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Kultúra,... sokat gondolok rá, mikor elmerengek az ünnep kö-

zeledtével e szó jelentésén, morfondírozok magamban: Ez a tö-

mör, rövidke kifejezés mennyi mindent rejt magában! Ünnepet
mondtam volna? Valóban így érzem. Ezt a napot igazi ünnep-

ként élhetjük meg, hiszen magában foglalja mindazt, ami népünk-

nek, nemzetünknek közös értéke, záloga, s a múltból táplálko-

zó jövõje lehet, miközben ugyanennyire fontos a társadalmat

közösséggé szervezõ egyén számára is. Jelentheti egy egész

nép, nemzet közös tevékenységének összességét, mely alapjá-

ul szolgálhat akár a megítéléséhez, segítheti felemelkedését,

ugyanakkor mindennapjaink fontos része is, szinte észrevétlen

ólálkodik körülöttünk mindenkor megszínesítve, megédesítve

a szürke hétköznapok unalmát.

Ezek a gondolatok cikáznak a fejemben, miközben lassú lép-

tekkel közeledek a Polgármesteri Hivatal felé január 22-én, a

„Magyar Kultúra Napja” alkalmából tartandó ünnepélyes ren-

dezvényre. „Vajon milyen lesz az „est,” az ígért irodalmi mû-
sor?” – villan át az agyamon. Elképzelem, de már nincs idõ to-

vább vinni a gondolatot, mert megérkezem, s kezdetét veszi a

köszöntés. Jó érzéssel hallgattam Pergõ Margit polgármester kö-

szöntõ beszédét, melyben az enyémhez hasonló gondolatokkal

fejti ki az ünnephez való kapcsolódást. Igazán tartalmas mon-

danivalót hallhatott a nagyérdemû közönség, információkkal is

gazdagodhattunk „Himnuszunk” megírásának, megzenésítésé-

nek körülményeirõl, s nagy költõnk, Kölcsey Ferenc, illetve

halhatatlan zeneszerzõnk, Erkel Ferenc életrajzi adatairól, mun-

kásságáról, melyek ezer eltéphetetlen szállal kapcsolódnak

nemzeti kincseinkhez, a magyar kultúrához. Ilyen Himnuszt

egyetlen európai nép sem mondhat magáénak, mint amilyet ne-

künk hagyott örökül szatmárcsekei magányában a 33 éves Köl-

csey. – „Ez a vers nemzeti himnuszunkká, azaz egy közösség
identitását kifejezõ énekké vált, amelyet minden magyar ember
elérzékenyülve és mélységes, szent áhítattal hallgat.” – hang-

zik szívet rengetõen városunk vezetõjének meghatottságtól fá-

tyolos hangján ez, s még jó pár elsöprõ erejû gondolat, mely

gyökereinkrõl, nemzeti identitástudatról, hazaszeretetrõl éb-

reszt mély, erõs intenzitású érzelmeket hallgatóságában, me-

lyet tovább fokozott híres elõdeink idevágó mondatainak idé-

zése, kultúrával foglalkozó gondolatainak idézése. Folytatás-

képpen a II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató

Általános Iskola tantestületének tolmácsolásában a „Töretlen hit-
tel ember és magyar!” címû irodalmi estet tekinthették meg a

jelenlévõk. A tantestület rendkívül komoly mûvészi összeállí-

tással lepte meg az egybegyûlteket. A felkészülést Monse Éva
koordinálta, saját szavaival élve: õ „fogta csokorba a mûsort”,
mely igazából team munka volt. A „csapat” már többször sze-

repelt együtt rendezvényeken, így összeszokottan készültek

együtt a felkérésnek eleget téve. A kiválasztott mûveket közö-

sen válogatták össze (Éva az oroszlánrészt magára vállalta), s

a címet is együtt találták ki. Több szerzõtõl is bekerültek mû-

részletek, darabok, így Wass Albert, Reményik Sándor, Tamá-

si Áron, Sík Sándor, Szuhanics Albert, Lovag Erdõs Anna, Kiss

Judit, Juhász Ferenc, Bényei József, Szabó Lõrinc és Sajó Sán-

dor ünnepi gondolatait közvetítették felénk, mely hangzásában

kiegészült az élõzenei elõadás élményével, továbbá olyan zenei

elõadókkal, akiket Éva választott. Az összeállításnál figyelem-

be vette a versek és a zenei aláfestés hangulati, stílusbeli egy-

becsengését, s a hazaszeret megnyilvánulását óhajtotta hang-

súlyozni e magasztos mûvészi élmény közvetítése által. Az is-

kola tanulói dekorációjukkal járultak hozzá a mûsor sikeréhez,

amihez nem fér kétség.

A tartalmas, élménydús programot virággal köszönték meg

a szervezõk, s az irodalmi program után a „kultúra nagyköve-

teit”, vagyis a városi kulturális programok szervezõit Pergõ

Margit polgármester külön fogadással üdvözölte, így hálálva

meg áldozatos munkájukat, mely méltó zárása volt az átszelle-

mülést hozó ünnepi megemlékezésnek.

Császár Zsuzsanna
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A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSÉN TÖRTÉNT
Legutóbbi beszámolónk óta a képviselõ-testület kettõ mun-

katerv szerinti ülést tartott, 2015. november 26-án és decem-
ber 17-én.

