi költségvetés be-
vételi és kiadási elõirányzatait azonos összegben 1.533.144 ezer Ft-
ban határozta meg a rendelet módosításai. 

Megvitatta és elfogadta az átruházott szociális jogkörök gya-
korlásáról szóló beszámolót. A beszámolóból összességében
megállapítható, hogy a szociális és gyermekvédelmi tevékenység
a vonatkozó központi jogszabályok, valamint a helyi rendeletek fi-
gyelembe vételével történt, a képviselõk nem tartották indokolt-
nak a szociális rendelet módosítását.

Mivel a Településellátó Szervezet vezetõi megbízatása az év végén
lejár, döntött arról, hogy pályázatot ír ki a szervezet vezetõi posztjának
elnyerésére. Az állás – egyéb feltételek mellett – mûszaki jellegû fel-
sõfokú végzettséggel tölthetõ be. Elõnyt élvez az a pályázó, aki a köz-
foglalkoztatásban, közbeszerzésben, pályázatírásban, beruházások ki-
vitelezése tekintetében gyakorlattal rendelkezik. Az állás 2016. janu-
ár 1-jétõl tölthetõ be. (A részletes pályázati feltételek megtekinthetõk
a város honlapján a közlemények fül alatt.)

A következõ napirendi pont keretében tájékoztatást adott tevékeny-
ségérõl a Jobb Élet Szociális Szövetkezet vezetõje, Babai János.

A testület elbírálta a peremartoni ABC bérbeadására kiírt pá-
lyázatot. Egy pályázat érkezett, amely érvényes volt. A boltot
2016. január 1-jétõl Madár Gábor egyéni vállalkozó bérelheti, az
általa ajánlott bérleti díj 145.000 Ft+ÁFA/hó.

Elbírálta az Orgona u. 4. szám alatti (volt Park Sörözõ és Étte-
rem) bérbeadására kiírt pályázatot is. A felhívásra egy pályázó
adott ajánlatot. A képviselõ-testület a megajánlott bérleti díj ala-
csony mértéke miatt a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvá-
nította és úgy döntött, egyelõre nem írja ki újra a pályázatot, meg
kell vizsgálni, milyen mûszaki átalakításokkal lehetne a bérle-
ményt korszerûsíteni, átalakítani.

A Bakony és Balaton Kapuja Közhasznú Egyesület kérésére a
képviselõk hozzájárultak, hogy az egyesület részére korábban ösz-
szesen 364.380 Ft összegû tagi kölcsön visszafizetésétõl – az
egyesület mûködésének biztosítása érdekében – eltekint.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívás-
sal élt a Helyi Építési Szabályzat elfogadásával kapcsolatos ki-
sebb eljárási hiányosságok miatt. A testület a felhívást elfogadta
és felkérte a települési fõépítészt, hogy a jelzett hiányosságok pót-
lásáról gondoskodjon.

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Berhida Város Önkormányzata nevében ezúton mondok kö-

szönetet mindazoknak a helyi lakosoknak, vállalkozóknak, vál-
lalkozásoknak, akik felajánlásukkal és közremûködésükkel
hozzájárultak a XXIII. Berhidai Napok sikeres lebonyolításához.

TÁMOGATÓINK:
Agroterm Kft., Arditti Pékség, Balai Károly, Balatonfõi

Szöv. Szolg. Zrt., Balatonvidéki Zrt., Berhida Város Önkor-
mányzata és Intézményei, Berhida Városi Polgárõrség Egye-
sület, Berhidai Lovasok Közhasznú Sport Egyesülete, Bezeré-
di úti Marika Virágbolt, Chemark Kft., Cop-Group Security
Kft, Fábián Sándor, Ferrineb Szerviz Kft, Fertilizers Kft, Gen-
erorg Kft, Gerõfi Miklósné, Goods Mark Kft-Kéri Edit, Gránit
2007 Kft., Hangadó Produceri Iroda, Hersics Balázs, Horváth

Jenõ és Horváth Jenõné, id. Turcsányi Istvánné, Ifj. Gerõfi
Miklósné, Ifj. Turcsányi Istvánné, Katica Pékség, Kellerné
Szász Anikó, Kemifarm Kft., Kiskocsma, Kocsis Béla, Koncz
Autósiskola, Kovácsné Kovács Ilona, Madár Gábor, Markó
János és családja, Medior Bt., Mikó Kft., Molnár Csaba Tibor,
Molnár Kft., Mûszerész Kft, Nesó Bt., Net-Burger Büfé,
Papirusz – Kovács Andrea, Patai Balázs, Pénzes Géza, Pere-
martonért Egyesület, Pordán Árpádné, Schlakker Béla, Sidó
Miklós, Skobrák Gáborné, Somogyi István,  Szalkay és Tár-
sa Ip. Szolg. Kft., Szokolai Mini ABC, Szolga Lajos, Szolga
Róbert, Tatai László, Tulipán Haus Kft., Várpalotai Rendõr-
kapitányság, Zöld-Séd 4 Bt., Zsapka Lászlóné - Jozi Élelmi-
szer Üzlet Pergõ Margit polgármester

KIÉ A FÁK GYÜMÖLCSE?
Több esetben felmerült, hogy a fákról lehullott gyümölcsöt

kinek van joga leszedni?
Magánterületen lévõ fáról magánterületre hullott gyümölcs tu-

lajdonjoga az ingatlan tulajdonosát illeti. A magánterületen lévõ
fákról a közterületre kinyúló ágakról lehullott gyümölcsöt jogo-
sult az ingatlan tulajdonosa összeszedni, de ha ezt nem teszi meg,
a közterület tulajdonosát illeti a lehullott gyümölcs tulajdonjoga.

Az ingatlan elõtti közterületen ültetett fa közterületre hullott gyü-
mölcse a közterület tulajdonosát illeti meg, amely az önkormányzat.

Az önkormányzat, mint tulajdonos engedélyezi, hogy az in-

gatlan tulajdonosa az ingatlana elõtti közterületre hullott gyü-
mölcsöt összeszedje. Amennyiben más – az önkormányzat írá-
sos engedélye nélkül – szedi össze a közterületre hullott gyümöl-
csöt, az – értékhatártól függõen – lopás szabálysértését, vagy vét-
ségét valósítja meg, és eszerint büntethetõ.

Ha Ön azt tapasztalja, hogy a közterületrõl arra fel nem jo-
gosított személyek szedik össze a lehullott gyümölcsöt (eset-
leg a fát rázzák, vagy póznával verik), kérjük, értesítse az ille-
tékes rendõrkapitányságot a 112-es hívószámon.

Berhida Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a – Kormányab-

lak kialakításával kapcsolatos munkálatok befejezéséig – a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Várpalotai Járási Hivatal
Kormányablak és Okmányirodai Osztályán (8100 Várpalota,
Gárdonyi Géza u. 39.) az ügyfélfogadás várhatóan 2015. novem-
ber 19. napjáig szünetel.

Az átalakítás idõtartama alatt, helyben (Várpalota, Gárdo-
nyi Géza u. 39. fszt. 16-os irodában, megközelítés fõbejárat fe-
lõl) kizárólag lakcímváltozással kapcsolatos kérelmek elõter-
jesztésére, az elkészült okmányok átvételére, valamint az el-
vett/visszavont okmányok kiadására lesz lehetõség az alábbi
ügyfélfogadási rend szerint:

Hétfõ, Kedd, Csütörtök 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.30
Péntek: 8.00-12.00
Tájékoztatás az ügyintézésrõl a 88/592-717 és a 88/592-718-

as telefonszámokon kérhetõ.
A fenti eljárások kivételével, az ország bármelyik okmány-

irodájában, valamint kormányablakában teljes körû ügyintézés-
re van lehetõség.

