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A mai világban, ha nem néznénk a naptárt, akkor is tud-

nánk, hogy közeleg az év vége, mert a kereskedelem figyel-

meztet bennünket. Az üzletekben már novemberben megje-

lennek a karácsonyi portékák, idõt adva, hogy nézelõdjenek az

emberek és egyre többet vásároljon, aki tud. Ugyanakkor az

a veszély is fennáll, hogy mire eljön a várva várt este, addig-

ra mindenki belefárad az egészbe, mert már túl sok lesz az

elõkészületekbõl. Amennyiben ebbe az évbe is belefáradnánk,

nem lehet gond, mert a hónap végén kezdõdik egy új év, ahol

új fogadalmakkal és újult erõvel indulhatunk neki a 2017-nek.

De mielõtt még ezt megtennénk, nézzük meg egy kicsit a

mostanit.

Milyen volt az idei? Nem volt rossz. Elkezdtük felhasznál-

ni az el nem adósodott települések részére kiírt pályázaton 

a nyert 180 millió forintot. Ebbõl futotta új járda építésre a

Liszt Ferenc, a Csokonai és Széchenyi utcában, illetve több

utcában újítottunk fel járdákat és utakat. Ennek a pénznek egy

részébõl befejezzük jövõ nyáron a Süni Óvoda tetõfelújítását

és belsõ korszerûsítését.

Ahol céljainknak megfelelõ EU-s pályázatok jelentek meg,

oda beadtuk pályázatunkat: ilyenek a Gyermekorvosi rendelõ,

Hétszínvirág Óvoda, kerékpárutak, Lakath tér felújításai. Hazai

forrásból pályázva sportparkokat szeretnénk építeni az itt élõk-

nek.

Kiemelt támogatás segítségével közel 1 milliárd forintért

bõvülni és korszerûsödni fog Berhida szennyvízellátása a jö-

võ évben. 

Hírt kaptunk arról, hogy nyáron benyújtott pályázatunk ered-

ményes volt, így további járda- és útjavításra ismét nyertünk

181 millió forintot. 

Azt gondolom, hogy a fentieket figyelembe véve jogos a

„nem volt rossz év” jelzõ.

A közfoglalkoztatottakról muszáj megemlíteni, hogy egy ki-

egyensúlyozottabb egész éves foglalkoztatottság keretében

gondoskodtak a városi karbantartási munkákról. Kezük munká-

ja látszik a településen. Szebbek a parkjaink, javulnak járdá-

ink, parkolóink és takarékosabban tudjuk üzemeltetni épülete-

inket. Az lenne jó, ha közülük mindenki jól dolgozna és lehe-

tõleg az év tizenkét hónapján keresztül.

A múlt évben befejezõdött a gyárban folyó kármentesítés

második üteme. A helyén már megépültek az új épületek, ame-

lyekben több itt élõ ember lelt remélem tartós és jól fizetõ mun-

kára. A gyáron belül kiemelt állami beruházásként mûködik a

második ütemben megépült talajvíztisztító berendezés, és jö-

võre beindul a kármentesítés III. üteme.

A mi önkormányzatunk igyekszik megfontoltan gazdálkodni

és abból kijönni, amink van. Ezért – ígéretünkhöz híven – ugyan-

úgy, mint az elmúlt években, 2017 évre sem kívánjuk adóemelés-

sel terhelni az itt élõket és a vállalkozásokat. Sok sikert kívánunk

részükre és ez úton reméljük, hogy jó évek jönnek számukra.

Remélem, hogy jövõre is lesznek olyan közös dolgok, ese-
mények, amelyek tovább növelik az itt élõk összetartozását, és
így mindenki nyugalomban, erõben, egészségben, kellõ jövede-
lemmel ellátva éli meg az új esztendõ minden napját.

Pergõ Margit
polgármester

XXIII. évfolyam 8. szám
2016. december

Városi Önkormányzat lapja

ÉV VÉGE



Önkormányzati Híradó 2016. december

2

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSÉN TÖRTÉNT
Legutóbbi beszámolónk óta a képviselõ-testület egy mun-

katerv szerinti ülést tartott, 2016. október 27-én és egy rendkí-
vüli testületi ülést, 2016. november 16-án.

Ezen az ülésen – az önkormányzat feladatait felsoroló kor-
mányzati funkciók kiegészítése miatt – módosította a képvise-
lõ-testület a Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. 

A területet érintõ jogszabályi változások miatt, az új szabá-
lyozásnak történõ megfelelés érdekében, módosították a képvi-
selõk a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgálta-
tásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatá-
ról szóló önkormányzati rendeletet. A lakosság számára ez az
eddigiekhez viszonyítva érdemi változást nem jelent.

Módosult a szociális ellátásokról szóló önkormányzati ren-
delet is. A módosítás két új jogcímet vezet be a rendkívüli te-
lepülési támogatások közé. Az általános jövedelmi feltételeknek
megfelelõ középfokú, vagy felsõfokú intézményben nappali ta-
gozaton tanulmányait végzõk étkezési térítési díjához, lakha-
tási költségeihez is hozzájárulhat az önkormányzat. A támoga-
tás rendszeres jelleggel is megállapítható. A támogatás mérté-
ke nem haladhatja meg a ténylegesen felmerült igazolt költsé-
geket, de a havi támogatási összeg nem haladhatja meg a min-
denkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét, 28.500 Ft-ot. A ta-
nulmányi jogviszony fennállását iskolalátogatási bizonyítvány-
nyal kell igazolni. A másik új elem a rendszerben, hogy támo-
gatás nyújtható annak, akinek a tulajdonában lévõ lakóingatlan
elemi csapás következtében lakhatatlanná válik és más módon
nem tudja lakhatását megoldani. A támogatás összege nem ha-
ladhatja meg a biztosító által nyújtott szolgáltatással csökken-
tett, szakértõ által megállapított kár mértékét.

A testület megtárgyalta a két óvoda tanévkezdési tapasztala-
tairól szóló tájékoztatóját. A beszámolókat elfogadta és jóvá-
hagyta a Süni Óvoda nevelési évre szóló munkatervét. (A Hétszín-

virág Óvoda munkatervét a Köznevelési Társulás hagyta jóvá.)
Az aktuális ügyek körében kiírásra került a köztemetések

végzésére irányuló pályázat, melyet a novemberi ülésen bírált
el a testület.

A képviselõ-testületet a polgármester tájékoztatta egy lakos-
sági kezdeményezésrõl, amely a város több helyén kezdeményez-
te gyalogátkelõhely létesítését. A három megjelölt helyszín kö-
zül kettõ az állami közútkezelõ kezelésében lévõ útra, a harma-
dik önkormányzati kezelési útra kezdeményezte gyalogos átke-
lõhely létesítését. A polgármester tájékoztatta a testületet a gya-
logátkelõhelyek létesítésének jogszabályi feltételeirõl, és arról,
hogy a lakossági megkeresést a közútkezelõ felé továbbította.

A képviselõ-testület kezdeményezte, hogy Pét Nagyközség
Önkormányzatával alakítson közterület-felügyeleti társulás lét-
rehozását. (A kezdeményezést egyelõre nem támogatta a péti
képviselõ-testület.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal részére véleményt nyilvá-
nított a Berhida közigazgatási területén mûködõ iskolák beiratkozá-
si körzethatárairól szóló tervezetrõl. A testület egyetértett a beisko-
lázási körzetekkel, amelyek a korábbiakhoz képest nem változtak.

A kiemelt kormányzati beruházásként megvalósuló szennyvíz-
telep felújítására irányuló projekt keretében jóváhagyta a képvise-
lõ-testület a konzorciumi szerzõdés módosítását, amely a korábban
megkötött szerzõdéshez képest érdemi változást nem jelentett.

A 2016. november 16-i rendkívüli ülésen a testület megtár-
gyalta és elfogadta a kialakítandó építési telkek villamosener-
gia-ellátásával kapcsolatban az EON kiépítési ajánlatát, amely
a csatlakozási díjat is tartalmazza. AZ EON az ajánlatában vál-
lalta, hogy következõ év tavaszára biztosítja 25 darab építési
telek villamosenergia-ellátását saját kivitelezésben.

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ

MI A TEENDÕNK A KÖZTERÜLETEKKEL KAPCSOLATBAN?
A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és azok megsze-

gésének jogkövetkezményeirõl szóló önkormányzati rendelettel
kapcsolatos ismertetésünk körében, ebben a számunkban a közte-
rületekkel, zöldterületekkel kapcsolatos önkormányzati rendele-
tekben elvárt magatartásokat, a közösségellenesnek minõsülõ ma-
gatartásokat ismertetjük az alábbiakban:

A közterületeket rendeltetésüknek megfelelõen bárki térítés-
mentesen használhatja.

A járdán és az úton közlekedhet, a parkban sétálhat. Ha valaki
a közterületet más célra kívánja használni, például árusításra, épí-
tõanyag tárolására, vendéglátó tevékenységre, stb., ahhoz már köz-
terület-használati engedélyt kell kérni az önkormányzattól, és e
használatért díjat kell fizetni.

A közterületek rendezése, fenntartása, karbantartása az önkor-
mányzat feladata. Ez a tény azonban nem jelenti azt, hogy a lakos-
ságnak ne lennének kötelességei a közterületek rendben tartásával
kapcsolatban. E kötelezettségeket az önkormányzat rendelete sza-
bályozza, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgálta-
tásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról. 
E helyütt összefoglaljuk a lakók, ingatlanhasználók kötelezettségeit.

Az ingatlan-használó köteles:
- az ingatlan elõtt elvonuló járda és az úttest külsõ széle közöt-

ti közterületi sávon, a szennyezõdés, a hulladék, továbbá a lehul-
lott falevél stb. összegyûjtésére és eltávolítására,

- a járdát télen a hótól megtisztítani, és ha az a hótól, jégtõl sí-
kossá vált, környezetkímélõ anyaggal (szükség esetén naponta
többször is) felszórni,

- az ingatlan elõtti közterület gyommentesítésérõl, a fû lenyírá-

sáról, a járdára kilógó növényzet rendszeres nyírásáról, a víz zavar-
talan lefolyása érdekében az ingatlan elõtti árokszakasz tisztántar-
tásáról, az esetleges eltömõdések megszüntetésérõl gondoskodni,

- üzlethelyiségek és elárusítóhelyek elõtti gyalogutat a helyiség
bérlõje, vagy használója a nyitvatartási ideje alatt állandóan tisz-
tán tartani, tekintet nélkül arra, hogy a szemét az üzleti tevékeny-
ségbõl keletkezik-e vagy sem.

- ahol a gyalogközlekedésre szánt útterület a jármû közlekedé-
sére szánt útterülettõl nincs felismerhetõen elkülönítve, ott az in-
gatlan mentén az út középvonaláig esõ területsávot tisztán tartani,

- ahol az ingatlan mentén elvonuló gyalogközlekedésre szánt úttest
mellett szilárd burkolóanyagból készült vízelvezetõ van, ott a vízelve-
zetõ ingatlan elõtti szakaszát a hótól, hordaléktól megtisztítani. 