A november 26-i ülésen a képviselõ-testület meghallgatta a
Településellátó és Szolgáltató Szervezet vezetõi álláshelyére je-
lentkezõ pályázókat, és közülük ismételten Karácsony Józsefet
bízta meg a TESZ vezetésével. Elfogadta a költségvetés három-
negyedévi teljesítésérõl szóló beszámolót és módosította a költ-
ségvetési rendeletet. Összegezve a III. negyedévi gazdálkodást
megállapítható, hogy továbbra is a bevételek lehetõségei szerint
látjuk el a kitûzött fõbb feladatok végrehajtását. A mûködési
kiadások kiemelt figyelemmel kísérésével megõrizhetõ a gaz-
dálkodás egyensúlya. A módosítási javaslatok nyomán a 2015.
évi költségvetés bevételi és kiadási elõirányzatait azonos ösz-
szegben 1.571.936 ezer Ft-ban fogadták el a képviselõk. Tár-
gyalta a bevételnövelõ intézkedésekrõl készült elõterjesztést.
Úgy döntött, hogy egyik helyi adónem mértékét sem emeli
meg. Egyes tételeknél, amelyek az ideiglenes árusítást érintik,
emelni javasolta a közterület használati díjakat. 

Elfogadta a testület a 2016. évre vonatkozó belsõ ellenõrzé-
si tervet.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal jelzésére újból – érde-
mi változtatás nélkül – elfogadták a képviselõk a Helyi Építési
Szabályzatot és a Településszerkezeti tervet. 

Jogszabályi változások miatt szükséges a Családsegítõ Köz-
pont tevékenységének módosítása. A képviselõ-testület úgy
döntött, hogy a család- és gyermekjóléti feladatokat továbbra is
az intézmény útján kívánja ellátni. Az intézmény 2016. január
1-jétõl Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat néven
mûködik tovább. Az átszervezéssel kapcsolatban szükségessé
vált a Berhidai Szociális Társulás társulási megállapodásának
módosítása is, amelyet a képviselõ-testület elfogadott.

Elbírálta a testület az út- és járdaépítésre, - felújításra kiírt
közbeszerzési ajánlatokat, amelyek közül a legkedvezõbb aján-
latot adó STRABAG Általános Építõ Korlátolt Felelõsségû Tár-
saságot bízta meg a kivitelezéssel, összesen mintegy 115 millió
forintos vállalkozási díj ellenében. A kivitelezési munkák vár-
hatóan február elején el is kezdõdnek és az elsõ félév végéig be-
fejezõdnek. A munkákkal érintett utcákban lakók a munkák meg-
kezdésérõl és várható tartamáról külön értesítést fognak kapni.

Elfogadták a képviselõk az átruházott szociális jogkörök gya-
korlásáról szóló beszámolót és a településen házi szociális gon-
dozást végzõ Napáva Kft tájékoztatását tevékenységérõl. Így
partnerként vehetnek részt a folyamatban Vilonya, Papkeszi, Õsi,
Öskü, Küngös, Pétfürdõ önkormányzatai, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, az Össze-
fogással Berhidáért Egyesület, a Római Katolikus és Református
Egyház, valamint a Peremartoni Ipari Park képviselete.

A december 17-i ülésen a polgármester tájékoztatást adott
az Erkel Ferenc utcában végzett útmegnyitási tevékenységrõl.
A képviselõ-testület elfogadta a 2016. évi átmeneti gazdálko-
dásról szóló rendeletet, amely alapján az abban meghatározott
kifizetések teljesíthetõk a költségvetési rendelet elfogadásáig
terjedõ idõre. A tervezet tartalmazott forrásokat ahhoz, hogy ez
év elejétõl lehetõség legyen arra, hogy a háziorvosok helyben le-
vegyék a vért, és annak a laborba szállítását az önkormányzat fi-
nanszírozza. Ezt a javaslatot a jelenlévõ képviselõk a minõsített
többséghez szükséges számú szavazattal nem támogatták.

Az elõzõ ülésen elfogadott javaslat alapján módosította a
közterület-használatról szóló rendeletet. Ennek alapján január

1-jétõl az idényjellegû árusítás, az alkalmi árusítás és a mozgó-
árusítás díjtételei változtak annyiban, hogy a fizetendõ díj az
igénybe vett terület nagyságától függ.

A képviselõk elfogadták a gyermekélelmezésre vonatkozó
nyersanyagnormát. A szükséges számú szavazatok hiányában
nem került elfogadásra a gyermekélelmezési térítési díjakat
meghatározó rendelet. 

Az elõzõ ülésen felmerült javaslatoknak megfelelõen beter-
jesztésre került az iparûzési adóról szóló rendelet tervezete,
amely mentességet biztosított volna az iparûzési adó alól az
egészségügyi szolgáltatást végzõk, illetve minden olyan vállal-
kozás részére, amelynek adóalapja nem éri el a 2,5 millió forin-
tot. A tervezetet a szükséges számú szavazat hiányában nem
fogadta el a testület. 

A képviselõk elfogadták a térfigyelõ kamerák mûködtetésé-
re, az adatok kezelésére vonatkozó megállapodást a várpalotai
rendõrkapitánysággal.