A Várpalotai Járási Hivatal Berhidai Okmányirodája kibõví-
tett ügyfélfogadási idõben várja az ügyfeleket:
Veszprém Megyei Kormányhivatal Várpalotai Járási Hivatal
Kormányablak és Okmányirodai Osztály

8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Tel.: 88/455-085
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ, Kedd, Csütörtök: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-17.00
Péntek: 8.00-12.00

Veszprém megyében a legközelebbi – másik járáshoz tartozó
– ügyfélszolgálatok elérhetõségei:

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal
Kormányablak és Okmányirodai Osztály

8200 Veszprém, Budapest út 3-5. Tel.: 88/550-461
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 7.00-17.00
Kedd, Szerda: 8.00-17.00
Csütörtök: 8.00-18.00
Péntek: 8.00-14.00

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal
Kormányablak és Okmányirodai Osztály

8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. Tel.: 88/550-518
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 7.00-17.00
Kedd, Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 8.00-18.00
Péntek: 8.00-12.00 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási
Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Osztály Balatonfûzfõ

8184 Balatonfûzfõ, Nike körút 1.
Tel: 88/596-903, 88/596-905, 88/596-907
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 7.00-17.00
Kedd, Szerda, Péntek: 8.00-12.00
Csütörtök: 8.00-18.00

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
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SÜNI ÓVODA HÍREI

HÉTSZÍNVÍRÁG ÓVODA HÍREI

A nyáron elkészült a lamellás kerítés és a 

teraszunk is teljes egészében. Az óvoda hátsó 

fele új tetõt kapott és napkollektort szereltek

fel. 

Köszönjük Berhida Város Képviselõ-testületének!

A 2015/2016-os nevelési évben, óvodánkban 6 csoport szer-

vezõdött. A gyermekek létszáma: 126 fõ. Minden gyermek ré-

szére biztosítjuk az egész napos óvodai nevelést. 4 csoportban

alszanak a gyermekek. A szülõk igényei alapján biztosítjuk,

hogy a gyermekek heti 1 alkalommal katolikus és református hit-

oktatásban részesüljenek. Ebben a nevelési évben is szervezünk

a gyermekek érdeklõdésének megfelelõ ingyenes szakköröket –

angol, játékos torna, kézmûves, ügyességi játékok, melyeket az

óvodapedagógusok tartanak. Ezzel is elõsegítjük a gyermekek

tartalmas óvodai tartózkodását és fejlesztését. Szeptember
11-én a városnapokon a Misi mókus csoport szerepelt egy ken-

dõs tánccal. A Kertbarát kör kiállítását, valamint a Kultúrház-

ban a festménykiállítást mindegyik csoportunk megtekintette.

Október 6-án, az állatok világnapján pónifogaton tehettek egy

kört az óvoda környékén a gyermekek. Köszönet érte Vargáné
Szabó Évának, Varga Józsefnek, Szabó Zoltánnak! Utána a gye-

rekek ellátogattak az állatkereskedésbe, és gyönyörködtek az

állatokban, valamint az állatokról készített alkotásaikkal kidí-

szítettük az aulát. Október 7-én katasztrófavédelmi gyakorlat
volt mindegyik csoportban. Lukács László tü. õrnagy, kataszt-
rófavédelmi megbízott játékos oktatásban részesítette mind-

egyik csoportban a gyermekeket, hogy mit kell tenniük veszély-

helyzet esetén (tûz, füst, földrengés). Október 8-án a sünis hét
keretében mosolyt csalogattunk a gyermekek arcára a különle-

ges, ingyenes programokkal. Lehetõségük adódott ugrálóvá-

razni, illetve több ügyességi, népi fa játékot is kipróbálni. Na-

gyon jól érezték magukat a gyerekek. A program zárásaként

minden gyermek kapott ajándékba hajtogatott lufit. Október 9-
én, a SÜNI NAPON Juhász Katalin elõadómûvész õszi zenés

gyermek mûsorával örvendeztette meg a gyerekeket. Az óvo-

da születésnapjára írt „sünis” dalt együtt énekelték vele a gye-

rekek és a felnõttek, valamint közösen táncoltak.

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

Kovácsné Tobak Márta
intézményvezetõ

Magyarország egészségügyi állapota

alapján, Európát tekintve egyike a legked-

vezõtlenebb helyzetû országoknak. A statisztikai adatok egyér-

telmûen kimutatják, hogy hazánkban sok az elhízott ember, sok

a szív és érrendszeri betegségekben, daganatos betegségekben,

cukorbetegségben szenvedõk száma.

Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet
ezért szükségesnek tartotta a rendelet megalkotását, melynek

fõ célja, hogy a helytelen táplálkozási szokásaink miatt kiala-

kult betegségek magas halálozási arányát visszaszorítsuk.

2015. szeptember 1-jétõl életbe lépett a 37/2014 (IV.30.)
EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás –
egészségügyi elõírásokról, melyet be kell tartani a közétkezte-

tésben.

A rendelet szigorú, betartása az ország minden közétkezte-
tõjét érinti, és fõként a kockázati tényezõket szabályozza.

Intézményünkben eddig, és ez után is arra törekedtünk és tö-

rekszünk, hogy a gyerekeknek ízletes, házias ételeket tudjunk

felszolgálni. Ez a rendelet a só felhasználás miatt szigorú

szabályozást ad, így kell fõznünk. A szakemberek szerint az

ízlelõbimbóknak kb.: 8 hét kell ahhoz, hogy megszokják a

sótlan ízeket. Bölcsõdés korú gyermekek napi só bevitele:

1,5 g, míg az óvodás korú gyermeké napi: 2 g. Számítások

szerint ez a mennyiség már majdnem a reggeli alkalmával

eléri az adható mennyiséget, fõként a bölcsõdében.

Eddig is próbáltuk folyamatosan korlátozni a sómennyiséget,

már évek óta csökkentjük a só bevitelt, de szeptembertõl már

szigorúan meg kell felelnünk a rendelet követelményeinek.

További nehézség, hogy nem csak az ételkészítéshez felhasznált

hozzáadott sómennyiség, hanem az egész nap bevitt sómennyi-

séget kell figyelembe venni (pl.: pékáru, felvágott, stb). 

A fõ kockázati tényezõk között szereplõ cukor, zsírfelhasz-

nálásunkat is szintén évek óta csökkentjük.

Akinek már régebb óta ide jár gyermeke, az tudhatja, hogy

rengeteg friss zöldség, gyümölcs, tej és tejtermék szerepel az ét-

lapunkon. A pékárunál is elõnybe részesítjük az egészségesebb

pékárukat. 

(Folytatás a 7. oldalon)

KÖZÉTKEZTETÉS KOCKÁZATMENTESEN
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ADY ÉS AMI HÍREI

(Folytatás a 6. oldalról)
Folyamatosan próbáljuk a só hiányát friss zöldségekkel,

zöldfûszerekkel, só és tartósítószer mentes ételízesítõkkel helyet-

tesíteni, képezzük magunkat, tapasztalatokat gyûjtünk más

közétkeztetõktõl, felsõbb szervektõl.

Megfigyelésünk, hogy az óvodás gyerekek kezdik elfogadni

az új íz világot, de ebben nagy szerepük van az intézményben dol-

gozóknak is. Köszönet ezért az intézményvezetõnknek, óvoda-

pedagógusainknak, gondozó néniknek, dajka néniknek. De a

legfõbb köszönet a szakács néniké, a konyhai alkalmazottaké.