Speciális kötelezettségek, tilalmak:
A közterületen szervezett rendezvény, piacok, vásárok során ke-

letkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezõje kö-
teles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött külön szerzõdés alapján. 

A vásárlói- és vendéglátóforgalmat kiszolgáló üzletek 20 m-es
körzete és a hozzájuk tartozó parkolók tisztán tartása az üzlet, il-
letve vendéglátóhely tulajdonosának, illetve bérlõjének kötelessé-
ge, kivéve ha a rendelet más rendelkezésének hatálya alá tartozik.

A közforgalom céljára szolgáló területeket (utcákat, utakat, te-
reket, hidakat, parkokat, sétányokat) beszennyezni, azon hulladé-
kot vagy papirost eldobálni, szennyvizet, vagy más folyadékot
közterületre kiönteni, továbbá e területeken legeltetni, arra szár-
nyas állatot, ebet felügyelet nélkül kiengedni tilos.

Hulladékot közterületen, más tulajdonán tárolni, állati hullát le-
rakni tilos.
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Közterületen épületanyagot tárolni csak engedéllyel és közterü-
let-használati díj fizetése ellenében lehet.

Anyagszállításnál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne
szennyezõdjék, és a szállítmányból semmi ki ne hulljon, víz ne ke-
letkezzen, vagy csepegés ne következzen be. Könnyen kihulló
anyag (homok, kavics, széna, szalma, takarmány) csak olyan jármû-
vel szállítható, amely annak lehullását a jármûrõl megakadályozza.

Ha bármilyen anyag szállításánál, fel- vagy lerakásánál a köz-
terület szennyezõdik, a szennyezõdés elõidézõje, ha az közérdek-
bõl szükséges, akkor azonnal, de munkája elvégzése után nyomban
köteles a közterületet ismét kifogástalanul tiszta állapotba hozni
és az összegyûjtött hulladékot onnan eltávolítani.

Anyagok lerakásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lé-
võ berendezési és felszerelési tárgyak, fák, növények szabadon
maradjanak, és meg ne rongálódjanak. A rongálásból keletkezett
kárt annak okozója köteles helyreállítani, illetve megtéríteni.

Építési, bontási, tatarozási munkákat úgy kell elvégezni, az építési,
bontási anyagokat úgy kell tárolni, hogy a környezet ne szennyezõdjék.

Építés, bontás vagy tatarozás helyét szükség esetén a környezõ
közterülettõl kerítéssel kell elzárni. Minden ilyen munkánál, amely a
közterület burkolatának felbontásával jár, illetõleg a talaj feltárá-
sát teszi szükségessé, ügyelni kell arra, hogy a közterület lehetõ-
leg ne szennyezõdjék.

Zöldterületek használatával kapcsolatos kötelezettségek és ti-
lalmak:

A zöldterületeket és azok építményeit, tartozékait – annak létesítõ-
jétõl függetlenül – a rendeltetésüknek megfelelõ célra és módon bár-
ki ingyenesen használhatja, feltéve, hogy az nincs kizárólagos hasz-
nálatba adva. A használó köteles a zöldterület és tartozékai használa-
ta során gondosan eljárni, a zöldterület károsodását megakadályozni.

Tilos a zöldterületen:
a) a növényzetet, annak ágait, virágját, termését rongálni, le-

vágni, kivéve az arra jogosítottak által végzett kertészeti tevékeny-
séget, fagallyazást, fakivágást, továbbá az ingatlantulajdonos által
ültetett, illetve ápolt virágok, cserjék virágjának szokásos vágását
és termésének begyûjtését,

b) közparkok tavaiba bármilyen anyagot önteni, a vizet be-
szennyezni, tárgyat, növényt tenni, továbbá ott fürödni, mosakod-
ni, bármit mosni,

c) az utcabútorokon, azok tartozékain görkorcsolyázni, gördesz-
kázni, kerékpárral, rollerral felhajtani, oda kerékpárt, rollert fel-
vinni, ezeket összefirkálni, karcolni, rongálni.

A közterületi játszótereken elhelyezett játszóeszközöket, beren-
dezéseket csak állaguk és az ott tartózkodók élete, testi épsége
megóvása mellett lehet igénybe venni. A közterületi játszóterek
használata során – a más jogszabályokban elõírtakon túl – különö-
sen a következõ elõírásokat kell betartani:

a) hat évesnél fiatalabb gyermek csak nagykorú személy fel-
ügyelete mellett tartózkodhat a játszótéren,

b) tizenhat éven felüli személy a gyermekek számára elhelye-
zett játszótéri eszközöket nem veheti igénybe,

c) a játszótereket csak a megengedett napi használati idõtartam
(a nyári idõszámítás alatt 8.00–22.00 óra, a téli idõszámítás alatt
8.00–19.00 óra) alatt lehet igénybe venni,

d) a játszótér egész területén nem megengedett az állatok bevi-
tele és sétáltatása,

e) nem megengedett a játszótéren az alkoholfogyasztás.
A közösségellenes magatartások:
Közösségellenes magatartást követ el, aki a közterületet 
a) a rendeltetésétõl eltérõ célra engedély nélkül, 
b) az engedélyben meghatározottakat meghaladó mértékben, 
c) az engedélyben meghatározottaktól eltérõ célra, vagy módon

használja,
d) a közparkokat, köztárgyak környezetében lévõ díszburkola-

tokat, zöldterületeket, sétányokat, játszótereket görkorcsolyával,
gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárral és gépjármûvekkel
rendeltetéstõl eltérõ módon vagy céllal használ, vagy

e) üzemképtelen jármûvet a közterületen tárol,
Az engedély nélkül kihelyezett, vagy elavult, szükségtelenné

vált plakátot, hirdetést, hirdetményt, hirdetõ berendezést, reklám-
táblát, egyéb szóróanyagot (továbbiakban: reklám) az köteles eltá-
volítani, aki a reklámot kihelyezte. Amennyiben ezen személy nem
állapítható meg, úgy a közösségellenes magatartás elkövetõjének
azt kell tekinteni, akinek érdekében a reklám elhelyezésre került.

Közösségellenes magatartást követ el – a választási hirdetések
kivételével – aki:

a) hirdetményt, hirdetõ berendezést, plakátot tiltott helyen he-
lyez el,

b) az elavult vagy szükségtelenné vált hirdetést a közterületrõl
nem távolítja el,

c) az engedélyezett vendéglátó teraszon kívül megállító reklám-
táblát helyez el, vagy

d) közterületen gépjármûvet kiállítások, vásárok kivételével
reklám céljára elhelyez.

Közösségellenes magatartást követ el, aki
a) ingatlanhasználóként az ingatlan elõtti járda és az úttest külsõ szé-

le közötti közterületi sávnak, a nyílt ároknak és ennek mûtárgyainak
tisztán tartásáról, ápolásáról, gyommentesítésérõl nem gondoskodik,

b) ingatlanhasználóként az ingatlan elõtti járda hóeltakarításáról
és síkosság-mentesítésérõl nem gondoskodik,

c) ingatlanhasználóként a települési szilárd hulladékkal kapcso-
latos közszolgáltatást nem veszi igénybe, illetve a települési szilárd
hulladékot nem a Közszolgáltatónak adja át,

d) az ingatlanon keletkezett folyékony hulladékának elszállítá-
sáról nem gondoskodik, vagy nem az Önkormányzat által kijelölt
Közszolgáltatót veszi igénybe,

e) a közszolgáltató elkülönített hulladékgyûjtést szolgáló gyûj-
tõeszközébõl hulladékot vesz ki, illetve lomtalanítás során kihe-
lyezett hulladékban guberál, vagy

f) a használatában álló ingatlanon, illetve annak udvarán hulla-
dékot tárol, az ingatlan tisztán tartásáról, gyommentesítésérõl nem
gondoskodik.

A közösségellenes magatartást tanúsítóval szemben – eny-
hébb esetben figyelmeztetésnek - egyébként közigazgatási bír-
ság kiszabásának van helye, amelynek mértéke helyszíni bírság
esetében 10.000.-Ft-ig, egyébként természetes személy esetében
200.000.-Ft-ig, jogi személy esetében 2.000.000.-Ft-ig terjedhet.

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ

ELKÉSZÜLT A CINCA PATAK HÍDJA

A 2016. július 26-án a hirtelen lezúduló nagy mennyiségû
csapadék következtében súlyosan megrongálódott átereszt és utat ok-
tóber hónapban felújítottuk. A meglévõ átereszt egy 100 cm átmérõjû
vasbeton hódcsõre cseréltük, és felette az útburkolatot is felújítottuk. 

Az elkészült hidat kellemes sétaútként ajánljuk a lakosságnak!
Karácsony József

A Cinca patak hídja az új áteresszel
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AZ ÓVODAI HÁZIRENDRÕL
Az óvodában a gyermekek, az óvodai alkalmazottak és a

szülõk kapcsolatait – az emberi kapcsolatok általános elvei és
gyakorlata mellett – alapvetõen az óvoda házirendje határozza
meg. Ezen írásban elsõsorban a szülõkre vonatkozó elvárások-
ra, rendelkezésekre hívjuk fel a figyelmet.

- A gyermekek érkezése és távozása az óvodából a szülõk
elfoglaltságának figyelembevételével történhet, de az óvodai
tevékenységet, illetve a csoportokban kialakított napirendet
nem zavarhatja meg. A gyereket az óvodába érkezésekor a szü-
lõ minden esetben személyesen adja át az óvodapedagógusnak.

- A gyermekek csak felnõtt vagy 14 év feletti testvér fel-
ügyeletével távozhatnak. Amennyiben a gyermek egyedüli, il-
letve 14 év alatti gyermek felügyeletével, vagy idegennel való
távozását kéri a szülõ, azt írásban jelezze!

- A gyermek öltözéke igazodjon az idõjáráshoz, tegye lehe-
tõvé a szabad mozgást, ne korlátozza õt szabad tevékenysége-
iben.

- A gyermekek kedvenc tárgyaikat, megnyugtatást szolgáló
játékaikat az óvónõ által meghatározott idõben (pl.: beszokta-
tás) behozhatják az óvodába.

- A gyermekek nem vihetnek be olyan tárgyakat az óvodá-
ba, ami egészségüket, testi épségüket veszélyezteti. Ékszer
használata balesetveszély forrás miatt mellõzendõ, nem ajánlott.

- Az óvodai élet gyakorlásához nem szükséges eszközök, tár-
gyak bevitelét be kell jelenteni és az öltözõben kell elhelyezni. 
Bizonyos eszközök (mobiltelefon, rágógumi) bevitelét a házi-
rend megtiltja.

- A beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapí-
tót szedõ, még lábadozó gyermek nem látogathatja az óvodát!
Bevétele az óvodában a gyermek biztonságos gyógyulása és a töb-
bi gyerek egészségének megõrzése érdekében nem lehetséges.
Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyerek átvéte-
lének megtagadása.

- Otthonról beküldött gyógyszert a nap folyamán az óvoda-
pedagógusok nem adhatnak be! Kivéve allergia (pipa), cukor-
betegség elleni készítmény.

- A nevelési év alatt betegség esetén, újonnan jött gyermek-
nél, nyári szünet után, orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ ál-
tal elõírt szabály.