A testület megtárgyalta és elfogadta a 2016. elsõ félévi mun-
katervét.

Döntött a német és a roma nemzetiségi önkormányzatokkal
kötött megállapodások felülvizsgálatáról.

Jóváhagyta a Kultúrház és Könyvtár által kötött helyiség-
bérleti megállapodást. 

A peremartoni ABC korábbi bérlõje – az ÁFÉSZ – által vég-
zett beruházások értékét térítésmentesen az önkormányzat tu-
lajdonába adta, az erre vonatkozó megállapodást a testület el-
fogadta. Az új bérlõvel kötött bérleti szerzõdést a vállalkozási
forma változása miatt a képviselõk jóváhagyták.

Elbírálta a képviselõ-testület az út- és járdaépítés, - felújítás
kivitelezéséhez kapcsolódó mûszaki ellenõri feladatokra irá-
nyuló pályázatokat és a mûszaki ellenõri feladatokkal Ádám
László veszprémi vállalkozót bízta meg, összesen 1. 397 ezer fo-
rintos díjért.

A Kiskovácsi szennyvízátemelõben mûködõ szivattyú cse-
réjét indítványozta az üzemeltetõ, amelyet a képviselõk jóvá-
hagytak. Az új szivattyú beszerzéséhez szükséges – Berhidát ter-
helõ – 766.000 Ft-ot biztosította az önkormányzat.

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület bér-
leti díj csökkentési kérelmét a jelenlévõ képviselõk többsége támo-
gatta, havi 30.000 Ft-ra mérsékelve a fizetendõ bérleti díjat.

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ

FALUGAZDÁSZ FOGADÓÓRA

Tisztelt Gazdálkodók!

A falugazdász fogadóórát tart 
minden páratlan héten, kedden 8.00-10.00 óráig
a berhidai Kultúrház és Könyvtár elsõ emeletén.

A falugazdász akadályoztatása esetén 
(betegség, szabadság, értekezlet, továbbképzés, stb.)

a fogadóóra elmaradhat, 
melyrõl a Kultúrház munkatársait értesíteni fogja.

Információ: Varga Csaba falugazdász
Tel.: 70/436-5113
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DRÁGUL A HÁZI PÁLINKAFÕZÉS
2015. január 1-jével a jövedéki adóról és a jövedéki termé-

kek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény magánfõzésre vonatkozó szabályai módosul-
tak. A módosítások értelmében a magánfõzõ a desztillálóbe-
rendezés beszerzését köteles bejelenteni a beszerzést követõ 15
napon belül a közös önkormányzati hivatal Hatósági Irodájá-
hoz. A magánfõzõ köteles megõrizni a desztillálóberendezés
megszerzésének jogszerûségét igazoló iratot, és egy ellenõrzés
esetén azt bemutatni. A 2015. január 1-jét megelõzõen beszer-
zett desztillálóberendezések esetében a bejelentést 2015. janu-
ár 15-ig kellett megtenni a közös önkormányzati hivatal Ható-
sági Irodájához. A bejelentésnek tartalmaznia kell a magánfõ-
zõ természetes azonosítóit, lakcímét, elérhetõségi adatait, adó-
azonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés idõ-
pontját, a desztillálóberendezés ûrtartalmát és tárolásának,
használatának helyét, helyrajzi számát, ha az eltér a magánfõ-
zõ lakcímétõl. Több tulajdonos esetén valamennyi tulajdonos-
társ adatát fel kell tüntetni. A bejelentés hiányában a desztillá-
lóberendezés birtoklása jogellenes, egy ellenõrzés esetén a
vámhatóság a be nem jelentett készüléket elkobozza jövedéki
bírság kiszabása mellett. Az elmúlt év végén elfogadott újabb
jogszabály-módosítás alapján a tárgyévben elõállítani tervezett
magánfõzött párlat elõállításához az elõállítást megelõzõen
párlat adójegyet kell beszerezni a vámhatóságtól. A párlat adó-
jegy a beszerzõ magánfõzõt egy liter magánfõzött párlat tárgy-
évi elõállítására jogosítja. A párlat adójegy 700 forint értéket
képvisel, egy liter 42 térfogat százalékos tényleges alkoholtar-
talmú párlat adótartalmát figyelembe véve. A magánfõzõ tárgy-
évi elsõ beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet szerez be és
tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerezhet be és
legfeljebb ennek megfelelõ mennyiségû párlatot állíthat elõ. Ha
a magánfõzõ a párlat adójeggyel megfizetett adójú párlatmeny-
nyiségnél több párlatot állít elõ, akkor a tárgyév végéig be kell
szereznie a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket a vám-

hatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen eset-
ben sem lehet túllépni. Az önkormányzati adóhatóságnál re-
gisztrált magánfõzõ jogosult párlat adójegy beszerzésére. A
magánfõzõ a párlat adójegy igénylésekor a vámhatóságnak
megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az elõállítani kívánt
párlat mennyiségét, valamint nyilatkozik arról, hogy a magán-
fõzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel. A párlat
adójegy igénylése és rendelkezésre bocsátása az igénylõ vá-
lasztása szerint papír alapon vagy elektronikusan történik. A
vámhatóság a párlat adójegyek magánfõzõnek történõ átadásá-
ról a kedvezményes adózási szabályok betartásának ellenõrzé-
sére alkalmas nyilvántartást vezet, valamint az átadott adójegy
mennyiség megadásával haladéktalanul értesíti a desztillálóbe-
rendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzatot. Az
évente elõállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magán-
fõzõ a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a
vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondos-
kodni a többletmennyiség megsemmisítésérõl.

Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki
a) a magánfõzésre vonatkozó rendelkezéseknek egyebekben

megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat
adójegy beszerzése nélkül végzi párlat elõállítását,

b) a desztillálóberendezés jogszerû birtoklása megállapításá-
hoz szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg,

felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen ele-
get 15 napon belül. Ha az érintett a felszólításának határidõig
nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forin-
tig terjedõ bírsággal sújtja.

Az önkormányzati adóhatóság felé fentiek szerint teljesíten-
dõ bejelentés mintáját a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 11.
melléklete tartalmazza, amely a közös önkormányzati hivatal Ha-
tósági Irodáján is beszerezhetõ.

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ

RENDÕRSÉGI HÍREK
Babakocsival vitte el a lopott televíziót

A Várpalotai Rendõrkapitányság munkatársai a bejelentés
napján elfogták azt a férfit, aki a megalapozott gyanú szerint
egy berhidai családi házból lopott el elektronikai cikkeket.

Egy berhidai férfi arról tett bejelentést a rendõrségre, hogy
2016. január 29-én reggel, munkából hazatérve befeszítve talál-
ta házának ajtaját. A családi házból az ismeretlen tettes televízi-
ót, számítógépet és hangfalat vitt el. A várpalotai rendõrök szé-
leskörû adatgyûjtést végeztek, amelynek eredményeként a kapi-
tányságra elõállították és gyanúsítottként hallgatták ki a 21 éves
szabadhídvégi illetékességû K. K. Gy.-t. A férfi beismerõ vallo-
mást tett. Elmondta, hogy az elektronikai cikkek elszállításához
egy babakocsit vett kölcsön. A férfi az eltulajdonított tárgyak egy
részét értékesítette, de a nyomozók ezeket is lefoglalták. A 21
éves szabadhídvégi férfi ellen lopás vétsége magalapozott gya-
núja miatt folyik a nyomozás a Várpalotai Rendõrkapitányságon. 
Falopókat kaptak el a körzeti megbízottak

Fával megpakolt lovas kocsival akart a négy fõs társaság tá-
vozni a Berhida-Peremartoni erdõs részrõl. A körzeti megbí-
zottat az a hivatásos vadász értesítette, aki tetten ért egy négy
fõbõl álló társaságot, amint az erdõben engedély nélküli faki-
termelést végeznek. 

A körzeti megbízottak 2016. január 30-án délelõtt tíz óra kö-
rüli idõben Berhida belterületén igazoltatás alá vonta a 84, 52, 32,
és 19 éves berhidai illetékességû férfiakat, akik a korhadt és vá-
gott fával megrakodott lovas kocsival közlekedtek. A fa termelé-
sére, elszállítására a férfiak engedéllyel nem rendelkeztek, így a
négy férfi ellen lopás vétsége elkövetésének magalapozott gyanú-
ja miatt büntetõeljárást indult a Várpalotai Rendõrkapitányságon. 
Az internet veszélyei

A Várpalotai Rendõrkapitányság iskolarendõre az általános
iskola tanulóinak tartott prevenciós elõadást. A peremar-
tongyártelepi II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvok-
tató Általános Iskolában február 4-én délelõtt tartotta meg az elõ-
adását Bartók Judit rendõr százados iskolarendõr. A felsõ ta-
gozatos tanulók részére az internet veszélyeirõl adott tájékoz-
tatást, és ajánlásokat fogalmazott meg, miként elõzhetik meg,
hogy bûncselekmény elkövetõjévé, vagy áldozatává váljanak.
Felhívta a fiatalok figyelmét a mobiltelefonok és online techno-
lógiák tudatosabb és biztonságosabb használatára.

A fiatalok olyan érdekesnek találták az elõadást, hogy nem-
csak saját tapasztalataikat osztották meg, de aktívan részt vet-
tek az elõadáson és kérdéseket tettek fel. Bartók Judit 

c. r. százados
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ADY ÉS AMI HÍREK
„ÖKOISKOLA” CÍM NYERTESE LETT ISKOLÁNK