Nagyon szeretnénk és mindent megteszünk azért, hogy a gyer-

mekek a kor kihívásának, igényeinek megfelelõen a legjobbat

kapják tõlünk. Továbbra is ügyelünk a változatosságra, idénysze-

rûségre. Rengeteg új ételt vezettünk be, és már az étlaptervezete-

ken is látszik, hogy rengeteg újítás várható a továbbiakban is.

Az észrevételeket és ötleteket megköszönjük! Tegyünk együtt
gyerekeink egészségéért!

Csomainé Csókási Mónika
Hétszínvirág N.O. Óvoda és Bölcsõde

élelmezésvezetõje

TÁBOROZÁS A SZELIDI-TÓNÁL
Nagy várakozással nézett elébe a nyári vakáció elsõ hetének

az iskola 50 tanulója és 8 kísérõpedagógusa a TÁMOP -
3.1.4.C-14.2015-0464 „Képességfejlesztés Berhidán” elneve-
zésû projekt keretében második elemeként megvalósított
Ökotábor (06.21.-06.26.) megvalósításának okán.

Június 21-én táborozni indultunk a Kalocsa közelében talál-
ható Szelidi-tóhoz. Szálláshelyünk csodálatos környezetben, egy
hatalmas park területén a Holdfény Kemping faházaiban volt.

Végigmentünk a tó mentén húzódó Kékmoszat tanösvényen,
ahol egy helyi természetvédõ vezetésével megismerkedtünk a
környék különleges növény és állatvilágával. A hosszú túra
után bizony jól esett a tó hûsítõ vizében megmártózni. Másnap
egy teljes napot töltöttünk el a szomszédos faluban, Dunapata-
jon. A gyerekek nagy érdeklõdéssel hallgatták a tájházban õse-
ink életvitelérõl, hétköznapjairól, munkájáról szóló elõadást,
délután a helyi iskola és sportlétesítmény adott helyszínt a já-
tékos versenyeknek. Az egyik legizgalmasabb programunk a
szomszédos bakodpusztai lovascentrumban tett látogatás volt.

Lovaskocsikkal érkeztek értünk, s az érintetlen pusztán keresz-
tül jutottunk el a lovasbemutató színhelyére, ahol a csikósok
vendégváró zsíros kenyérrel, almalével fogadták csoportunkat.
A bemutató mindannyiunkat lenyûgözött, bepillantást nyertünk
az ember és ló kapcsolatába, a csikósok mindennapjaiba. Lát-
tunk hat ökrös szekeret, négyesfogat-hajtást, pusztanyolcast,
de a pusztatízes lélegzetelállító látványa talán a legemlékezete-
sebb élmény marad. Az estéink jó hangulatú vetélkedõkkel, já-
tékokkal, táncos mulatsággal, kézmûveskedéssel teltek. Az
utolsó estén tábortûz mellett kiosztásra kerültek a vetélkedõk,
versenyek helyezettjeinek jutalmai. 

A hazaindulás reggelén szinte kivétel nélkül minden kisgye-
rek csak annyit mondott:

„De jó lenne még itt maradni!”
Izgalommal indultunk, de megszámlálhatatlan, életre szóló

élménnyel tértünk haza.
Császár Zsuzsanna

projektmenedzser

A NÉPMESE NAPJA
Benedek Elek – a nagy mesemondó – születésnapján, szep-

tember 30-án tartjuk a magyar népmese napját 2005 óta. Isko-

lánkban ebbõl az alkalomból mese-délutánt tartottunk az alsó ta-

gozatos gyerekeknek. Toldi Márk 4. osztályos fiú röviden szólt

Benedek Elek életérõl, ezt követõen megnéztünk néhány nép-

mesét a kedvelt „Magyar népmesék” rajzfilmsorozatból:

„A só”, „A szorgalmas és a rest leány”, „A szállást kérõ ró-
ka”,  valamint „A kolbász, a béka és az egér” címû darabokat

nagy érdeklõdéssel és derûvel figyelték a gyerekek. Filmnézés

után vidáman beszélgettünk a látott mesékrõl. Tanulóink kéré-

sét, hogy „máskor is legyen ilyen” – igyekszünk teljesíteni, hi-

szen a mesék nemcsak a kiemelt napon hatnak jótékonyan a

gyerekekre.

Tóthné Éberfi Éva 
alsós mk.vez.

KULTURÁLIS FESZTIVÁL
Iskolánk a hagyományõrzés jegyében, az elmúlt évhez hason-

lóan idén is megrendezi a „Kultúrák Találkozásának Fesztivál-
ját”, melyet november 20-án (pénteken) 14:00 órától tartunk a
Petõfi Mûvelõdési Házban. A fesztiválon óvodák, iskolák, ci-
vil szervezetek fognak fellépni táncos, zenés, prózai produkci-
ókkal, a különbözõ kultúrák és korosztályok jegyében. 

Mindenkit szeretettel várunk, aki tartalmas kikapcsolódásra
vágyik. A belépés ingyenes!

A fesztivál szervezõi
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A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
MIÉRT TANULJON A GYERMEKÜNK MÁR ALSÓBAN NÉMETÜL?

Iskolánkban német nemzetiségi nyelvoktatás folyik. Azok a
gyerekek, akik/akiknek szülei ezt a lehetõséget választják, már
az elsõ évfolyamtól kezdve (egészen a nyolcadik évfolyamig) ta-
nulják a német nyelvet heti 6 órában, melybõl 1 népismeret óra
(a köznevelési törvény feltételeinek megfelelõen). Elsõdleges
célunk, hogy a gyerekek megszeressék a nyelvet, a nyelvtanu-
lást. Hiszen, amit szeretünk, azt szívesen csináljuk, szívesen ta-
nuljuk! Nagy hangsúlyt fektetünk a játékosságra, amely által
észrevétlenül fogadják magukban a gyerekek az új ismereteket.
Fontosnak tartjuk a pozitív megerõsítést, ami szintén jobb ered-
ményekhez vezet. Miért ajánljuk a német nemzetiségi nyelvok-
tatásban való részvételt? Azok a tanulók, akik már alsóban el-
kezdték a német nyelvtanulást, egészen máshogy viszonyulnak
felsõbb évfolyamokban is a nyelvtanuláshoz, és nagyobb a kö-
tõdés a nyelvet tanító tanárhoz is. A magasabb óraszám (heti
5+1) sokkal több gyakorlást tesz lehetõvé. Magasabb nyelvi
szintre tudnak eljutni tanulóink. (Természetesen a szorgalom és
a tanulás elengedhetetlen.) Fontosnak tartjuk - már a tankönyvek
kiválasztásánál is - hogy hasznos, a mindennapi életben használ-
ható tudást, szókincset adjunk át a gyerekeknek. Olyan témá-
kat, szavakat ismerjenek meg, sajátítsanak el, amit az életben
elõforduló helyzetekben, szituációkban használni tudnak. A te-
lepülésen mûködõ Német Nemzetiségi Önkormányzat nagyon jó
kapcsolatot ápol intézményünkkel és ezáltal sok program, ki-
rándulás, színházi elõadás színesíti a tanulást. Az emelt szintû

nyelvi órák lehetõvé teszik, hogy a diákok biztos, jó alapokkal
lépjenek a középiskolákba. Eddig is nagyon pozitív visszajel-
zéseket kaptunk régi diákjaink középiskolai nyelvi teljesítmé-
nyérõl. (Tavaly sikeresen felvételiztek tanulóink nyelvi tagoza-
tos gimnáziumokba.) A német népismeret óra keretében a német
hagyományokkal, népszokásokkal ismerkedünk. A német
nyelvbõl már jó alapokat, nyelvtanulási tapasztalatokat szerzett
gyerekek könnyen elsajátítják a második nyelvet is, ötödik év-
folyamtól lehetõség van második nyelvként, angol nyelv elsajá-
títására. Tanulmányokban sok helyen az olvasható, hogy kön-
nyebb a német nyelv után tanulni az angolt, mint fordítva. Mi-
lyen programok, feladatok várnak a német nemzetiségi nyelvet
tanuló diákokra? Minden évben a Berhidai Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat és a Berhida Német Nemzetiségi Kultúrájáért
Egyesület Márton napi lámpás felvonulást szervez. Ezen az ese-
ményen kis mûsorral készül a mindenkori 2. és 6. osztály. De ter-
mészetesen a többi évfolyam is részt veszt vesz a rendezvényen.
- Általában január/február hónapban kerül megrendezésre a Né-
met Nemzetiségi Nap. Erre az alkalomra minden osztály kis mû-
sorral, tánccal, verssel, dallal készül.