- Az óvoda területén a gyermek egyéni etetése, nassoltatása
otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyerek elõtt (csokoládé,
túrórudi, cukorka, csoki, gyümölcs) nem etikus, valamint az
óvoda tisztán tartását (öltözõ, folyosó) is zavarja.

- A szülõ rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével
foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együtt nevelés érde-
kében a szükséges tájékoztatást adja meg.

- A pedagógus, valamint az õ munkáját segítõ alkalmazottak
a nevelõi-oktatói munka, illetve a gyermekekkel összefüggõ te-
vékenysége során büntetõjogi védelem szempontjából közfelada-
tot ellátó személynek számítanak. A szülõ tartsa tiszteletben az óvo-
da dolgozóinak emberi méltóságát és jogait, tanúsítson tisztele-
tet iránta.

- Az óvodai élet során szerzett tapasztalatait a gyermekrõl a
szülõ az óvodapedagógusokkal beszélheti meg.

- Kérjük a Szülõket, hogy a higiénés szabályok betartása mi-
att a folyóson kívül az óvoda helyiségeit (mosdók) ne használ-
ják.

A szülõk is törekedjenek arra, hogy fogadják el egymás és a
hozzánk járó különbözõ személyiségû, problémával küzdõ

gyermekek egyéniségét, másságát, igyekezzenek alkalmazkod-
ni egymáshoz, és kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket
erõsítsék gyermekeikben.

A szülõk kötelessége, hogy biztosítsák gyermekük rendsze-
res óvodába járását és az óvodai nevelésben való részvételét,
továbbá tankötelezettségének teljesítését, segítsék elõ gyerme-
kük közösségbe történõ beilleszkedését, az óvoda rendjének, a
közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását, tartsanak
rendszeres kapcsolatot a gyermekkel foglalkozó óvodapedagó-
gussal.

Kérjük a szülõket, hogy se a gyerekekkel kapcsolatos, se
magánjellegû beszélgetésekre az óvónõt az óvodásokkal va-
ló foglalatossága közben hosszabb idõre ne vonják el a cso-
porttól, mert az elõidézheti a baleset kialakulását és zavar-
hatja a nevelés-oktatás folyamatát!

A gyermekekkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak
a gyermek saját óvodapedagógusa vagy az óvodavezetõ adhat.
Az óvodapedagógusok az óvodás gyermek fejlõdésérõl folya-
matosan tájékoztatják a szülõket.

Az óvoda alkalmazottai és a szülõk kapcsolattartása során a
szülõ nem tanúsíthat agresszív magatartást, nem kiabálhat, nem
fenyegetõzhet, különösen nem a gyermekek elõtt, mert ezzel
megfélemlítheti a gyermekeket, amely magatartás a körülmé-
nyektõl függõen, akár garázdaság szabálysértését, vagy bûn-
cselekményét is megvalósíthatja.

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ

Berhida Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

DONI
MEGEMLÉKEZÉSÉRE
2017. január 12-én, (csütörtökön)

16 órára.
Helyszín:

Polgármesteri Hivatal

Megemlékezõ beszédet mond:

PÓCSIK JÓZSEF
a várpalotai Bartos Sándor Általános Iskola igazgatója

Közremûködnek:
BATTYÁNYI-NAGY ANNAMÁRIA

BÚZAVIRÁG NÉPDALKÖR
ÕSZI NAPFÉNY NÉPDALKÖR

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.
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Szén-monoxid mérgezés
A szén-monoxid mérgezéssel járó balesetek – a velük járó anyagi ká-

rokkal, személyi sérülésekkel együtt – kis odafigyeléssel és tudatos fel-
készüléssel megelõzhetõk. A tüzelõ-fûtõ berendezések, az égéstermék-
elvezetõk és a nyílászárók beszerelésétõl kezdve a mindennapi haszná-
latig, figyelemmel kell lenni a vonatkozó elõírásokra, a szakemberek ta-
nácsaira és a szerelési vagy használati útmutatókban foglaltakra.

A köznyelvben „csendes gyilkosnak” nevezett szén-monoxid veszélyes-
sége abban rejlik, hogy színtelen, szagtalan, szervezetre gyakorolt hatásai
(rosszullét, szédülés, hányinger, fáradtság) könnyen összetéveszthetõk más
betegségek tüneteivel. Ez a gáz a beltérben leggyakrabban elõforduló to-
xikus gáz, amely meggátolja a véráramban az oxigén szállítását.

A nyílászárók területén zajló folyamatos technikai fejlõdésnek kö-
szönhetõen a gyártók egyre jobb szigetelõképességet érnek el. Fontos
azonban tudni, hogy természetes szellõzésre minden lakótérben szükség
van. Ezért már a nyílászáró kiválasztásánál figyeljünk a beépített szel-
lõzõkre és rendszeresen gondoskodjunk friss levegõrõl otthonunkban.

Minden berendezés beszerelését és telepítését bízzuk szakemberre, él-
jünk a szaktanácsadás lehetõségével egy-egy készülék, vagy rendszer meg-
vásárlása elõtt. Az idõszakos és kötelezõ felülvizsgálatok, ellenõrzések el-
végzését is bízzuk megfelelõ szakképesítéssel rendelkezõ emberre. Tegyük
lehetõvé a kéményseprõk rendszeres ellenõrzését, és a feltárt hiányossá-
gok megszüntetésérõl a lehetõ legrövidebb idõn belül gondoskodjunk.

A szén-monoxid mérgezés megelõzésének hatékony kiegészítõ eszkö-
ze a megfelelõen mûködõ érzékelõ berendezés. Elhelyezése és használata
elõtt mindig figyelmesen olvassuk el a csatolt tájékoztatókat, útmutatókat.

Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelem mûveletirányítási
központját a 105-ös segélyhívó számon.

Kéménytüzek és kátrányosodás
Az utóbbi években visszatérve a hagyományos szén- fatüzelésre – egy-

re gyakoribb a visszajelzés a kémények kátrányosodására, kéménytüzekre.
Néhány tüzelési tanácsot fogadjanak el jobbító szándékkal!
Ahhoz, hogy tüzet gyújthassunk, gyúlékony anyagra, gyulladási hõ-

mérsékletre és oxigénre van szükség. 
A tüzelõberendezésben begyújtás után jelen van a tüzelõanyag, mely-

hez a szükséges levegõt biztosítani kell! Ezt szolgálja a tüzelõberende-
zésen található alsó ajtó, csappantyú, ami az égési levegõ bejutását biz-
tosítja. Gyakorlati tapasztalat az, hogy a gyakori tüzelõanyag pótlás el-
kerülése miatt a kazán tûzterét jól megrakják, a tüzelõanyag begyúlása
után a levegõ beáramló-szerkezetet elzárják, mondván ne égjen le ha-
mar, vagy ne fûtse túl a rendszert.

Ezzel kezdetét veszi az ún. kátrányosodás: 
• az égési levegõ hiánya miatt az égés nem tökéletes, nincs elegendõ

levegõ, a tüzelõanyag nem tud elégni, 
• a füstgáz hõmérséklete nagy mértékben csökken, ezáltal a kémény

üzemi hõmérséklete is csökken, azaz lehûl, a lehûlt kéményben a lehûlt
füstgáz a kémény oldalára lecsapódik, 

• a tökéletlen égés miatt el nem égett tüzelõanyagból korom és kát-
rány rakódik le a kéménytest felületére, 

• nagyobb hideg esetén, amikor fokozott fûtést kell alkalmazni, 

a nagyobb hõhatástól a füstcsõ betorkollásánál keletkezett hõ miatt, a
lerakódott kátrány meggyullad, ami tovább égve kéménytûzhöz vezet. 

A begyulladt kéményt ne kezdjük el házilag oltani! Minden eset-
ben hívja a katasztrófavédelem mûveletirányító központját a 105-ös
segélyhívó számon!

Ilyen tüzelési módnál fokozottabb kéményellenõrzés, - seprés szükséges.
Ugyanez a jelenség – kátrányosodás – tapasztalható, ha a kéménytest va-

lahol tömítetlen, hézaghibás (lyukas). A kéményrõl kívülrõl hideg levegõ jut
be, ami a kimenõ füstgázt lehûtve ismételten kátrányosodást okoz. Ugyanez
a jelenség következik be, ha a kazán túlméretezett – illetve méretezetlen – a
kéményhez és a fûtési rendszerhez viszonyítva. A túl nagy kazán a kis meny-
nyiségû fûtõvizet a fûtõanyag tökéletes elégése elõtt felmelegíti és ilyenkor
az üzemeltetõ a túlfûtés veszélye miatt értelemszerûen elzárja a kazánt.

Fenti problémák szakszerû fûtéssel, a kazán és a kémény, a fûtött lég-
tér szakszerû megtervezésével, kivitelezésével elkerülhetõk.

Tanácsok a kéménytüzek megelõzésére:
1. Rendszeresen tisztítsa ki kéményét és tüzelõberendezését! Házila-

gosan kémény kiégetést soha ne végezzen!
2. Gyakran szellõztessen! Soha ne állítson fel tüzelõberendezést

olyan helyiségben, ahol tûzveszélyes anyagot (pl. oldószert) tartalmazó
levegõ van vagy ahová ilyen levegõ beszivároghat!

3. Gondoskodjék arról, hogy mindig megfelelõ mennyiségû égési levegõ
álljon rendelkezésre! Ne tömítse le teljes mértékben az ablakok és ajtók rése-
it! (1 m3 földgáz, illetve 1 kg tüzelõolaj elégetéséhez 15-18 m3 levegõ szüksé-
ges. 1 kg tûzifa elégetése kb. 12-15 m3 levegõt igényel.) A kazánházba vagy
a fûtõhelyiségekbe építtessen szellõzõnyílásokat és azokat hagyja szabadon!

4. Gondoskodjék arról, hogy a tüzelõberendezés-helyiségben (kazán-
házban) mindig kellõ tisztaság legyen!

5. Ne tüzeljen el mûanyagot, festett és rétegelt (parketta), nedves fát,
lemezt, falemezt, vasúti talpfát, szemetet, hulladékot, fáradt olajat!

6. Csak engedélyezett begyújtó anyagot használjon a tüzeléshez!
7. Csak a tüzelõberendezéshez engedélyezett tüzelõanyagot használja!
8. Szél esetén vagy alacsony külsõ hõmérsékletnél a kémények hu-

zata erõsen megnõhet. Egy megfelelõen beépített és mûködõ huzatsza-
bályozó sokat segíthet.

9. Laza, rosszul záródó kéményajtók, tömítetlen kazántagok, rosz-
szul szigetelt égéstermékelvezetõ-csövek csökkentik a hatásfokot, rá-
adásul ezek tûzveszélyesek.

10. Kéményét és tüzelõberendezését rendszeresen ellenõriztesse
szakemberrel! A kéményseprõ szolgáltatót ne tekintse ellenségnek, az Ön
biztonsága érdekében szeretné a kéményt ellenõrizni.