Még 2014 novemberében fogant meg a gondolat az ökoisko-
lai program kidolgozásának ötlete, mikor egy másik projekt
kapcsán mûhelytalálkozó keretében megismertük Vajgerné
Bõhm Erikát, a Gaja Környezetvédõ Egyesület vezetõjét, aki lel-
kesen mesélt az ott jelenlévõknek arról, mit is jelent ökoiskolá-
nak lenni, s hogyan járható az út, ami a cím elnyeréséhez vezet.
A környezeti nevelés iskolánkban eddig is a kiemelt feladatok
közé tartozott. Átértékeltük, s nevén neveztük korábbi program-
jaink közül néhányat, és új elemekkel színesítettük korábbi te-
vékenységlistánkat. Az ökoiskola program fõ mozgatórugója a
fenntarthatóság pedagógiájának bevezetése, módszereinek elsa-
játítása, olyan cél, amit állandóan a szemünk elõtt tartva mun-
kálkodunk. Programjaink átszervezésével, bõvítésével az isko-
lai életünk elindult egy tudatosabb környezeti szempontból
szemléletformáló szerepet is betöltõ irányba, melynek eredmé-
nyeképpen a 2015. évben meghirdetett pályázaton elnyertük az
„Ökoiskola” címet, idén elsõ alkalommal. Abban a megtisztel-
tetésben volt részem, hogy iskolánk ökoiskola koordinátoraként
január 30-án az Emberi Erõforrások Minisztériuma helyettes ál-
lamtitkárától, Sipos Imrétõl ünnepélyes keretek között személye-
sen vehettem át a kitüntetõ oklevelet, mely a cím viselésére jo-
gosít három éven át. Pályázatunk sikeressége érdekében, töb-
bek között az alábbi tevékenységeket végeztük/végezzük: éven-
te több alkalommal szervezünk fenntarthatóság pedagógiájához
köthetõ tábort (Öko-tábor, Erzsébet Program), a helyi környe-
zet tanulmányozása, különféle programok a Szabadidõparkban

a Kistónál, gyalogtúrák a Szõlõhegybe, látogatás a Vilonyán
mûködõ malomba, rendszeresen szervezünk kerékpáros prog-
ramokat is (együttmûködés a rendõrséggel: kerékpáros ügyes-
ségi versenyre, KRESZ-teszt, TOTÓ), sulimoped program kere-
tében 7-8. osztályos diákjaink közül néhányan ingyenesen vehet-
nek részt segéd motorkerékpár oktatáson és tehetnek vizsgát,
szerezhetnek jogosítványt. A tavalyi tanévben részt vettünk to-
vábbá a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre neve-
lési program megvalósítása – a közúti közlekedés biztonságát
szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység – 1. for-
duló” címû pályázaton, melynek sikere által új közlekedési esz-
közök, közöttük 2 jól felszerelt kerékpár is kerülhetett diákjaink
részére az elnyert összegbõl.

Az iskolai rendezvényeken már elkezdtük az anyagok újra-
hasznosíthatóságát tanulmányozni a dekoráláshoz, és mellõz-
zük az eldobható eszközök használatát. Szelektíven gyûjtjük a
mûanyagpalackot, fáradtolajgyûjtõ versenyt hirdettünk erre a
tanévre. A hulladékgyûjtést két alkalommal is megszervezzük,
rendezvényeinket a szülõk és civil szervezetek bevonásával
szervezzük meg. Fontos számunkra a családi életre nevelés, így
Családi Napokat szervezünk, ahol a generációk együtt kapcso-
lódhatnak ki tartalmasan. Ilyen alkalmakkal a helyiek is bekap-
csolódnak programjaink lebonyolításába, s általuk ismerkedhet-
nek diákjaink az önkéntes munka fontosságával, hasznosságával.

Császár Zsuzsanna 
ökoiskola koordinátor

A NÉPRAJZI MÚZEUMBAN ÉS A PARLAMENTBEN JÁRTUNK
A Budapesti Néprajzi Múzeum ingyenes múzeumi látoga-

tást, valamint ingyenes múzeumpedagógiai foglakozásokat biz-
tosított azoknak a magyarországi és határon túli óvodai, általá-
nos- és középiskolai csoportoknak, amelyekbe hátrányos hely-
zetû gyerekek is járnak. Ennek köszönhetõen 2015. december
9-én iskolánk 50 tanulója jutalomkiránduláson vehetett részt.
A gyerekeknek különösen nagy élmény volt, mivel az oda- és
visszautazás többfajta tömegközlekedési eszközök igénybevé-
telével valósult meg. A MÁV ingyenesen biztosította a vasúti
utazást. A Déli pályaudvarról a Kossuth térre metróval jutot-
tunk el. A mozgólépcsõzés és a metrózás volt a nap fénypont-
ja, mely valakikben félelmet, valakikben izgalmat keltett. A
múzeumban kétfelé vált a csapat. Az alsó tagozatos gyerekek-
nek a „Betlehem - Nagy dolgok a jászolnál történnek” címû ki-
állításához kapcsolódóan tartottak foglalkozást, a felsõsõsök
„A székelykaputól a törölközõig” címû, Szinte Gábor gyûjté-
seit bemutató múzeumpedagógia órán vehettek részt. Mindkét
foglalkozás igazi élményt nyújtott diákjainknak. A múzeumi
látogatást követõen, egy országgyûlési képviselõnek köszön-
hetõen, tanulóink és a kísérõ pedagógusok ingyenesen látogat-

hatták meg a Parlament épületét. Szerencsénkre éppen akkor
volt õrségváltás a szent koronánál, ez nagy hatással volt a gye-
rekekre és felnõttekre egyaránt. A metrójegyeket és a várpalo-
tai vasútállomásra történõ oda- és visszautazást önerõbõl illet-
ve támogatói hozzájárulásokból tudtuk finanszírozni. 

Ezúton fejezzük ki köszönetünket Pergõ Margit polgármes-
ter asszonynak, Beke Zsolt h.esperes, plébános úrnak, az or-
szággyûlési képviselõ úrnak és a Mikó Kft-nek, akik gyorsan
segítségünkre siettek, és iskolánk tanulóit támogatták.