Kollégáim nevében is szeretettel és jó szívvel ajánlom a szülõk
figyelmébe ezt a nyelvtanulási lehetõséget, azzal az ígérettel,
hogy mi mindent elkövetünk azért, hogy a gyerekek szívesen,
örömmel tanuljanak németül, minél többet!

Vargáné Nesó Ágnes

MIHÁLY – NAPI VÁSÁR
Szeptember 29-e Szent Mihály arkangyal ünnepe. A hagyo-

mány szerint õ a túlvilágra költözõ lélek kísérõtársa, bírája. E
nappal megkezdõdött az ún. kisfarsang ideje, a lakodalmazá-
sok õszi idõszaka. A Szent György napkor legelõre hajtott
állatokat ilyenkor hajtották haza. Ez a nap a pásztorok elszámol-
tatásának, szegõdtetésének idõpontja is volt. E napon gyakran
vásár is volt, a pásztorok ilyenkor egészítették ki a felszerelé-
süket. Ezt a hagyományt ápoljuk mi is iskolánkban Mihály-
napi vásárunkkal. Igaz, hogy nálunk nem pásztorok vagy hiva-
talos vásározók, hanem a diákok árulhatták portékáikat,
melyek között a házilag készült finomságoktól a kézmûves
csecsebecsékig, könyvektõl a játékokig sok mindent megtalál-
hatott, aki intézményünkbe látogatott ezen a délutánon.

Turcsányi Istvánné

SPORTOLTUNK
Szeptember 12-én, szombaton a 2. osztály lelkes kis csapa-

ta Bartók-Kinizsi Próbán vett részt Kurbucz Tamás bácsi
vezényletével. Két helyszínen kellett helytállni: a veszprémi
Simonyi Zsigmond Általános Iskolában és a közeli Sportcsar-
nokban. Megismerkedtek a vívás, cselgáncs, súlylökés alap-
elemeivel. Több állomáson izgalmas, ügyességi feladatok
sorát kellett végrehajtani! Legjobban a labda és padgyakorlatok
tetszettek a tanulóknak. Nagy sikert aratott a zumba és a
néptánc bemutató! Valamennyien örömmel ugrabugráltak,
ropták a táncot. A szervezõk ajándékcsomaggal lepték meg a
gyerekeket! Kellemesen elfáradtunk! 

Szõcsné Szakács Mária

RÁKÓCZI-KUPA
Iskolánkban ismét megrendezésre került szeptember 22-én a

Rákóczi-kupa.
Három iskola csapata mérte össze ügyességét a csajági, a

berhidai és peremartoni. A srácok izgalmas játékot és parádés gó-
lokat mutattak a szép számú közönségnek. A peremartoni iskola
csapata veretlenül zárta a versengést és ismét elnyerte a Rákóczi-
kupát. A másik két csapat is becsülettel helyt állt a megmérette-
tésben. Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.

Az eredmények: Peremarton – Berhida: 3 – 2, Berhida –
Csajág: 0 – 3, Peremarton – Csajág: 4 – 0

DIÁKSPORT NAP
Már hagyománnyá vált, hogy iskolánk részt vesz az MDSZ

által kiírt Diáksport napján. Ez alkalommal is, mint minden
évben, az évnek megfelelõ métert, vagyis 2015 m-t kellett
lefutnia minden iskolai tanulónak. Szeptember 28-án az idõjá-
rás nekünk kedvezett és gyönyörû napsütéses idõben indultak
a távnak gyermekeink. Kivétel nélkül mindenkinek sikerült
teljesítenie a kitûzött távot.

Az évfolyamok elsõi: 1. évfolyam: Csányi Sára, Cseszárik
Márk - 2. évfolyam: Németh Krisztina, Teréki Kristóf - 3. év-
folyam: Szibler Vanessza, Csõszi Zoltán - 4. évfolyam: Müller
Krisztina, Nyírõ Noel - 5. évfolyam: Pallanki Georgina, Major
Martin - 6. évfolyam: Varga Ágnes, Kovács Martin, Bagyura
Gábor- 7. évfolyam: Nagy Lívia, Sztankovics Csongor - 8. év-
folyam: Horváth Dorottya, Fülöp Mátyás

Tasi Sándorné
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A ZENE VILÁGNAPJA
Iskolánk, a hagyományoknak megfelelõen, az idén is meg-

ünnepelte a Zene Világnapját. A kicsik és nagyok nagy öröm-

mel mentek ki a Petõfi Mûvelõdési Ház elõtti térre, ahol az ut-

cán tartózkodók nagy örömére, vidám dalokat adtak elõ. A

produkciót színesebbé tette az alsós énekkar hangszerekkel

kísért dalcsokra és Lendvai Anna 7.b. osztályos tanuló szóló

éneke.

Turcsányi Istvánné

A MESE NEM CSAK A GYEREKEKNEK SZÓLT
Október második hetében, csatlakozva az Országos Könyv-

tári Napok rendezvénysorozathoz, mese délelõttre invitáltuk a

Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ál-

talános Iskola alsó tagozatos diákjait. A közel egy órás foglal-

kozásokon kiscsoportokban vettek részt a gyerekek. Így, több

mint száz kisdiák járhatta – játszhatta végig a fõhõs(nõ) útját

Turcsányi Istvánné könyvtáros – tanító és Fésüs Éva dráma-
pedagógus – tanár segítségével. A gyerekeknek három próbát

kiállva, egymást segítve kellett bizonyosságot adniuk ügyessé-

gükrõl, erejükrõl, agyafúrtságukról, de a bátorságukra is szük-

ségük volt ahhoz, hogy kiszabadítsák a királylányt/királyfit a sár-

kány fogságából.

Bízunk benne, hogy a jó hangulatú délelõtt egyre több kisgye-
reket ösztönöz meseolvasásra, s így könyvtáraink rendszeres
olvasóivá válnak majd.

Fésüs Éva

„FEL A NETRE”
Közmûvelõdési intézményeink az Országos Könyvtári Na-

pok keretében „Fel a netre” elnevezésû irodalmi vetélkedõt
hirdettek. Iskolánk tanulói közül 116-an vettek részt a meg-

mérettetésen. A 13+1 kérdés helyes megfejtése nem volt egy-

szerû. 42-en tizenkettõ, 28-an tizenhárom, és hatan – Ernhoffer

Petra 8.b., Horváth Bálint Olivér 6.b., Hurda Bálint 6,a, Kovács
Zoltán 8. a., Óbíró Ágnes és Urbauer Noémi 8.b. osztályos ta-

nulók - 13+1 találatot értek el. Gratulálunk! 