Mit tegyünk kéménytûz esetén?
Értesítsük a tûzoltóságot! (105)
Képeket, éghetõ anyagot távolítsuk el a kémény faláról!
Zárjuk el a tüzelõberendezésen égési levegõszabályozó kart! (levegõ

utánpótlás csökkentése).
Felügyeljük a kéménytüzet a tûzoltóság kiérkezéséig (pincétõl a padlásig).
Kéménytüzet vízzel oltani tilos! (a kémény belsõ hõmérséklete kb. 1000 °C)
Tájékoztassuk a kéményseprõ szolgáltatót!

Dr. Cseh Tamás jegyzõ

MI A TEENDÕ AZ ELHULLOTT ÁLLATOKKAL?

JÓ TANÁCSOK A TÉLI FÛTÉSHEZ

Amennyiben sajnálatos módon házikedvencünk elpusztul, úgy a
tetem ártalmatlanításáról magunknak - jogilag mint állati melléktermék
tulajdonosnak - kell gondoskodni. 

Alapesetben az elhullott állatok tetemeit kizárólag ennek ártalmatlaní-
tására engedéllyel rendelkezõ vállalkozónak lehet átadni. A vonatkozó
jogszabály lehetõvé teszi elhullott, kedvtelésbõl tartott állatok esetén a kö-
vetkezõ ártalmatlanítási lehetõségeket is:

a) az állattartó ingatlanán, legfeljebb évi 100 kg össztömegig történõ
elföldelés. Az elhullott állatok elföldelése ott végezhetõ el, ahol a ta-
lajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 1,5 méternél nem emel-
kedik magasabbra. Az elföldelést úgy kell végrehajtani, hogy a fel-
szín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi vízszintje és az elföl-
delés mélységi szintje között legalább 1 méter távolság legyen. Az
elföldelés helye és a szomszédos ingatlan határvonala között leg-
alább 1,5 méter távolságnak kell lennie.

b) a kedvtelésbõl tartott állatok kegyeleti temetõjében történõ elföldelés;
c) engedélyezett kiskapacitású (mobil) égetõben történõ elégetés. (El-

égetést követõen a hamvak az állattartó ingatlanán is elföldelhetõk.)
A fentieknél nagyobb mennyiségû, illetve a nagyobb egyedi testtö-

megû állatok tetemét közvetlenül egy engedélyezett létesítménybe vagy
települési állati melléktermék gyûjtõhelyen keresztül kell elszállíttatni.
Berhida város közigazgatási területén nem mûködik dögkút, a Várpa-
lotai Közüzemi Kft., mint szolgáltató végzi az állati tetemekkel kapcso-
latos feladatokat a város területén. (Telefonszám: 06 30/407-3865) Ma-
gántulajdonú ingatlanon elhullott állat esetében a szolgáltató a tulajdo-
nos költségére szállítja el a tetemet.

Ha közterületen találjuk az elhullott állatot, az önkormányzatot kell
értesíteni, (Településellátó és Szolgáltató Szervezet Telefon: 
06 88/595-600). Közúton talált elhullott állat elszállításáról a közút ke-
zelõje köteles gondoskodni. Dr. Cseh Tamás jegyzõ
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ADY ÉS AMI HÍREK
TOVÁBBKÉPZÉSEN JÁRTUNK

Iskolánk tantestülete az elmúlt két évben több továbbképzé-

sen is részt vett. Keressük azokat a módszereket, amellyel ha-

tékonyan és érdekesen tudjuk gyerekeinket tanítani.

Ennek érdekében kerestük fel és vettünk részt módszerta-

ni bemutatóórán ez év októberében, a Berhidától 300 km-re fek-

võ Hejõkeresztúri Általános Iskolában. Az iskola 15 évvel ez-

elõtt vezette be a KIP-es módszert, a Központi Instrukciós
Programot, amelyet az USA-ból vettek át, és amelyet az isko-

la igazgatónõje ott tanulmányozott. A módszer lényege, hogy

a gyerekeket a mindennapi életre készítse fel érdekesen a ta-

nulmányaik folyamán. A módszer nagy bizakodásra ad ne-

künk is reményt, hiszen több elemét már alkalmazzuk a taní-

tás folyamatában. Ennek a lényege, hogy a tanulók motivál-

tan minél több és változatosabb tudást szerezzenek. A Hejõk-

eresztúri iskola eredményei országosan is elismertek. Az isko-

la tanulóinak szinte mindegyike a 8. osztály után olyan kö-

zépiskolát választ, amelyik érettségit ad. Ezt a módszert ta-

nítják az egyetemeken a mostani egyetemistáknak, akik 

majd tanárok és tanítók lesznek pár éven belül. Tantestüle-

tünkkel megbeszélve, akik gyermekszeretõ, jól felkészült pe-

dagógusok, elgondolkodtunk a látogatás után, hogy a követ-

kezõ években szeretnénk mi is bevezetni a KIP-es módszert,

ezzel is nagyobb esélyt adva az Ady iskola diákjainak a sike-

res tanulmányaikhoz.

EMLÉKEZTÜNK 1956-RA
A „Berhidai Iskoláért” Ala-

pítvány jóvoltából a „Hõseink
emlékezetét örökítsük gyerme-
keink szívébe” – projekt 2hét
elnevezésû KKETTKK-56P-

04-0233 kódszámú program

valósulhatott meg iskolánkban, mely azt célozta, hogy méltó

emléket állít a hõsöknek.

A 2 héten át tartó projekt keretében, elsõként rendhagyó

történelemórák valósultak meg október 17-én délelõtt Várpa-

lotán a Fallerben és Berhidán az Ady Endre Általános Iskolá-

ban Czéher Ildikó történész, történelemtanár vezetésével. Az

Ady iskola programhelyszínen az iskola 7-8. osztályos tanu-

lóin kívül vendégül láttuk a kistérségbõl érkezõ iskolák tanu-

lóit is (Õsi, Peremarton), így kb. mintegy 80 diák kísérte figye-

lemmel az érdekes és értékes órákat. Az általános és középis-

kolában is az 1956-os eseményekhez kapcsolódva más-más

óratervvel készült az elõadó a korosztálynak megfelelõen. Ok-

tóber 19-én 20 fõvel a Veszprém Megyei Levéltárba látogat-

tunk, ahol elõször a levéltárról általánosságban tudhattunk

meg különösen érdekes tudnivalókat, majd a témához kapcso-

lódó elõadásban és vetítésben volt részünk, továbbá a meg-

szerzett ismeretekhez interaktív feladatok megoldását kap-

csolta a levéltári óravezetõ. Sok új ismeretet szereztünk a ku-

tatómunkát illetõen, amit a diákok az élet számos területén

tudnak majd alkalmazni. A nap folytatásaképpen 14.00 órától

a Kastélydombon, a Helyõrségi Mûvelõdési Otthonban az

1956-os témában való megemlékezõ konferenciát valósítot-

tunk meg emlékmû koszorúzással egybekötve. A koszorúzá-

son a Faller Jenõ SZKI és az Ady Általános Iskola diákjai sza-

valtak a hõsökre való megemlékezést szolgáló verseket. A

konferencián 6 fõ elõadó változatos témákkal készült, így fel-

elevenítettük az eseményeket összefoglalóan, illetve irodal-

mi szempontból is, továbbá kiemelve az erdélyi, a Veszprém

megyei és a várpalotai, valamint berhidai vonatkozásokat.

Külön témaként foglalkoztunk a romák részvételével és az

’56-os öltözék és tánchagyományokkal. A következõ prog-

ramelem október 21-én az Ady Endre Általános Iskolában va-

lósult meg, ahol 12.00 órai kezdettel egy megemlékezõ mûsort

tartottunk, 14.00-kor pedig a TIT Váci Mihály Irodalmi Szín-
pad irodalmi mûsorát tekinthették meg a résztvevõk. A kéthe-

tes projekt zárásaképpen október 24-én, a program ideje alatt

a résztvevõk által készített, a témával kapcsolatos kreatív

munkákat kiállítottuk az Ady Endre Általános Iskolában,

amely október 28-ig volt megtekinthetõ, mely napon a koráb-

bi gyakorlathoz hasonlóan a kistérségi iskolák diákjainak 4

fõs csapatait vártuk vendégségbe vetélkedõre. Meghívásun-

kat elfogadta a Faller Jenõ SZKI, a peremartoni, õsi, bala-
tonalmádi iskola is, így összesen az „adys“ diákokkal kiegé-

szülve 7 csapat mérte össze tudását. A résztvevõ gyermekek

ajándékokkal és új ismeretekkel felvértezve távoztak 1956 -al

kapcsolatosan. Ezúton is köszönjük a felkészítõ pedagógusok

alapos elõkészítõ munkáját, a diákok lelkes hozzáállását és a

3 tagú zsûri áldozatos értékelését! Köszönettel tartozunk ezen

kívül mindenekelõtt az 1956-os forradalom és szabadságharc

60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottságnak, mely szerve-

zet programunkat támogatta, s ez által Alapítványunk, a

„Berhidai Iskoláért” Alapítvány a pályázaton 2.500.000 Ft tá-

mogatásban részesült.

Célunkat, mi szerint - „Maradandó élményt szeretnénk nyúj-

tani a programon résztvevõ diákok és felnõttek számára, mely

párosul az interaktív módon elsajátított tanulás élményével, a kre-

ativitással, a vetélkedõ során az egészséges versenyszellem és

sikerélmény nyújtásával, továbbá méltó módon való megem-

lékezést megvalósítani és gyermekeinkre a hazaszeretet érté-

keit ily módon átörökíteni.” - a program idõtartama alatt mara-

déktalanul megvalósítottuk. 

Császár Zsuzsanna
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KISTÉRSÉGI ADY-NAPI
SZAVALÓVERSENY

ADY NAPOK 2016. NOVEMBER 16-18.

1989-ben vette fel az iskolánk Ady Endre nevét. Azóta min-
den évben megszervezzük egyéb rendezvények mellett a nyitó
napon, a nagy érdeklõdésre számot tartó szavalóversenyt. Az idén
6 iskola 32 legjobb szavalója mondott verset. Az értékes juta-
lomkönyvekért köszönet illeti az iskolai Alapítványt, a meg-
vendégelés finanszírozásáért pedig a Diákönkormányzatot.