Fejes Erzsébet
szervezõ tanár

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a 

„Berhidai Iskoláért” Alapítványt!
Adószáma: 18920604-1-19

Köszönettel: Ady Endre NNNY Általános Iskola és 
AMI tanulói és dolgozói

JÓTÉKONYSÁGI SZILVESZTERI BÁL
A 2015-ös évet is jó hangulatban búcsúztattuk az iskola

jótékonysági óévbúcsúztató bálján. A bált az iskola tanulóinak
mûsora nyitotta meg, melyen Lendvai Elizabet énekelt és a fel-
sõ tagozatos lányok egy vidám táncot adtak elõ. A fantasztikus
zenét Szõke János szolgáltatta. Ezúton mondunk köszönetet
azoknak, akik jóvoltából létrejöhetett ez a rendezvény, és akik
részvételükkel megtisztelték bálunkat. Köszönet a tombolatár-
gyakért a következõ támogatóknak: Nyírõ Istvánné, Héninger
László és Héninger Pálma, Vargáné Kiss Olga, Gerõfiné Piros-
ka, Jánosi Nóra, Higiénia üzlet, Reider Norbert, Papirusz-
Kovács Andrea, Csonka Ágnes, Fazekas Istvánné, Bakonyi
Róbert, Hurda Zoltánné, Szabó Tünde, Fornai Marietta, Tóth-
né Éberfi Éva, Fejes Erzsébet, Jancsek Mária, Lits Ferencné.

Az iskola tanulói és dolgozói
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A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
ISKOLÁNK DECEMBERI ESEMÉNYEI

A decemberi hónap immár hagyományosan a karácsonyvá-
rás szellemében telt iskolánkban.

Több éve közösen gyújtunk gyertyát a nagy adventi koszorún-
kon az egyes adventi hetek utolsó tanítási napján. Így történt ez
tavaly is. Az alsós énekkar, a 4. a, valamint a 3. osztályosok ad-
tak az eseményhez minden alkalommal kis mûsort, Póli néni
vezetésével. December 4-én a Mikulást vártuk intézményünkben
nagy izgalommal és szeretettel. Hogy a megfelelõ hangulatot is
megteremtsük ehhez, a nagyszünetben krampuszversenyt ren-
deztünk. A megmérettetés két nyertese, Farkas Nadin és Törõ
Dzsúlió egy évig viselhetik az „Iskola Fõkrampusza” címet.
Késõbb az alsó tagozatosok a Jégvarázs címû mesefilmet néz-
hették meg. Eközben betoppant a Nagyszakállú is, aki mind a ki-
csiket, mind a felsõsöket megajándékozta egy kis finomsággal.
December 12-ét, a munkanap áthelyezés miatt, mi is az iskolá-
ban töltöttük, de megpróbáltuk a gyerkõcök számára izgalmas-
sá, élvezetessé tenni. A rövidített tanítási órák után megtartottuk
a már több éve szokássá vált Luca-napi bosziversenyünket. A
versenyben kicsik-nagyok egyformán kipróbálhatták magukat
a különféle versenyszámokban, melyek között például terem-
és tökdíszítés, varázsigeírás, Luca-napi szokások bemutatása va-
lamint „Egy perc és nyersz!” feladatok is szerepeltek. A szoros
és izgalmas verseny végén a következõ eredmények születtek:

Alsó tagozat: „Legügyesebb osztály”: 1. osztály, „Legötlete-
sebb osztály”: 4. b osztály „Legboszorkányosabb osztály”: 4. a
osztály, „Legszorgalmasabb osztály”: 2. osztály „Legvarázs-
latosabb osztály”: 3. osztály. Felsõ tagozat: I. helyezett: 7. b osz-
tály, II. helyezett: 8. b osztály, III. helyezett: 6. b osztály.

A versenyhez szükséges kellékeket és jutalmakat a Szülõi Szer-
vezet anyagi segítségével vásároltuk meg, melyet ezúton is nagyon
köszönünk! A téli szünet elõtti utolsó tanítási héten az ünnepi vá-
rakozáshoz a Német Nemzetiségi Önkormányzat is hozzájárult,
ahol karácsonyi színdarabbal lepték meg iskolánk alsósait és ötö-
dikeseit. Így december 18-ára már teljességgel ünneplõbe öltöz-
tetett külsõvel és lélekkel érkeztünk iskolába, hiszen ekkor az
egész nap a karácsony jegyében telt el. Délelõtt az osztályok
együtt ünnepeltek, ki-ki a maga módján köszöntötte társait és osz-
tályfõnökét. Voltak, akik közös eszem-iszommal, mások ajándék-
kal, esetleg kis mûsorral lepték meg egymást. A napot és a 2015-
ös évet a tornatermi ünnepség zárta, ahol a negyedik adventi gyer-
tya meggyújtása után az alsós énekkar, a Pereszke színjátszó cso-
port és Lendvai Anna teremtett meghitt perceket. Végül alaposan
elfáradva, ám lelkesen indultak haza kicsik-nagyok, gyerekek és
felnõttek, hogy az ünnepi pillanatokból otthonra, a téli szünetre is
raktározzanak kicsit, s új erõvel kezdjünk neki a 2016-os évnek.