Turcsányi Istvánné

NÉMET NEMZETISÉGI TÁBOR
A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Berhida

Német Nemzetiségi Kultúrájáért Egyesület közös szervezésé-

ben, az idén is megrendezésre került a német nemzetiségi tábor.
Július 13-án indultunk útnak. Elsõ megállónk Tatabányán volt,

ahol megnéztük közelrõl a várost védelmezõ Turul szobrot, el-

sétáltunk a Szelim barlanghoz, majd felmásztunk a Ranzinger

Vince kilátóra. Délután elfoglaltuk szálláshelyünket a Tatai

Öreg Tó Hotelben, majd a tóparti sétányon elballagtunk a Vá-

rig. Visszatérve a szállásra rendhagyó ismerkedési estet tartot-

tunk. Öt családot alapítottunk, az öt felnõtt volt a családfõ és min-

denki választhatott, kihez szeretne tartozni. A családoknak fel-

adatuk volt német neveket választani és bemutatni a családta-

gokat, természetesen német nyelven. Nagyon sokat nevettünk,

amikor bemutatkozott a Bergman, a Jager, a Schwarz, a Witter-

schbach és a Gefülte Kraut család. Július 14-én megnéztük a

tatai várat, majd a Német Nemzetiségi Múzeumot. A Nemze-

tiségi Múzeumban olyan megtiszteltetésben volt részünk, hogy

a kiállítást rendezõ muzeológus mesélte el, hogy honnan szár-

maznak a különbözõ tárgyak és azokat mire használták. A csa-

ládok esti feladata a látottak alapján a házaik és lakóhelyeik be-

mutatása volt németül. Délután Esztergomba látogattunk el.

Megnéztük a Bazilikát, majd átsétáltunk a Mária Valéria Hí-

don Párkányba. Július 15-én úticélunk a szentendrei Skanzen
volt. Elõtte megpihentünk kicsit Visegrádon, elsétáltunk Mátyás

palotájához. A Skanzenben régi mesterségekkel ismerkedhettünk

meg, amelyek közül a gyerekek párat ki is próbálhattak. A leg-

nagyobb élmény a vízimalom beindításának, majd mûködésé-

nek megfigyelése volt. 

(Folytatás a 10. oldalon)



Önkormányzati Híradó 2015. október

10

(Folytatás a 9. oldalról)
Ez az este sem maradt feladat nélkül, így a családoknak fog-

lalkozást kellett választaniuk, amirõl szintén németül beszélget-

tünk. Július 16-án a Városnézõ Kisvonattal bebarangoltuk Tatát,
majd sétahajóztunk az Öreg tavon. Ebéd után Zsámbékra utaz-

tunk, ahol megtekintettük a Romtemplomot, a Német Nemzeti-

ségi Tájházat, majd a Lámpamúzeumot. A Tájházban megnéz-

tük a „bújós” ágyat, ami a mai emeletes ágy elõdje lehetett, majd

a gyerekek kipróbálhattak egy régi ügyességi játékot, amit apró

kockákkal játszottak régen, és a lényege az, hogy mindig eggyel

több kockát kell feldobni és elkapni. Nem is olyan egyszerû! A

Tinnye mellett elterülõ Garancsi-tó körül túráztunk, majd az

Üvegtigris pultjánál idõztünk kicsit, felidézve a film vidám

jeleneteit. Július 17-én délelõtt kézmûveskedtünk, a délutánt a

komáromi strandon töltöttük. Este a családok útiterveket készí-

tettek, elmesélték németül, hogy az idõjárástól függõen hova

tervezik a nyaralásukat. Örömmel figyeltük a gyerekek lelemé-

nyességét, no meg persze német tudásukat. Július 18-án ismét

Komáromba utaztunk, megnéztük a Monostori erõdöt, ahol egy

nagyon szimpatikus, jó humorú idegenvezetõ és az érdekessé-

gekkel teli erõd garantálta az izgalmakat. Ezután ismét Szlová-

kiába, ezúttal Komarnoba látogattunk el, ahol a Klapka szobor-

nál megállva elidõztünk kicsit, déli 12-kor megilletõdve hall-

gattuk a toronyból harsogó Klapka indulót. Elsétáltunk az Európa

térre, ahol az unió országaira jellemzõ stílusban felépített házak

veszik körül a hatalmas szökõkutat. a magyar ház tetején örömmel

fedeztük fel a koronát. Az utolsó este családi Ki mit tud?-ot
rendeztünk, és német nyelvû humoros elõadásokkal búcsúztunk

el egymástól. Július 19-én reggeli után nem sokkal hazaindultunk.

Útközben megálltunk Majkon. A tótól a Remeteségig terjedõ

úton megrendeztük a családi akadályversenyt, ahol a különbözõ

állomásokon sportos és különbözõ német nyelvû feladatokat

kellett megoldani. A Remeteségben egy kedves tárlatvezetõ mesélt

nekünk a Kamalduli szerzetesek életérõl, a település történetérõl.

Ezután már indultunk is haza. A tábor sikerességét bizonyítja,

hogy a hazafelé az úton már az volt beszédtéma, hogy jövõre

hova megyünk és mit fogunk megnézni.

Havasfalvi Zoltánné

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Berhidai Német Nemzetiségi Kultúrájáért Egyesület köszö-

netét fejezi ki a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzatnak,

hogy hozzájárult a 2015. évi nyári táborozás utazási és szállás-

költségeihez, valamint a belépõjegyek megvásárlásához. Öröm-

mel fogadtuk a rászoruló gyermekek táborozásához nyújtott segít-

ségüket is. Ezúton szeretném megköszönni a résztvevõ gyerme-

kek szülei által nyújtott anyagi, valamint természetbeni (élelmiszer,

szörpök, lekvárok, méz) támogatást, mellyel szinte kivétel nélkül

valamennyi család hozzájárult a táborunk színvonalának emelé-

séhez. Utazásunkat és programjainkban való aktív részvételt

köszönjük Pénzes Gézának és feleségének, Valinak. Külön

köszönetemet fejezem ki a segítõ nevelõtársaknak, Halmosi
Zsuzsannának, Vachtler Jánosnak, akik évek óta segítik munkánkat.

Végezetül, de egyáltalán nem utolsó sorban köszönetemet fejezem

ki Havasfalvi Zoltánné Gittának, aki a kirándulások összeállítá-

sában, valamint a teljes körû lebonyolításban segített. Havasfalvi
Zoltánnak köszönjük, hogy a táborhely elõzetes megtekintését

saját költségen támogatta. Reméljük, jövõre is hasonló érdeklõdés
mellett, új helyszínekre látogathatunk a résztvevõ gyermekekkel. 

Takács Lászlóné

M E G H Í V Ó
Berhida Német Nemzetiségi Önkormányzata

és a
„Berhida Német Nemzetiségi Kultúrájáért Egyesület”

szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt
2015. november 11-én

a

MARTIN NAPI
LÁMPÁS FELVONULÁSRA.

Gyülekezõ 17 órakor
a Süni Óvoda melletti parkolóban.
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KÖNYVTÁRI HÍREK
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK BERHIDÁN

Immár hagyományosan idén is megrendezésre került az Orszá-
gos Könyvtári Napok programsorozat, melyhez könyvtárunk is
csatlakozott. Minden évben tartalmas kikapcsolódással szolgál a
rendezvény egész héten keresztül. Idén sem volt ez másképp. A
mostani jelmondat: „Könyvtárba mentem, gyere utánam!” ötletes,
figyelemfelhívó jellege sokak érdeklõdését felkeltette. A nagy siker
annak is köszönhetõ, hogy minden korosztály talált magának meg-
felelõ elfoglaltságot, így több generáció is képviseltette magát a ko-
rábbi évek gyakorlatához hasonlóan.