Eredmények:
1-2. osztály: I. helyezett: Kovács Gabriella, II. Rákóczi Fe-

renc NNNY Általános Iskola, Peremarton. I. helyezett: Kovács
Zsófi, Ady Endre NNNY Általános Iskola és AMI, Berhida, II.
helyezett: Veres Balázs, Nepomuki Szent János Általános Isko-
la, Várpalota, III. helyezett: Takács Barnabás, Csajági Refor-
mátus Általános Iskola, Balatonfõkajár, Különdíj: Czirák Lili An-
na, Õsi Oktatási Központ, 

3-4.osztály: I. helyezett: Csík Gergõ Barnabás, Õsi Oktatá-
si Központ, II. helyezett: Kovács Olivér, II. Rákóczi Ferenc
NNNY Általános Iskola, Peremarton, III. helyezett: Borbás
Bernadett, Csajági Református Általános Iskola, Balatonfõka-
jár, III. helyezett: Keresztény Kincsõ, Nepomuki Szent János
Általános Iskola, Várpalota, Különdíj: Taszári Fédra Melitta,
Ady Endre NNNY Általános Iskola és AMI, Berhida

5-6. osztály: I. helyezett: Néber Donát, Csajági Református Ál-
talános Iskola, Balatonfõkajár, II. helyezett: Oláh Míra, Ady End-
re NNNY Általános Iskola és AMI, Berhida, III. helyezett: Szuno-
man Lívia, Nepomuki Szent János Általános Iskola, Várpalota

7-8. osztály: I. helyezett: Vass Vivien, Ady Endre NNNY
Általános Iskola és AMI, Berhida, II. helyezett: Laki Doroti,
Csajági Református Általános Iskola, Balatonfõkajár, III. he-
lyezett: Pfeifer Viktória, Ady Endre NNNY Általános Iskola
és AMI, Berhida

Gráczerné Szabó Erzsébet 
szervezõ tanár

KISTÉRSÉGI MATEMATIKA
VERSENY

Iskolánkban harmadik alkalommal rendeztük meg a köze-

pesnél nem jobb tanulók matematika versenyét. Az Ady-napok

keretében 2016. november 17-én négy környékbeli általános

iskola 31 tanulója vett részt a vetélkedõn. A számolási felada-

tokon kívül játékos, logikai feladatokat is tartalmaztak a fel-

adatlapok, amelyek megoldására 45 perc állt a gyerekek ren-

delkezésére. Ebben az évben kimagasló teljesítményt nyújtot-

tak a tanulók, a helyezettek sokkal több pontot értek el, mint

az elõzõ években. Köszönjük a felkészítést a tanár kollégáknak
és a javításban való közremûködést.

Eredmények: 

5. osztály. I. helyezett: Fridmann Csaba Patrik, Õsi Általá-

nos Iskola, Õsi, II. helyezett: Besenyei Cintia, Nepumuki Szent

János RK Általános Iskola, Várpalota, III. helyezett: Molnár
Petra, Horváth István Általános Iskola, Pétfürdõ

6. osztály: I. helyezett: Miklós Máté, Nepumuki Szent János

RK Általános Iskola Várpalota, II. helyezett: Szalai Áron,

Nepumuki Szent János RK Általános Iskola Várpalota, III. he-

lyezett: Simon Kevin, Õsi Általános Iskola, Õsi 

7. osztály: I. helyezett: Lõrincz Brigitta, Nepumuki Szent

János RK Általános Iskola Várpalota, II. helyezett: Erdélyi Vil-
mos, Õsi Általános Iskola, Õsi, III. helyezett: Pfeifer Viktória
Aliz, Ady Endre NNNy Ált. Isk. és AMI, Berhida

8. osztály: I. helyezett: Szikra Barbara, Nepumuki Szent Já-

nos RK Általános Iskola, Várpalota, II. helyezett: Gáspár Bálint,
Horváth István Általános Iskola, Pétfürdõ, III. helyezett: Csáll
Csaba, Nepumuki Szent János RK Általános Iskola, Várpalota

szervezõk

„SZÉP-OLVASÁSI”, 
„SZÉP-ÍRÁSI” VERSENY

Iskolánkban a hagyományokat folytatva, az Ady napi ren-
dezvények keretében az idén is megrendeztük az alsó tagoza-
tosoknak a „szép-olvasási” és „szép-írási” versenyt.

Szép-olvasási verseny eredménye: 1. osztály: Varga Attila Mar-
tin, 2. osztály: Bodó Adrián, 3. osztály: Seiber Roland Erik, 4. osz-
tály: Törõ Roland Imre

A szépíráson minden alsó tagozatos kisdiákunk részt vett. Nagy
öröm mindnyájunk számára, hogy aki a hétköznapokon „macska-
kaparással” ír, ilyenkor õ is igyekszik a legszebb írását bemutatni.

Szép-írási verseny eredménye:
1. osztály: I. Kovács Zsófia, II. Varga Martin, III. Varga Bence
2. osztály: I. Lendvai Violett, II. Bakács Máté, III. Neubauer Zsanett
3. osztály: I. Taszári Fedra, Nyári Georgina, Busa Dzsesszi-

ka, II. Lendvai Kálmán, III. Kamondi Virág
4. osztály: I. Gertner Letícia, II. Babai Ábrahám, III. Sijer J.

Dominik, Szõke Milán
Minden kisgyereknek gratulálunk az elért eredményhez! 
Bíztatjuk õket, – és természetesen azokat is, akik most nem

értek el helyezéseket – csak így tovább!
Tóthné Éberfi Éva

alsós munkaközösség vezetõ

KISTÉRSÉGI RAJZVERSENY
Névadónk tiszteletére november 17-én – immár hagyományos

módon – kistérségi rajzversenyt rendeztünk. Gyönyörû alkotá-

sok születtek Áprily Lajos: Az õszre várj címû versének illuszt-

rálására, illetve a kisebbek részérõl az erdõ szépségét megidéz-

ve. A zsûri a következõ tanulóknak ítélte a díjakat:

Felsõ tagozat: I. Salamon Lora, Nepumuki Szent János Ró-

mai Katolikus Iskola, II. Csanyiga Dorina, Horváth István Ál-

talános Iskola, Pétfürdõ, III. Molnár Kinga, Horváth István Ál-

talános Iskola, Pétfürdõ, Különdíj: Lakner Virág, Horváth Ist-

ván Általános Iskola, Pétfürdõ

Alsó tagozat: I. Kányai Márk, II. Rákóczi Ferenc Német

Nemzetiségi Nyelvoktató Ált. Iskola, II. Slemmer Dzsenifer, II.

Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ált. Iskola,

III. Csonnó Kevin, Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvokta-

tó Ált. Isk és AMI, Különdíj I. Zabrebeka Szófia, Nepumuki

Szent János Római Katolikus Iskola, Különdíj II. Gergely Bar-
nabás, Nepumuki Szent János Római Katolikus Iskola

Somogyiné Lukács Emõke
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A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

NOVEMBER 18-ÁN NEM TANULNI JÖTTÜNK ÖSSZE 
AZ ISKOLÁBA

Az alsó tagozatosok reggeli után rendõrségi elõadást hall-

hattak a helyes kerékpáros közlekedésrõl, illetve, hogy hogyan

kell viselkedni, ha idegen akar szóba állni egy kisgyerekkel,

vagy a lakásba akar bemenni. Az elõadó külön felhívta a

gyerekek figyelmét, hogy az állatokat nem szabad bántani, véde-

ni kell õket. A délelõttöt kézmûveskedéssel folytattuk, adven-

ti koszorúkat készítettünk. Délben ünnepélyes megemlékezés-

sel és az Ady-szobor koszorúzásával folytattuk a napot. A Kul-
túrák Találkozásának Fesztiválját 14:00 órakor kezdtük meg a

Petõfi Mûvelõdés Házban, melynek hagyományát a tavalyi tan-

évben teremtettük meg a TÁMOP3.1.4.B-13/1-2013-0001. szá-
mú „Köznevelés az iskolában PH modul „Az iskola közös
ügyünk” címû projekt keretében. A színpadon számos zenés és

prózai mûvet láthattunk. Felléptek: a Süni Óvoda, a Hétszín-

virág Óvoda ovisai, a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és

Elõkészítõ Szakiskola tanulói, a Faller Jenõ Szakképzõ Iskola

tanulója, Loridán Kitti, az Alapfokú Mûvészeti Iskola és isko-

lánk tanulói és a Berhida Táncegyüttes. Ezúton köszönjük a fel-

lépõknek a színvonalas produkciókat, a vendégeknek a részvé-

telt, a mûvelõdési háznak a helyszín és a technikai eszközök

biztosítását, a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzatnak

pedig, hogy megvásárolta számunkra a dekorációt.

A 60., OKTÓBER 23. EMLÉKÉRE
Ebben az évben ünnepeltük az 1956-os forradalom és szabad-

ságharc 60. évfordulóját. Településrészünk oktatási intézmé-

nye, a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelv-

oktató Általános Iskola nevelõi és diákjai is kitüntetett figyel-

met szenteltek ennek a fontos dátumnak. Több mint 30 iskolás

és négy nevelõ segítségével készült el ünnepi mûsorunk, melyet

október 21-én két alkalommal is bemutattunk: iskolánkban és

a mûvelõdési házban. A mûsorban a Dsida – Kányádi – vagy

Petri – versek mellett élõzenei kíséret mellett hangzottak el töb-

bek között Cseh Tamás – Kormorán – és P. Mobil – , illetve

magyar népdalok. 

Fésüs Éva

„1956. OKTÓBER 23-A ÖRÖKKÉ ÉLNI FOG A SZABAD EMBEREK 
ÉS NEMZETEK EMLÉKEZETÉBEN”

Az ’56-os forradalom 60. évfordulóján
az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelv-
oktató Általános Iskola versenyt rende-
zett, melyen 4 fõs, 7.-es és 8.-os osztályos
csoportok vettek részt. Iskolánk, a
Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános Iskola is
benevezett egy csoporttal a versengésbe. A
2016. október 18-án megrendezett kétórás
vetélkedõ 16 órakor kezdõdött az Ady Is-
kolában, ahol pogácsával és ásványvízzel
vártak minket. A versenyen velünk együtt
7 csapat jelent meg a környezõ iskolák-

ból. A feladatok között voltak rejtvények,
kirakósok, tablókészítés és még sok más.
A csapatok felkészültek és ügyesek vol-
tak, de nagy örömünkre az elsõ helyezett
a mi négyesünk lett, azaz Kovács Kriszti-
án, Márffy Benedek, Rózsás Barbara és
Varga Panna. A versenyzõknek könyv,
csokoládé és oklevél járt. Szeretnénk
megköszönni a szervezõknek ezt a tartal-
mas délutánt, Kálmán Andrásné Zsanett
néninek pedig hogy felkészített és elkísért
minket a versenyre!

Kovács Krisztián 8. B



2016. december Önkormányzati Híradó

9

KABÓCA ELÕADÁS
Október 26-án 66 alsó tagozatos diák vett részt a Kabóca

Bábszínház elsõ elõadásán, ahol a Kinizsi Pál címû zenés báb-

elõadást tekintették meg. Nagy sikert aratott a mûsor, hiszen

tanulóinkat is bevonták az izgalmas történetbe. Segítettek a fõ-

hõsnek, harcoltak a törökök ellen, ajándékba mini pajzsot kap-

tak. Csodálatos volt az élõzene, a bábok, a maszkok és a jel-

mezek. Izgatottan várjuk a következõ darabot!
Szõcsné Szakács Mária

BUDAPESTEN A MINIPOLISZBAN JÁRTUNK
„Az elsõ lépés a legfontosabb lépés. Nemcsak azért, mert

kijelöli az útirányt, hanem mert abban már - mint magban a nö-

vény - minden benne van.” (Müller Péter)

… és mi megtettük. Pályáztunk a DM által kiírt „Mosolygó
fogacskák” video-pályázatra. Árnyjátékos klipünk elkészült, a

szakmai zsûri döntött és olyan kreatívnak, ötletesnek találta

mûvünket, hogy hipp-hopp az elsõ 10 díjazott között találtuk ma-

gunkat a közel 140 pályázó közül. Jutalmunk pedig az volt,

hogy egy egész napot tölthettünk el Budapesten a Minipolisz

Gyermekvárosban. Fantasztikusan éreztük magunkat! 22 hely-

színen próbálhattuk ki az „igazi”felnõtt életet. Lehettünk el-

adók az ALDI-ban és a DM-nél, pecsételtünk a postán és tele-

raktuk csomaggal a postásautót. Hamburgert készítettünk a

Burger King-ben, kipróbáltuk milyen az orvosok, a fodrászok,

a tûzoltók, a motoros rendõrök élete. Gipszfigurákat festettünk,

kerékpárral közlekedtünk igazi forgalmi helyzetben, jelzõtáb-

lák és lámpák utasításait figyelve. Éhségünket délben egy

hatalmas hot-doggal, csokoládéval és üdítõvel csillapítottuk,

mellyel a DM vendégelt meg bennünket. Koncerten „zúztunk”

az Iszkiri együttessel és ajándéktól roskadozó hátizsákokkal tér-

tünk haza. Csodálatos nap volt. 