Fésüs Éva

NYERTES PÁLYÁZATUNK
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma megbízásából, az

Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ a HATÁRTALANUL!

program keretében, nyílt pályázatot hirdetett a külhoni magyar-

sággal kapcsolatos ismeretek bõvülésének elõsegítésére. Isko-

lánk pályázatát, melynek címe „Mi egy vérbõl valók va-
gyunk!”, nyertes pályázatnak minõsítették.

Pályázatunk célországa Románia. Június elsõ hetében, 31
hetedikes tanulóval ismerkedünk Erdély gyönyörû vidékeivel.

Pályázatunk megvalósításához 1.109.000 Ft-ot kaptunk. A

nemzeti összetartozás jegyében Erdély olyan nevezetességeit

látogatjuk meg, amelyek erõsítik tanulóink magyarságtudatát

és rávilágítanak az összetartozás fontosságára. Szállásunk

Sepsibükszádon, Berhida testvértelepülésén lesz. Sepsibükszád

és iskolája örömmel vette megkeresésünket. Az ott élõk segít-

ségével kívánjuk megismerni a hagyományos magyar és székely

népszokásokat, helyi mesterségeket. Tanulmányi kirándulásunk

célja megismertetni gyermekeinkkel az ezer éves Magyaror-

szág természeti szépségeit, hazánk egykori nagyságát, mint

földrajzi, mint erkölcsi értelemben. Sajnos, az anyaországban sok

családban háttérbe szorul a nemzeti identitás hangsúlyozása,

ezért választottunk olyan helyszíneket, ahol ez az érzés magá-

tól értetõdõen jelen van. Ebben a tekintetben fontos szerepe van

pl. a Hargitának vagy Csíksomlyónak. Nem véletlenül idõzít-

jük a „szent” hegyre tervezett kirándulást épp a trianoni tragé-
dia évfordulójának napjára. Azt reméljük, a Székelyföldön töl-

tött idõ alatt tanulóink megértik, bárhol is éljen, aki magyar,

bármilyen politikai határok is választanak el minket egymás-

tól, a magyarság örök összetartó erõ kell, hogy legyen! 

Kálmán Andrásné, Turcsányi Istvánné, Tasi Sándorné
pályázati koordinátorok

KEDVES SZÜLÕK, BERHIDAI LAKOSOK!
Tanulmányi kirándulásunk alkalmával meglátogatjuk a

sepsibükszádi testvértelepülésünkön található, Böjte Csaba ala-
pítványának Szent Piroska napközi otthonát. Ebben az otthon-
ban két csoportban gondoskodnak szegény sorsú, I–VIII. osz-
tályos gyermekekrõl. Szeretnénk meglepni az ott élõ gyereke-
ket könyvekkel, játékokkal, ajándékokkal. Kérjük Önöket,
amennyiben lehetõségük van rá, támogassák õket! 

A felajánlásokat a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános Iskola titkárságára várjuk, illet-
ve leadható a pályázati koordinátoroknak személyesen.

Felajánlásukat elõre is köszönjük!
Tasi Sándorné

FARSANGI KARNEVÁL AZ ISKOLÁBAN
Hagyományainkhoz híven az idei esztendõben is megtartot-

tuk télbúcsúztató farsangi karneválunkat. A mûvelõdési ház
színpadán maskarás diákok vonultak fel, hogy kellõképpen el-
riasszák a telet, a hideg zord idõt. Tavasztündérek segítettek,
hogy széppé varázsoljuk napjainkat, a varázslók a jóságot
csempészték az iskolába. A felsõ tagozatosok osztályonként
mutattak be kis jeleneteket, amiken nagyokat derült a közönség.
A felvonulás után az iskolában zenés táncos mulatság várta a gye-
rekeket, tombolával. hip-hop táncbemutató színesítette a prog-
ramot. Mindenki vidáman, és fáradtan zárta a napot.

Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki munkájá-
val, felajánlásával, süteménnyel vagy üdítõvel segítette, hogy ren-
dezvényünk sikeres legyen.

Jáger Zoltánné 
diákönkormányzat vezetõ
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Az elmúlt év utolsó heteiben is sok érdekes programmal
igyekeztünk színesíteni a gyermekek életét. November végén a
Mirella macskája címû bábszínházi elõadást nézték meg a gye-
rekek.

Óvodánk is részt vett a Gondolkodj Egészségesen! Program-
ban, mint az országban minden, a programban résztvevõ óvo-
da, egy idõben, november 27-én tartottuk meg a Gondolkodj
Egészségesen! napot óvodai csoportjainkban. A csoportokban
az óvodapedagógusok verset mondtak és meséltek a gyerekek-
nek az üveggolyóról. A gyerekek játszottak a színekkel, tán-
coltak, zenéltek, énekeltek. Gyümölcssaláta is készült, amit a gye-
rekek nagy örömmel fogyasztottak el. Minden gyermek egy
Egészségzsákot kapott ajándékba a Gondolkodj Egészségesen!
Program csapatától, amit örömmel vittek haza. A zsák tartalma
az egészségre nevelést szolgálja. Büszkék vagyunk arra, hogy
részt vehettünk ebben az örömteli programban!