Az idei programsorozatot október 6-án Erdélyi Tibor Arany-
diploma díjas operatõr fotómûvész kiállításának megnyitó ün-
nepségével kezdtük, mely a „Csodálatos környezetünk madár-
távlatból” címet viselte, hûen az alkotások témájához. Már ez al-
kalommal is több korosztály képviseltette magát Berhidán a
Kultúrház és Könyvtár által szervezett színvonalas rendezvé-
nyen, ahol Berhida, Pétfürdõ és Õsi tájaiban gyönyörködhettünk
madártávlatból a helyi mûvész jóvoltából. A hangulatot csak fo-
kozta az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola két tanulójának, valamint
csengettyûkórusának elõadása. Borzas Viktória, majd Pfefier
Viktória nagyszerû szavalását a kis csengettyûsök (Huszka Evelin,
Lakatos Roberta, Csonnó Benjamin, Sihell Martin, Sihell
András) ragyogó zenei játéka követte. Pergõ Margit polgármes-
ter köszöntötte a mûvész urat, Tibort sokoldalúan bemutatta,
megtudhattuk róla többek között azt is, hogy nagy szenvedélyé-
nek, a fotózásnak magasabb szintû mûvelése érdekében a piló-
tavizsga sem volt akadály. A kellemes estén vendégünk jóvoltából
frissítõvel és egy kis harapnivalóval ünnepelve csodálhattuk
meg a páratlan alkotásokat. A részt vevõk új és hasznos ismere-
tekkel gazdagodtak, s a helyi értékek egy újabb szeletét vihették
haza emlékül.

Szintén ezen a napon, október 6-án 18 órai kezdettel a Petõfi
Mûvelõdési Ház és Könyvtár is kiállítással kedveskedett az oda
látogató közönségnek. Az Összefogással Berhidáért Egyesület
„Képek a múltból” címû helytörténeti fotókiállítása minden
vendégnek mosolyt csalt az arcára, különösképp azoknak, akik
valamilyen réges-régi emléket vagy épp önmagukat vélték felfe-
dezni egy-egy alkotáson. A kiállítás megnyitóján az Õszi Napfény
Népdalkör színvonalas produkcióval örvendeztette meg a láto-
gatókat.

Az október 7-én megrendezett „Biztonságban otthon, közterüle-
ten” címû elõadás érdekes és hasznos információkkal járult hozzá
a részt vevõk tudásbázisához. Bartók Judit címzetes rendõr százados
bûnmegelõzési, felvilágosító elõadása elsõsorban a fiatalok, a
10-14 évesek körében volt népszerû. A dinamikus, s a gyermekek
nyelvén jól értõ elõadónak könnyedén sikerült megragadni a figyelmet,

hiszen az elméleti tudnivalókat gyakorlati jellegû példákkal, eset-
leírások bemutatásával fûszerezte.

Dankáné dr. Csontai Erzsébet csecsemõ- és gyermekorvos
Gyermekeink védelmében címû elõadásán vehettünk részt október
8-án. Hasznos információkat kaphattunk, többek között a csecsemõk
és gyermekek fejlõdésérõl, az életkori sajátosságokról, a védõoltásokról,
a gyermekbetegségekrõl és azok kezelésérõl.

„A mese nem csak a gyerekeknek szól” címmel október 9-én
mese délelõttre invitáltuk a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola alsó tagozatos diákjait.
A közel egy órás foglalkozásokon kiscsoportokban vettek részt a
gyerekek. Így több mint száz kisdiák járhatta – játszhatta végig a
fõhõs(nõ) útját Turcsányi Istvánné könyvtáros – tanító és Fésüs
Éva drámapedagógus – tanár segítségével. A gyerekeknek három
próbát kiállva, egymást segítve kellett bizonyosságot adniuk
ügyességükrõl, erejükrõl, agyafúrtságukról, de a bátorságukra is
szükségük volt ahhoz, hogy kiszabadítsák a királylányt/királyfit a
sárkány fogságából. Bízunk benne, hogy a jó hangulatú délelõtt
egyre több kisgyereket ösztönöz meseolvasásra, s így könyvtá-
raink rendszeres olvasóivá válnak majd.

Október 9-én délután a berhidai Kultúrház és Könyvtár látta is-
mét vendégül a nagyérdemût, „Mi szavakkal festünk” elnevezésû
lélekmelengetõ irodalmi est keretében, amelyen bemutatkozott
Erdõdi Maya Art-díjas költõ és Ladányi Maya Art-díjas író, akik
az Õsi Kovács Alkotómûhely Irodalmi csoportjának tagjai. Külön
tisztelettel köszöntöttük Kovács Imrét az Õsi Kovács Alkotómûhely
vezetõjét, „Aranyecset-díjas festõmûvészt és írót, a Magyar Kultú-
ra Lovagját, aki tíz évvel ezelõtt alakította meg az Õsi Kovács
Alkotó Mûhelyt. A két nagyon tehetséges irodalmár, különbözõ
stílusú és hangvételû irodalmi szövegekkel bûvölte el a közönséget
saját alkotásaikat idézve, mellyel varázslatos hangulatot keltettek,

és sikerült õket közelebbrõl is megismerni a mûveken keresztül. Egy
megható eseménynek is tanúi lehettünk, ami külön megtiszteltetés
számunkra, hiszen Kovács Imre a mi rendezvényünk keretében adta
át mindkét mûvésznõnek a „Magyar Kultúra terjesztéséért, írói
munkásságukért és az Õsi Kovács Alkotómûhely népszerûsítéséért”
járó, nagy elismerést jelentõ díjat, az Õsi Kovács Emlékérmet.
Bízunk benne, hogy ez a nap, az olvasóvá nevelést hosszú távon
támogatja. A vers, a mû, az irodalom szeretete a kezdet, s re-
mélhetõleg az ifjúságot is helyes útra indította tartalmas mûvészi
élmény.

(Folytatás a 12. oldalon)

Kreatív kuckó

Frici bohóc mûsora
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BERHIDAI NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBÕL...
A nyári hónapokban is voltak programok a klub életében.

Júliusban egész napos kirándulásunk volt Kisbéren, ahol
megnéztük a mini Magyarország makettjét, Ászáron a mini
skanzent, majd Tésen a szélmalmot. Ezt követõen egy órás
sétával az erdõ között, elértük a Római fürdõt. Egy kicsit fárad-
tak voltunk, de megérte! Enyingen a IV. Mezõföldi Randevún
nagy sikerrel léptek fel férfitagjaink régi katonadalokkal
Molnár Sándor vezetésével, a nõi tagok pedig country táncukkal
lepték meg a közönséget Molnárné Zsuzsa irányításával.
Gratulálunk nekik és köszönjük. Augusztus 20-án részt
vettünk városunk arató felvonulásán, majd az ünnepségen
táncosaink is szerepeltek. Augusztus végén ötven fõvel
négy napos kiránduláson voltunk. Megnéztük Ópusztaszert,
ahol különösen a Feszty Körkép tetszett mindenkinek.
Szeged és környéke, Kiskõrös, Makó stb. látnivalóival
lettünk gazdagabbak. Az õszi elsõ klubnapunkon Bocs Józsefet
köszöntöttük, aki július 21-én töltötte be 85. évét. Sajnos
kórházban volt, de a jókívánságunk eljutott hozzá. A
Berhidai Napokon a nyugdíjas klub tagjai is szerepeltek.