Ez a videó nem jött volna létre, ha Csányi Ramóna védõnéni
nem hívja fel rá a figyelmünket, ha Kovács János és Monse And-
rás nem segít a fény- és hangtechnikában, ha Fésüs Éva néni nem

adja kölcsön a hatalmas vásznat, ha az Anyukák és Apukák nem

hozzák el gyermekeiket a felvételre, ha a peremartoni mûvelõdé-

si ház nem bocsátja rendelkezésünkre a nagy színpadot, ha Sza-
bina néni nem tölti fel a pályázatunkat, ha Ági néni és Lídia néni
nem kísér el bennünket Budapestre, ha a DM-nek nem jut eszé-

be ez a nagyszerû kezdeményezés, s utoljára, de nem utolsó sor-

ban, ha Mi nem vagyunk ilyen bátrak és ügyesek. Nekünk viszont

szerencsénk volt, mert ez a sok-sok „ha” mind megvalósult. 

Köszönjük Mindenkinek, aki támogatta pályázatunkat és
hozzásegített bennünket, hogy ezen a csodálatos napon részt
vehettünk.

Monse Lászlóné ( osztályfõnök, 1.b. )

JUTALOM ELÕADÁS
Tanulóink, 40 fõ Veszprémben november 9-én a Kabóca

Bábszínház jutalom elõadásán vett részt. A Zûrbolygó címû in-

teraktív bábelõadás a barátságról szólt. Játékos, matematikai

rejtvények megoldásával segítették a fõhõs munkáját a gyere-

kek. A díszletek, a bábok, a hang- és fényhatások, a drón röp-

ködése elbûvölte a közönséget és a felnõtteket. Gyönyörû raj-

zok születettek.

Szõcsné Szakács Mária

PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYEN JÁRTUNK
November 9-én mi, a 8. osztályosok Várpalotára látogattunk

a Jó Szerencsét Mûvelõdési Központban megrendezésre kerülõ

pályaválasztási bemutatóra. A helyszínen néhány diák és ta-

nár képviselte középiskoláját, külön-külön teremben. Mind a

négy iskola érdekes és kreatív bemutatóval készült erre a ren-

dezvényre. A Thury György Gimnázium és Alapfokú Mûvésze-
ti Iskola terménél egy kreatív videót nézhettünk meg, így bepil-

lantást nyerhettünk az iskola mindennapjaiba. A Képesség- és
Tehetségfejlesztõ Magániskolánál megtekinthettük a diákok

munkáit: rajzokat, konyhai eszközöket és egy megterített asz-

talt. A termen kívül ízletes falatok vártak minket, amit diák tár-

saimmal nagy kedvvel és örömmel fogyasztottunk. Ezután át-

mentünk a Kolping Katolikus Szakiskola termébe, ahol az igaz-

gató úr elbeszélgetett velünk a továbbtanulásról, ami nagyon

érdekes volt. Ezután elértünk programunk utolsó úti céljához,

a Faller Jenõ Szakképzõ Iskola terméhez. Az itt oktatott szak-

mákba betekintést nyerhettünk, és ki is próbálhattuk õket, ami

izgalmas és látványos volt.

Köszönjük kísérõ tanárainak, hogy lehetõvé tették ennek a cso-
dálatos rendezvénynek a megtekintését, s ezáltal lehetõvé tették
számunkra a biztosabb pályaválasztást.

Szabó Dominika 8.a

OVI-SULI
Mikulás váró OVI-SULI programunkra vártuk a nagy cso-

portos óvodásokat november 16-án délután. Dalokkal, mondó-

kákkal ismerkedtünk és egy kicsit a németül is tanultunk. A lel-

kes kis csapat egy kis barkácsolás után még az interaktív tábla

„csodáival“ is megismerkedhetett. Jól éreztük magunkat együtt.

Köszönjük minden érdeklõdõnek a részvételt! Tavasszal újra
találkozunk!

Vargáné Nesó Ágnes
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A HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA
ÉS BÖLCSÕDE HÍREI

2016. szeptember 1-jén kezdtük meg három óvodai és egy böl-

csõdei csoportunkkal a 2016/2017-es nevelési évet intézmé-

nyünkben. Ebben az esztendõben is szeretnénk a régebbi, már

hagyománnyá vált programjainkat ismét megvalósítani, illetve

új ötletekkel, tevékenységekkel színesíteni a gyermekek minden-

napi életét.

Továbbra is biztosítjuk az intézmény gyermekei számára a
katolikus és református hitoktatást, logopédiai foglalkozásokat
heti egy-egy alkalommal. A késõbbiekben bábszínházi és zenés

elõadások megtekintését szeretnénk megszervezni.

A hûvösebb téli hónapokban továbbra is szeretnénk folytat-

ni az elmúlt esztendõkben megkezdett Sószobai foglalkozáso-
kat, illetve a prevenciós-mozgásfejlesztõ gyermektorna foglal-

kozásokat. Új lehetõségek közé tartozik egy játékos-kutyás fej-
lesztõ foglalkozás, mely szakkör formájában havi rendszeresség-

gel valósul meg intézményünkben.

Szeretnénk szorosabbra fûzni kapcsolatunkat a II. Rákóczi Fe-

renc Általános Iskolával, ezért több meghívást is kaptunk, hogy

látogassunk el különbözõ programjaikra a gyerekekkel. Októ-

berben nagycsoportosaink megtekinthettek egy rövid német óra
bemutatót, majd az aratóünnepséghez kötött kézmûves foglalko-
záson vehettek részt. Egy héttel késõbb pedig egy énekórába

pillanthattak bele az iskolába készülõ nagyok. Kéthetente ellá-

togat nagycsoportosainkhoz Vargáné Nesó Ágnes tanító néni
és német fakultáció keretében tart foglalkozást a gyerekeknek.

Az elmúlt esztendõkhöz hasonlóan, a szeptember elején ren-

dezett Berhidai Napokon nagycsoportosaink is felléptek, ahol

egy vidám pingvin-tánccal szerepeltek. 

Október elsõ napjaiban az Állatok Világnapjához kötõdõ,

már a hagyományainkhoz tartozó rendezvénysorozatunk zaj-

lott. Nagy hangsúlyt fektetünk intézményünkben a környezet-
tudatos nevelésre, hogy a gyerekek minél nagyobb harmóniá-

ban éljenek a természettel és az állatvilággal. Az elmúlt évek-

hez hasonlóan, ebben az esztendõben is a hét minden napján

foglalkozásainkat és kezdeményezéseinket valamilyen állatos

témakörre építettük, intézményünket ünnepi díszbe öltöztettük.

Igyekeztünk minél több gyermeket bevonni, természetesen böl-

csõdéseink is részt vettek tevékenységeinkben. Ellátogattunk

Zircre az Erdészeti kiállításra, kézmûves alkotó délelõttöt és

kisállat kiállítást szerveztünk, melyre a gyerekek saját kedven-

ceinket hozhatták el.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fõ-

osztály egészségfejlesztõ munkatársaival közösen egy óvodai
prevenciós program modul megtartását szerveztünk.

November végén ismét vártuk a nagycsoportos szülõket egy

nyílt napra, hogy bepillanthassanak a gyerekek mindennapjai-

ba, a  december pedig adventi hangulatban, az ünnepi készülõ-

déssel fog majd telni.

Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az esztendõben is 

nagyon sok segítséget kaptunk a programjaink, eseményeink

megvalósításához, melyet ezúton is szeretnénk mindenkinek

megköszönni! 

Rávai Henriett

PALKOVICS ERIKA AZ ÉV POLGÁRÕR PEDAGÓGUSA!
Kitüntetéseket adott át az Országos Polgárõr Szövetség

az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója al-

kalmából. PALKOVICS ERIKA polgárõr az Év Polgárõr
Pedagógusa kitüntetést vehetett át Dr. Túrós Andrástól, az

Országos Polgárõr Szövetség elnökétõl Budapesten, a Bün-

tetés-Végrehajtási Intézet dísztermében. Az elismerést azok

a polgárõrök kaphatják meg, akik a pedagógusi pályán tevé-

kenykednek és szabadidejükben önkéntes polgárõrök.

Palkovics Erika a Berhida Városi Polgárõrség tagja, több

éves pedagógiai és önkéntes munkájáért kapta az elisme-

rést. Gratulálunk!

szerk.
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MARTIN NAP
A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat követve a ma-

gyarországi német nemzetiségi hagyományokat november 11-én,
pénteken tartotta Martin napi megemlékezését. Délután 5 órára
hirdette meg a gyerekek által már nagyon várt lámpás felvonu-
lást. Sajnos az idõjárás most nem volt túl  kegyes hozzánk, és a
felvonulás kezdetére már elég rendesen indultak meg az ég csa-
tornái. A város apraja-nagyja így a mûsor helyszínén, az Ady
iskola aulájában gyülekezett. Programunk a II. Rákóczi Ferenc
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2. osztályos ta-
nulóinak mûsorával indult, akik Martin napi dalocskáikkal csal-
tak mosolyt arcunkra. Õket követték az Ady Endre Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2. és 3. osztályosai, akik né-
met nyelvû dalokkal, majd Márton napi táncukkal örvendeztet-
tek meg bennünket. Utánuk az Ady iskola felsõ tagozatosainak
PPT bemutatója következett, melybõl megismerhettük e jeles
naphoz kötõdõ hagyományokat. A program végén közös ének-
lésre invitáltak minket, melyet vidám gitárdallam kísért. 

Ezt követõen került sor a lámpásverseny eredményhirdeté-
sére is. Felhívásunkra sok szép munka érkezett a gyerekektõl.
Az alkotásokat a zsûri emléklappal, ill. tárgyjutalommal díjaz-
ta. Pergõ Margit polgármester asszony fõdíjnak és tárgyjuta-
lomnak 3 kerámialibát ajánlott fel. Takács Lászlónétól, a
Berhida Német Nemzetiségi Kultúrájáért Egyesület vezetõjétõl
német nyelvû jutalomkönyveket kaptunk. Szeretném megra-
gadni itt a lehetõséget, hogy megköszönjem nekik felajánlása-
ikat, amivel nagy örömet okoztak a gyerekeknek.
Emléklapot kapott Csányi Csilla (Hétszínvirág Óvoda) és Sza-
bó Zsuzsanna (Süni Óvoda). 
Tárgyjutalomban részesültek: Csányi Tibor (II. Rákóczi Ferenc
Iskola 1.b.), Csányi Sára (II. Rákóczi Ferenc Iskola 2.oszt.), Var-
ga Roberta (II. Rákóczi Ferenc Iskola 5.b.), Kõvári Levente (Sü-

ni Óvoda), Rózsa Janka (II. Rákóczi Ferenc Iskola 4.oszt.), Kõ-
vári Szabolcs (Csajági Ref. Ált. Iskola 7. oszt.), Czellár Melá-
nia (II. Rákóczi Ferenc Iskola 4. oszt.), Bubics Áron (Ady Is-
kola 7. oszt.). 
A fõdíjat Préner Barbara, a II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola 4. osztályos tanulója vehette át.  
A rendezvény végeztével pogácsával kínáltuk a jelenlévõket.
Önkormányzatunk nevében szeretném köszönetemet kifejezni
meghívott vendégeinknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték ün-
nepségünket. Külön köszönettel tartozom a Polgárõrség tagja-
inak, akik a zuhogó esõ ellenére segítségünkre voltak és útba iga-
zították a parkolóban gyülekezõ embereket. Szeretném meg-
köszönni a felkészítõ tanároknak (Gráczerné Szabó Erzsébet-
nek, Somogyiné Lukács Emõkének és Molnár Brigittának),
hogy ilyen szép mûsort állítottak össze. Ezúton is szeretném
megköszönni Fornai Marietta igazgatónõ, Benke Tamás igaz-
gató úr és Cseh Tamás jegyzõ úr alkotta zsûri munkáját, ami-
ért elbírálta a gyerekek szebbnél szebb alkotásait. Végül sze-
retnék köszönetet mondani mindenkinek, akik közremûködésé-
vel segítették a rendezvényünk sikeres lebonyolítását. 

Ernhofferné Somogyi Ágota

BERHIDAI NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBÕL…
A nyári és õszi hónapokban is bõven akadt program a klub

életében.

Június 20-án zártuk az elsõ félévet a Kistónál, ahol vidám

beszélgetéssel, szalonnasütéssel, játékkal töltöttük el a délutánt.

Szerencsére az idõ is a kegyeibe fogadott bennünket. Tapolcán

a Tavasbarlangot, Balatonedericsen pedig az Afrika Múzeumot

látogattuk meg egynapos  kirándulásunkon. Volt, aki sétarepü-

léssel nézte a  csodálatos vidéket, hazafelé pedig kemencés

lángost ettünk. Enyingre Mezõföldi Randevúra hívták a nép-

táncosokat, amelyre mindig nagy örömmel készülnek, és szí-

vesen vesznek részt a néptánc találkozón. Augusztus végén

elindultunk négy napos kirándulásunkra, a szállásunk Sikló-

son  volt, innen mentünk minden nap a megtervezett progra-

mokra. Ebben a négy napban sok helyen voltunk, sok min-

dent láttunk, sok szép emlékkel gazdagodtunk. Ebbõl egy kis
ízelítõ:

Pécs városában kisvonattal jártuk körbe a külsõ városrészt is,

sétahajóztunk a Dráván, voltunk a Máriagyûdi Zarándokhelyen,

Mohácson a Busó udvarban, ahol filmvetítéssel mutatták be a

Busó felvonulást, és a népszokásokat. Nagy élmény és emléke-

zetes volt mindenkinek a mohácsi Csatatéri Emléktemplomot lát-

ni, és  megnéztük még a Siklósi és a Simontornyai várat is.

Második félévünket Török Mária idézetével kezdtük el:

„Szeressük egymást ameddig csak lehet,vegyen körül minket az
igaz szeretet, a bajban mindig nyújtsunk segítõ kezet, mely le-
törli arcunkról a fájó könnyeket.”

A Berhidai Napokon az idén nagyon szép idõ volt, ahol va-

sárnap néptánccsoportunk is fellépett. A rendezvény nyitónap-

ján Elismerõ Oklevelet vehetett át alapító klubtagunk Bittmann
Károlyné, akinek ezúton is tiszta szívbõl gratulálunk. Klubna-

punkon is köszöntöttük õt, mivel betöltötte a 80. életévét. A jó-

kívánság és a köszöntés soha nem késik, ha szívbõl jövõ az

öröm és a köszöntés is!

(Folytatás a 12. oldalon)



TALÁLKOZÁSOK
„Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazért
az örömért, amellyel megörvendeztettetek minket a mi Istenünk
elõtt, amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy lát-
hassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait.”

Pál Elsõ Levele a Thesszalonikaiakhoz, 3. rész 9-10. vers

Ez a néhány sor Pál és a Thesszalonikában élõ keresztyén
hívõk találkozását készíti elõ. Az apostol jó híreket hallott a
frissen alapított gyülekezete felõl. Ezek a jó hírek felvidítják
õt, és arra sarkalják, hogy minél hamarabb elmenjen oda, és to-
vább folytassa tanítói, apostoli tevékenységét. Pálnak tehát örö-
met okoz a thesszalonikai testvéreinek hite. A gyülekezet hitét
pedig Pál kiteljesíti, hiányait kipótolja. Mindkét fél számára
örömet, áldást, hitbeli növekedést jelent a találkozás. Advent
idejében az Istennel való találkozásra összpontosít minden ke-
resztyén közösség. Ugyanakkor Pál szavai arra tanítanak min-
ket, hogy a hitbeli növekedés, a lelki öröm, az ünnepi béke nem
a másik embertõl függetlenül és semmiképpen sem a másik em-
ber ellenére lesz életünk része. Mi nem amolyan lelki Robinson
Crusoe-k vagyunk, hogy hitünket magányosságban, távolság-
tartásban kellene megélnünk. Ellenkezõleg! A keresztyén közös-
ségben, az egyházban, a másik ember élete, szava megörvendez-
tetõ példát ad, vagy lehetõséget arra, hogy mi örvendeztessünk
meg másokat. Isten áldása nem az égbõl pottyan a fejünkre, ha-
nem emberi kapcsolatokon keresztül jut el mindazokhoz, akik
ezt a kapcsolatot egymással és Istennel felvállalják. Öröm, hit-
beli növekedés, béke, jóság – ezek olyan ajándékok, amelyeket
közösen kell megkeresnünk és megtartanunk egymással törté-

nõ találkozásainkban, közösségi alkalmainkon.
Legyen az advent ideje számunkra a találkozás ideje! Imád-

kozzunk mi is, mint Pál, hogy minden köztünk lévõ akadály el-
háruljon! A gõg magaslatai ne tegyék lehetetlenné a testvéri ta-
lálkozást. A közönyösség falai ne vágják el utunkat. A viszály-
kodás ne torlaszolja el az egymáshoz vezetõ ösvényt. Az irigy-
kedés ne zárja börtönbe a lelkeket, ne fosszon meg a találkozás
örömétõl senkit. Ez nem volt könnyû régen sem és ma sem az.
Ezért van szükségünk Isten jóindulatára. Ezért kell hozzá fo-
hászkodnunk advent idejében is.

Adjon számunkra az Úr áldott találkozást, kegyelemteljes
Ünneplést és minden napunkat Õbenne éljük.

Eizler Csaba ref.lelkész

ÚJRA SZÛRÉSI LEHETÕSÉG A VÉDÕNÕNÉL
Kedves peremartongyártelepi Asszonyok!
2016. novemberétõl újra indult a védõnõi méhnyakszûrés a

Szegfû u. 3. sz. alatti védõnõi tanácsadóban. Az érintett nõk pos-
tai úton egy behívó levelet kapnak az Országos Tisztiorvosi
Szolgálattól a VÉDÕNÕI MÉHNYAKSZÛRÉSRE. A dagana-
tos betegségek által okozott halálozás mérséklésére a legígére-
tesebb módszer a korai felismerés. A szûrõvizsgálat célja, hogy
kiszûrje a még kialakulásának kezdeti szakaszában lévõ beteg-
séget. A méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével és ke-
zelésével a méhnyakrák megelõzhetõ. Fontos tudni, hogy a szû-
rõvizsgálatra akkor is szükség van, ha egyáltalán nincs panasza
és nem észlel semmilyen rendellenességet. A védõnõi méhnyak-
szûrés lényege, hogy helybe hozza ezt a lehetõséget. Elõzetes
idõpont egyeztetés után, várakozás nélkül, intim környezetben

történik. A szûrés fájdalommentes és természetesen díjtalan.
A behívólevélben részletes tájékoztatás mellett az elérhetõ-

ségem is fel van tüntetve. Kérem, keressenek bizalommal!
Ha nem kapott levelet, de szeretne jönni, hívjon fel a követ-

kezõ mobilszámon: 06 30/470-36 88
A jelentkezésnek két feltétele van:
- az életkor, (25-65 éves nõket szûrhetek).
- az érintett nõ 3 éven belül nem volt rákszûrésen
Magyarországon évente kb. 1000 nõnél diagnosztizálják a

betegséget, és közülük 350–400 nõ meg is hal. Ennek nem
kellene így lennie! Felelõsséggel tartozunk Önmagunknak,
de a családunknak is, menjünk el a szûrõvizsgálatokra és
figyeljünk magunkra!

Székelyné Kendi Ildikó védõnõ
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(Folytatás a 11. oldalról)

Október 8-án köszöntöttük Szabó Ferencet és Szántó Juliannát
házasságkötésük  50. évfordulóján. Szívbõl gratulálunk, jó egész-
séget, nagyon sok boldogságot, kevés gondot kívánunk nekik.

Október 14-e nagy esemény volt a Nyugdíjas Klub Néptánc-
csoportjának életében. Ezen a napon ünnepelte megalakulásá-
nak 15. évfordulóját. Köszönet mindenkinek, aki fellépett a
nagyszerû mûsoron. Köszönet a néptánccsoport minden tagjá-
nak és Molnár Sándor vezetõnek!

Megtartottuk a hagyományos szüreti batyus bálunkat is,
melyre meghívtuk a Péti Nyugdíjasklub vezetõségi tagjait,
hogy közelebbrõl is megismerjük egymást. A zene és a tánc

közelebb hozott mindenkit egymáshoz. Nagyszerû este volt,
mindenki elfeledte búját, baját.

A nyugdíjas klub minden tagja ezúton  megköszöni Punk
József képviselõ úrnak, hogy tiszteletdíjának lemondásával
anyagi támogatást nyújtott klubunk részére.

BERHIDAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
ADVENTI ÉS KARÁCSONYI ALKALMAI:
December 18. 9:00 óra: Ádvent negyedik vasárnapja Nagy-

tiszteletû Kuti Géza nyugalmazott esperes úr szolgálatával.
December 19. 16.00 óra: Ádventi bibliaóra közös fadíszí-

tés és adventi Agapé (Közös zenés lelki-testi kenyér)
December 24. 14.00 óra: Szentesti istentisztelet gyerme-

kek szolgálatával. Ajándékosztás
December 25. 9.00 óra: karácsonyi ünnepi istentisztelet úr-

vacsoraosztással
December 26. 9:00 óra: karácsonyi ünnepi istentisztelet
Január 1. 9:00 újévi könyörgés - úrvacsoraosztással

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és egészségben
gazdag boldog új évet kívánok minden kedves klubtagnak
és családjának!