Most nem a hagyományos néptánccal, hanem a fiúk katona-
dalokkal, a lányok pedig country tánccal. Köszönjük nekik!
Szeptember 21-én köszöntöttük Török Jani bácsit, aki 18-án
töltötte be a 80. életévét. Isten éltesse még sokáig körünkben!
Ezen a napon köszöntöttük és gratuláltunk Szász Imrének és
kedves feleségének Irénkének is az 50. házassági évfordulójuk
alkalmából. Szeptember 25-én Várpalotán a Thury várat, a
benne levõ kiállításokat, majd Nádasdladányban a csodaszép
kastélyt tekintettük meg. A régi idõszak megismerésével
lettünk gazdagabbak. Kirándulást is tettünk Tamásiba, ahol
a termálfürdõ vizének jótékony hatását élveztük. A termál-
fürdõ nyugodt környezete, tiszta levegõje kellemes pihenést,
kikapcsolódást nyújtott mindenkinek. Október 5-ei klubna-
punkon köszöntöttük Horváth Istvánt és kedves feleségét az
50. házassági évfordulójuk alkalmából. Külön köszöntötte
õket Pergõ Margit polgármester is. A házaspár meghatódva
nézte végig kis mûsorunkat, ami meglepetés volt, melyet
Molnár Sándor állított össze.

Kapcsos Józsefné

KI LETT AZ ÉV OLVASÓJA?
Könyvtáraink az idei évben hagyományteremtõ szándékkal

új kezdeményezést indítottak útjára, melynek az Év Olvasója cí-
met adtuk. A címet azok nyerhették el, akik a legtöbbet kölcsö-
nöztek és olvastak az év során.

Jutalmaztuk azokat, akik aktívan részt vettek a könyvtárak
mindennapi életében, hûséges látogatók, olvasók. Molnár László
részönkormányzati képviselõ tiszteletdíj felajánlásának köszön-

hetõen olvasóink az oklevél mellett könyvjutalomban részesültek,
melyeket az Országos Könyvtári Napok Könyves Vasárnap
elnevezésû rendezvényén osztottunk ki.

Az ÉV OLVASÓJA díjban az alábbiak részesültek: Auerbach
Biborka, Domján Imréné, Fiskál Zsuzsanna, Molnár Zoé,
Németh Éva, Nesó Istvánné, Óbíró család, Simon család,
Takács Donáta Dóra, Turcsányi Hanna.

NETEZNI HASZNOSAN IS LEHET
Az Országos Könyvtári Napok keretében irodalmi vetélke-

dõt hirdettünk 10-14 évesek számára Fel a netre címmel. 13+1
kérdésre kellett válaszolniuk az internet segítségével. 141-en
töltötték ki a kérdõívet, közülük tízen értek el maximális pont-
számot. A hibátlan kitöltõk könyvjutalmat és oklevelet vehet-
tek át a Könyves Vasárnap keretében, 2015. október 11-én a
Petõfi Mûvelõdési Ház könyvtárában. 

Díjazottak: Ernhoffer Petra, Földi Melitta, Horváth Bálint
Olivér, Hurda Bálint, Kovács Zoltán, Lendvai Elizabet, Óbíró
Ágnes, Pfeifer Viktória, Sunyec Krisztián, Urbauer Noémi

Gratulálunk olvasóinknak, s várjuk szeretettel könyvtáraink-
ban!

Turcsányi Istvánné, Császár Zsuzsanna
könyvtárosok

(Folytatás a 11. oldalról)
Október 10-én, szombaton a gyerekek vehették birtokukba a

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárat. A Kreatív kuckóban az
agyagozás alaptechnikáival ismerkedhettek meg Belsõ Lászlóné
segítségével, valamint õszi dekorációkat, ajándékokat készíthettek.
Sok szép agyagfigura, kis kosár, edényke, õszi dísz készült. Ezt
követõen Frici bohóc szórakoztatta a szép számú gyermekközön-
séget vidám hangulatú varázs-trükkökkel, zsonglõrködéssel, mókás
jelentekkel bõvelkedõ mûsorával. 17 órától az Így neveld a sárká-
nyodat címû animációs filmet nézhették meg az érdeklõdõk.

Zsúfolásig megtelt a Petõfi Mûvelõdési Ház könyvtára vasárnap
délután az Országos Könyvtári Napok záró rendezvényén. A látogatók
között izgatott gyerekek és felnõttek várták az eredményhirdetését
a „Fel a netre” elnevezésû vetélkedõnek, valamint azt is szerették
volna megtudni minél elõbb, hogy ki lesz a 2015-ös év legfiatalabb,
legidõsebb, legtöbb könyvet kölcsönzõ olvasója. 

Közel 150 gyerek vett részt az online vetélkedõn, ahol 13+1
kérdésre kellett megtalálni a helyes választ. Tíz tanulónak tudtunk
könyvjutalmat adni, õk maximális pontszámot értek el. 

Az Év olvasója címet 11-en kapták meg, akik között volt három
éves, alsó tagozatos, tini, közép korosztálybeli, idõs és család is.
Nagy volt a kereslet a használt, ill. a régi könyvek iránt is. A látogatók
megrakott táskákkal távoztak az esõs vasárnap délután.

Ezúton is köszönjük az Eötvös Károly megyei könyvtárnak a tá-
mogatást, partnereinknek az együttmûködést, a sok segítséget, mel-
lyel hozzájárult a megvalósítás sikerességéhez, a programsorozat
színvonalas, tartalmas lebonyolításához.

Könyves Vasárnap - díjátadás
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KERÉKPÁR-REGISZTRÁCIÓ BERHIDÁN
A Várpalotai Rendõrkapitányság munkatársai Berhidai Napok

keretén belül „Kerékpár-regisztrációs” programon vettek részt. A
rendõrség és az önkormányzat együttmûködése kapcsán szeptem-
ber 12-én délután, a Berhidai Napok keretén belül került sor a
regisztrációs programra. Az önkormányzat és a rendõrség által is
propagált kampány eredményeként több tucat kerékpárt vett
nyilvántartásba a Várpalotai Rendõrkapitányság. Amíg Gere Tamás
rendõr zászlós, bûnügyi technikus a fényképfelvételeket készítette,
Turza Zsolt rendõr százados és Czatigné Ihász Szilvia rendõr
törzszászlós a kerékpárt regisztráló adatait, illetve a kerékpár típusát,
egyedi azonosítóját rögzítette a regisztrációs kártyára, illetve
vette nyilvántartásba. Minden regisztráló személy kerékpárja
regisztrációs matricával került ellátásra, melyet jól látható helyre
helyeztek el a rendõrök. A lakosság elismerõen nyilatkozott a
kezdeményezésrõl és szívesen fogadták a programot.

Bartók Judit
címzetes r.százados

POLGÁRÕRSÉG HÍREI
Az Országos Polgárõr Szövetség által rendezett lovas polgár-

õr tanfolyamon a Berhidai Városi Polgárõrség három fõvel vett részt
és sikeres vizsgát tettek. A 2013 januárjában alakult lovas polgár-
õr járõrszolgálat – Franyó Attila lovas polgárõr-járõr, Franyó At-
tiláné lovas-polgárõr-járõr, Kovács Attila lovas polgárõr járõrve-
zetõ, a Berhida Városi Polgárõrség elnöke – eddig 700 órát töltött
nyeregben. Részt vettek terménylopás felderítésében, elfogtak
illegális fakitermelõket, segítettek és több esetben megtaláltak
eltûnt embereket. A járási mentõcsoport munkájában is részt vettek.

Augusztus 9-én Borsos Dávid rendõr fõtörzsõrmester Berhida
környékén látott el közös szolgálatot a polgárõrség tagjával,
amikor igazoltatás alá vonták a 28 éves peremartoni illetékes-
ségû H. Sándort. A férfi adatait a személynyilvántartásban
ellenõrizték, mely során kiderült, hogy ellene a Várpalotai
Rendõrkapitányság elfogatóparancsot bocsátott ki garázdaság
vétségének megalapozott gyanúja miatt. A férfit a rendõrök
elõállították, és az ügyben eljáró nyomozónak átadták.