Horváth Istvánné
klubvezetõ



KÖSZÖNET
„….csak a szeretet az, ami visz tovább,
hogy szebb napokban is mindig lásd
mások fájdalmát” (Chézy)
Jó érzés tudni, hogy sok ember van a környezetünkben, aki

nyitott szívvel jár a világban, és nem megy el mások gondja, ba-
ja mellett, hanem megpróbál segíteni.

Köszönetemet szeretném kifejezni és a család köszönetét
tolmácsolni mindenkinek, azért a szeretetért és összefogásért,
amivel a Sepsibükszádon élõ Terza Csabának és családjának
segített. Köszönet a Berhidai Római Katolikus Egyházközség
híveinek és plébánosának, a Berhidai Önkormányzat dolgozó-
inak, a berhidai és peremartoni vállalkozóknak, a peremartoni
iskola tantestületének, azoknak a barátoknak, akik már jártak Er-
délyben, és mindig jó szívvel gondolnak az ott élõ magyar test-
véreinkre, azoknak, akiknek barátai vannak Erdélyben, a gyûj-
tés szervezésében közremûködõknek és minden jó szándékú,
együttérzõ embernek, aki segítette a bajba jutottakat.

Nesó László
Berhidai Római Katolikus Egyháztestület elnöke

100 ÉVE TÖRTÉNT
Az I. világhá-

ború javában dúlt,

mikor 1916. no-
vember 21-én el-

hunyt I. Ferenc Jó-

zsef osztrák csá-

szár és magyar ki-

rály Schönbrunnban

86 éves korában.

Ferenc József 68

éves országlás

után, az elsõ világháború harmadik évében hunyt el. A sors sok

szempontból kegyes volt hozzá, ugyanis birodalma nem sokkal

élte túl elsõ és legjelentõsebb uralkodóját. A trónon követte õt

IV. Károly (1887–1922), Mária Jozefa szász hercegnõnek és

Ottó Ferenc fõhercegnek, Ferenc Ferdinánd öccsének fia. IV.

Károlyt, az utolsó magyar királyt és feleségét, Bourbon-Pár-
mai Zita hercegnõt 1916. december 30-án a budavári Mátyás-

templomban megkoronázzák. Fiúk, Habsburg Ottó (1912. no-
vember 20. – 2011. július 4.) ekkor 4 éves, õ az utolsó trónörö-

kös. Habsburg Ottó 70 évi távollét után, 1987 nyarán látogatott

magánemberként elõször Magyarországra, elsõ hivatalos magyar-

országi útjára egy Európa parlamenti küldöttség tagjaként 1989.

február végén került sor.
Polcsik László

2016. december Önkormányzati Híradó

13

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár ezúton mond kö-

szönetet Németh László úrnak, hogy az általa készített és fel-

ajánlott kézmûves díszekkel hozzájárult az intézményünk ün-

nepi dekorációjához. Lengyelné Horváth Andrea

MIT JELENT SZÁMOMRA SZENT KARÁCSONY ÜNNEPE?
„... üdvözlégy kis Jézus reménységünk, Aki ma váltságot hoztál
nékünk, meghoztad az igaz hit világát, megnyitád szent Atyád
mennyországát ... (részlet az egyik karácsonyi énekbõl)

Szeretett Testvérek!
Kedves Olvasók!

Nem egyszerû röviden megfogalmazni erre a kérdésre a vá-
laszt! De pár gondolatban megpróbálom röviden összefoglalni. 

A karácsony számomra egy gyönyörû kezdet, amelyet a Jó Is-
ten 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 fontos a család, fontos az
édesanya, fontos az embertárs szeretete. Rádöbbent arra is,
hogy ne csak, és elõdlegesen ne a külsõségekben keressük a bol-
dogságot, mert nem ott van, s nem találjuk meg ott.

Megható, de egyben óriásian nagy üzenetértéke van a betlehe-
mi jászoloknak, amelyeket szent karácsony ünnepére állítunk! Az
elsõ betlehemállítás történetét Celánói Tamás örökítette meg. As-
sisi Szent Ferenc az itáliai Greccióban 1223-ban megkérte egy ba-
rátját, hogy rendezzen be egy barlangot és készítsen jászolt, hoz-
zon szalmát, szamarat és ökröt és értesítse a pásztorokat, és így
„alkalmi színészekkel” felelevenítették a szent karácsonyi éjszaka

eseményeit. Lehet, sõt szólni is kell a betlehemi kisded Jézushoz,
hogy igazi örömet sugározzon ránk az idei karácsonykor is!

Egyszer egy kedves történetet hallottam, amely megraga-
dott. Egy fiatalember teli gonddal, problémával a templomba
megy a karácsonyi idõ alatt és a betlehemi jászol elõtt imádko-
zik. Fáradt volt és elbólintott imádság közben és azt álmodta,
hogy megszólal a kis Jézus a betlehemi jászolból, és nevén szó-
lítja. Azt kérdezi, hogy mit kér tõle ajándékként. Õ csak szere-
tetet kért és békét a világnak! A kis Jézus megígérte, hogy meg-
próbál segíteni neki ebben! De Õ is kért tõle valamit. Az em-
ber megkérdezi, hogy mit? Õ csak annyit válaszolt Neki, hogy:
„Add Nekem a bûneidet, a gyötrelmeidet, a bánatodat, az aggo-
dalmaidat stb…”. Emberünk erre megkérdezi Tõle: „Miért nem
mást kérsz kis Jézus?!”. A kis Jézus így felelt: „Te ezzel ne tö-
rõdj, csak higgy erõsen továbbra is benne, hogy Én tudok ne-
ked ebben segíteni! Higgy abban, hogy fogok is segíteni Neked!”.
S ha ezeket odaadtad Nekem – folytatja Jézus, akkor kérhetsz
még sok szép dolgot is szeretteidnek, barátaidnak és önmagad-
nak is! De az elsõ kérésemet soha se feledd el!

Karácsonykor Jézus elindul itt a földön szíveinkhez, hát –
talán röviden ezt a nagy örömet jelenti nekem szent karácsony
ünnepe. Induljunk mi is el Jézussal együtt az örök élet felé, ame-
ly út majd a húsvéton át (a legnagyobb ünnepünk, s karácsony
a kezdet, húsvét a cél) a mennyországba visz.

Ezen gondolatokkal kívánok imádságos szeretettel, minden
Kedves Hívünknek, Olvasónak és Szeretteiknek áldott szent
kegyelemteljes karácsonyt, és örömteli új esztendõt:

Beke Zsolt H. esperes – plébános.



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: 20/595-0602

adoszakikonyvelo@gmail.com
Berhida, Rózsafa u. 14.

Önkormányzati Híradó 2016. december
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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.)

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!
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MEGHÍVÓ

A

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
alkalmából

Berhida Város Önkormányzata

sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját

KÁLLOY-MOLNÁR PÉTER
zenés-irodalmi mûsorára.

Közremûködik
HRUTKA RÓBERT gitármûvész

KALMUS FELICIÁN csellómûvész

Idõpont: 

2017. január 20., péntek 16 óra
Helyszín:

Polgármesteri Hivatal

Ünnepi köszöntõt mond:
PERGÕ MARGIT 

polgármester

Busz indul:
15:45-kor a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár elõl, 

vissza a rendezvényt követõen.

Tudatjuk kicsivel és naggyal, fiatallal és idõssel, hogy
2016. december 16-án, pénteken 

10.00 órától 18.00 óráig 
a Petõfi Mûvelõdési Házban

KARÁCSONYI VÁSÁR lesz, 

ahol megvásárolhatjuk a helyi amatõr
mûvészeink 

által készített ajándéktárgyakat.

Az Összefogással
Berhidáért Egyesület 

szeretettel várja Önöket!

Látogassanak el hozzánk!

A Kertbarát Kör szeretettel meghívja 

a szórakozni vágyókat

batyus, óévbúcsúztató élõzenés bulijára

a berhidai Kultúrházba.

Nyitás: 20.00 óra

Amit kínálunk:
Jó hangulat, kellemes társaság,

korlátlan koktélfogyasztás minõségi italokból,

tombola (ahol mindenki nyer).

Báli ruha sem kötelezõ, mindenki kényelmesen

öltözhet, mert számunkra a közösségben

eltöltött idõ a legfontosabb!

A részvétel regisztrációhoz kötött. 

Érdeklõdni, asztalt foglalni 

Kellerné Szász Anikónál
a 06 30/989-1152-es telefonszámon lehet.
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KARÁCSONYVÁRÓ
GYERMEKPROGRAMOK

2016
MESESZÍNHÁZ
Az Eleven Társulat mûsora

a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.

Ady Endre Általános Iskola
december 14., szerda 9.00 óra

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
december 14., szerda 11.00 óra

CSINÁLD MAGAD AJÁNDÉKOD!
Kézmûves játszóház

Berhidai Kultúrház és Könyvtár

december 17., szombat 10.00-12.00 óráig

SZÜNIDEI FILMVETÍTÉS
Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár 

december 22., csütörtök 16.00 óra

december 28., szerda 16.00 óra

Berhida Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja

településünk nyugdíjas lakóit

2016. december 16-án, 
pénteken 16 órára
a Petõfi Mûvelõdési Házban

tartandó

IDÕSEK
KARÁCSONYA
ÜNNEPSÉGRE

Köszöntõt mond:

PERGÕ MARGIT
polgármester

Sztárvendég: 

SOLYMOS TÓNI
BUSZ INDUL: 15.40 – Kiskovácsi-Akácfa út, 

15.45 – Polgármesteri Hivatal elõl, 
vissza a rendezvényt követõen

Meghívó
Az Összefogással Berhidáért Egyesület

szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2016. december 20-án, kedden 16 órára
a Polgármesteri Hivatal elõtti téren megrendezésre kerülõ

MINDENKI
KARÁCSONYA

ünnepségre.

Ünnepi köszöntõt mond: 
Pergõ Margit polgármester és 

Beke Zsolt helyettes-esperes, plébános

Ünnepi mûsort adják: 
Városunk óvodásai, iskolásai, dalkörei s mindazok, 

akik békés karácsonyi ünnepeket akarnak kívánni 

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 és Könyvtár

IDÕPONT:

2016. december 15., 
csütörtök 17 óra

FELLÉPÕK:
Hétszínvirág Óvoda Bambi csoportja, 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói, 

Alapfokú Mûvészeti Iskola
növendékei, 

Ali László és a hittanos gyerekek, 
Õszi Napfény Népdalkör, 

Õszi Napfény Nyugdíjas Klub, 
Kovács Attila

Jöjjön, ünnepeljünk együtt 
és idézzük meg a szeretet, 

az összetartozás, 
a meghitt együttlét örömét!
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