Kovács Attila Berhida Városi Polgárõrség elnöke

FINOM LEKVÁROK
Száznál is több finomsággal neveztek a helyi és környékbeli

asszonyok és férfiak a Berhidai Kertbarát Kör elsõ alkalommal
meghirdetett lekvárversenyére.

Kaldeneker György szakács vezette zsûri kóstolta végig és
értékelte a lekvárokat, s döntött arról, hogy kik kapják a 
fõdíjakat, illetve az arany-, ezüst-, illetve bronzkanál minõsíté-
seket. 

Négy kategóriában hirdettek gyõztest, a legjobbak egy évig
viselhetik a Berhida Város Lekvárja kitüntetõ címet. A barack-
lekvárok között Somogyi Zoltánné készítette a legjobbat, a
gyümölcslekvárok versenyében pedig Gáspár Lászlóné ánizsos
szilvája lett a befutó. Cseszneki Józsefné cukkinibõl készült
finomsága a zöldséglekvárok között lett nyerõ, míg Kellerné
Szász Anikó a kreatív kategóriában gyõzött amarena meggylek-
várjával. Különdíjat vehetett át akácvirágos almalekvárjáért
Reider Béláné.

Kellerné Szász Anikó
Kertbarát Kör vezetõ

Az Összefogással Berhidáért Egyesület által meghirdetett
Virágos Berhida elnevezésû pályázat nyertesei: 

Kiemelten szép kert/udvar/terasz tulajdonos:
Dabosi Jánosné, Hidvégi Józsefné, Holányi Julianna, Lénárt

Anita, Tokár Istvánné. 
Szép és gondozott kert/udvar/terasz tulajdonos: 
Boa Lászlóné, Csirke Sándorné, Csomai Zoltán, Daróczi

Gyuláné, Fábián Renáta, Hardi István, Horváth Emil, Kellerné
Szász Anikó, Nyírõ Istvánné, Polgár Edit, Simon Ferencné,
Szecsõdi Ferencné, T. Nagy Klára.

Gratulálunk a résztvevõknek és nyerteseknek! Jövõre újra
várjuk a jelentkezõket!

Turcsányi Istvánné 
ÖBE elnök

NÉPMÛVÉSZET MESTERE
Példamutató életmûve, technikai tudása, a hagyományokhoz

való hûsége révén NESÓ SÁNDOR csont-, szaru- és fafaragó a
szakmában legrangosabbnak számító, a NÉPMÛVÉSZET
MESTERE kitüntetõ címet vehette át augusztus 23-án a Budavá-
ri Palotában Balog Zoltántól, az emberi erõforrások miniszterétõl.

A miniszter kiemelte, hogy Nesó Sándor méltó utóda jeles

kézmûves elõdeinek, munkásságát mindig az anyag, a forma
és a funkció tisztelete motiválta.

Berhida Város Önkormányzata ezúton gratulál a kitüntetés-
hez és további sikeres alkotóéveket kíván.

Pergõ Margit
polgármester

VIRÁGOS BERHIDA
DÍJAZOTTJAI
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JÓGÁZZON VELÜNK!
Zeitler Gabriella természetgyógyász, keleti mozgás és masz-

százsterapeuta vagyok. A jóga hagyományos formájával, hatha

jógával foglalkozom és tanítom, immár tíz éve. A berhidai cso-

portot tavasz óta vezetem. A foglalkozások ajánlottak az álta-

lános jó fizikai állapot fenntartására, valamint mozgásszervi

panaszok orvoslására. A jóga a testre, az idegrendszerre, az

energetikai állapotra is jótékonyan hat. A gyakorlás tartalmaz

ászanàkat, légzési gyakorlatokat, relaxációt és masszázst. Lehe-

tõség van arra is, hogy egyes problémákra terápiás egyéni gya-

korlatsort kérjenek a csoporttagok. Veszprémi magánrendelé-

semen thai masszázzsal és kranioszakrális biodinamikával se-

gítek a hozzám fordulókon.

A jóga foglalkozások helyszíne: Kultúrház és Könyvtár
Idõpontja: hétfõ 18.00-20.00
Érdeklõdni lehet 30/730-3854 telefonon

RIMINI VILÁGKUPA
A Kid Rock and Roll SE. július 12-én az olaszországi Rim-

iniben képviselte hazánkat nemzetközi lányformációjával a vi-

lágkupán. Berhidáról Takács Donáta Dórával képviseltük vá-

rosunkat. Tizenkilenc lányformációval mérhettük össze tudá-

sunkat, melybõl öt magyar csapat volt. A Baby dolls fantázia-

névre hallgató lánycsapatunkkal az Óz a csodák csodája betét-

dalaira összeállított koreográfiával versenyeztünk. Az elõdön-

tõbõl harmadikként kerültünk tovább a középdöntõbe, remény-

futam nélkül! Ott egy erõs, összeszedett tánc után sajnos már csak

a 8. helyen végeztünk. Tánccsapatunk közel fél éve táncol

együtt és nagyon büszkék vagyunk erre az eredményre. A ren-

geteg edzésnek, kitartó munkának köszönhetõen több országos

verseny után kvalifikáltuk magunkat a világkupára. Október-

tõl újra indul a versenyszezon és további nagy álmaink válhat-

nak valóra, hiszen csapatunk minden tagjára igaz, hogy: „A
tánc, számunkra olyan, mint az élet: néha könnyed és lágy, né-
ha lendületes és magával ragadó, van mikor kemény és nagy-
on nehéz... de sosem adjuk fel.“

Minden eddigi eredményünket köszönjük szüleinknek,

edzõinknek és támogatóinknak! Köszönjük a sok jó szót, a bíz-

tatást minden rokonnak, barátnak és ismerõsnek!

Külön köszönetet szeretnék mondani Berhida Város Önkor-

mányzatának és képviselõ-testületének, hogy hozzájárultak

egyesületünk támogatásához.

Szeretettel várjuk a táncolni vágyó óvodás, kisiskolás, közép-

iskolás lányok és fiúk jelentkezését!

Csomai Bettina

KÉZMÛVES SZAKKÖREINK

Szakköreinkbe folyamatosan várjuk a gyerekeket és felnõtteket

KERÁMIA SZAKKÖR (gyermek, felnõtt)

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár 

Peremartongyártelep, Orgona u. 2

Idõpont: szerda, 15.00 óra 

Szakkörvezetõ: Belsõ Lászlóné (30/677-85-18)

KÉZMÛVES SZAKKÖR

Helyszín: Kultúrház és Könyvtár 

8181 Berhida, Kossuth u. 18.

Idõpont: szerda, 15.30 óra

Szakkörvezetõ: Svolik Klára (70/379-04-25)
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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
2015. november 12-én, 16 órakor

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

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Kepli Lajos a Jobbik országgyûlési képviselõje 
és Kovács Rajmund önkormányzati képviselõ 

FOGADÓÓRÁT tart november 5-én, csütörtökön
Berhidán 17.00 órától a Kultúrház és Könyvtárban,

Peremartongyártelepen 18.30-tól 
a Petõfi Mûvelõdési Házban.

Az érdeklõdõk a megadott helyen és idõpontban 
személyesen is kérdéseket tehetnek fel a képviselõnek, 
illetve kérésekkel, észrevételekkel fordulhatnak hozzá.

Aerobic
Minden kedden és csütörtökön

18–19 között
Helyszín: Kultúrház és Könyvtár

Változatos óratípusok, 
klassz zene, jó hangulat.

Gyere el, légy tagja 
egy szuper csapatnak, 

és érezd jól magad!

Németh Anita
aerobik edzõ

06 30 439 0626
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