December 1-én óvodánkban járt az AMS Speciális Mentési
Csoport egyik tagja, Pintér Ferenc. Beszélt arról, milyen balese-
tek érhetik a gyerekeket otthon, vagy az óvodában, mire kell
vigyázniuk. Megtanulták, hogyan kell a mentõt hívni. A játékos
oktatás után a gyerekek is gyakorolhatták az elsõsegélynyúj-

tást, a sebkötözést. December 4-én óvodánk
minden csoportjában járt a Télapó, két krampu-
szával együtt. Akiket a gyerekek dalokkal, ver-
sekkel vártak. A Szülõi Közösség a novemberi
jótékonysági bál bevételébõl vásárolta a télapócsomagokat,
amelyik gyermek akarta, közös fénykép készült vele és a 
Télapóval. A csoportszobai ajtók elé lábtörlõket, labdákat is
kaptak a gyerekek. Köszönjük az élményt és az ajándékokat a
Szülõi Közösség vezetõinek! A gyerekek örömére az óvodánk
elõtti parkolóba délután is ellátogatott a Télapó és a krampuszok
lovas hintóval és pónifogattal, a gyerekek nagy örömére. A ver-
sekért és dalokért szaloncukrot kapott minden gyermek. Kö-
szönet a szervezésért a „Peremartonért” Egyesületnek és a
Berhidai Lovasok Közhasznú Egyesületének!

December 10-én karácsonyi kézmûves játszóházzal színesí-
tettük a napot, ahol a gyermekek szüleikkel együtt többféle te-
vékenységbõl válogathattak kedvükre, és szép karácsonyi dí-
szek és ajándékok készültek mindenki örömére. Minden csoport-
ban lelkesen készítették a gyerekek a karácsonyi díszeket, me-
lyekkel december 15-én a Polgármesteri Hivatal elõtt felállí-
tott nagy fenyõfát díszítették fel. Az Ady Endre Általános Isko-
lában december 16-án az Eleven Társulat elõadásában kará-
csonyi meseszínházat láthattak az óvodás gyerekek is. Köszö-
net érte a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzatnak! De-
cember 17-én volt a karácsonyi szeretet ünnepség az óvodá-
ban. Mûsort adott az Ady Endre Általános Iskola 3. osztálya, aki-
ket Tóthné Éberfi Éva tanítónõ tanított be és Bakács Erika Ju-
lianna pedagógiai asszisztens hegedült. Köszönjük színvona-
las mûsorukat! Gerõfi Roland képviselõ úr személyesen hozta
el karácsonyi ajándékát az óvodának, a gyerekeknek. Ebben az
évben is egy havi tiszteletdíját ajánlotta fel óvodánknak, mely-
bõl a Fáncsi csoportba új függöny került és egy fényképezõgé-
pet kaptunk, hogy megörökíthessük az ünnepi és a mindennap-
ok eseményeit. Ezúton is köszönjük! December 18-án a Fáncsi
csoport szerepelt a Polgármesteri Hivatal elõtt a Mindenki ka-
rácsonyán.

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

Kovácsné Tobak Márta

SÜNI ÓVODA HÍREI

A KÖNYVTÁR VÁR!
A Kultúrház és Könyvtárban (8181 Berhida, Kossuth u. 18.) új
könyvekkel, új nyitvatartási idõpontban várjuk Kedves
Olvasóinkat!

KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA

HÉTFÕ: SZÜNNAP
KEDD: 12.00-17.00
SZERDA: 12.00-17.00
CSÜTÖRTÖK: 13.00-17.00
PÉNTEK: 13.00-17.00
SZOMBAT: 9.00-11.00

Varga Marietta
könyvtáros

TEGYÜK EGYÜTT TARTALMASSÁ
A BERHIDAI NAPOKAT!

A XXIV. BERHIDAI NAPOK 
szeptember 9-10-11-én kerül megrendezésre.

KIT VAGY KIKET SZERETNÉNEK
SZÍNPADUNKON LÁTNI?

Programajánlataikat, ötleteiket jutassák el
intézményeinkbe március 16-ig. 

Elérhetõségeink:
Kultúrház és Könyvtár

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 
Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

8182 Berhida, Orgona u. 2.
E-mail: kulturhaz@berhida.hu
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BERHIDAI NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBÕL…
Az õszi és a téli hónapokban sem tétlenkedtünk klubunkban. 
Szüreti batyus bálunkat október 19-én tartottuk, melyet ze-

nével, tánccal tettünk vidámabbá, ahol mindenki nagyon jól
érezte magát. Októberben és novemberben is élveztük a víz me-
legét, gyógyító hatását Tamásiban, elõadást hallgattunk a fo-
gyasztóvédelemrõl, az árubemutatók buktatóiról, köszöntöttük
a 80 éves Köcski Jánosné, Anni nénit. December 4-én Budapes-
ten voltunk a VII. Nyugdíjas Expón, melyre több megyébõl is
érkeztek nyugdíjas szereplõk. A mi néptáncosaink kezdték meg
a mûsort, nagy sikerrel. Decemberben köszöntöttük Nyírõ Ist-
ván klubtagunkat 80. születésnapján, és Zeller János és kedves
feleségét Katalint az 50. házassági évfordulóján. December 19-
én megtartott karácsonyi vacsoránkra több vendégeket hívtunk,
ahol karácsonyi versekkel léptek fel lányaink, meghittséget,
szeretetet árasztva. Pergõ Margit polgármester is köszöntött
bennünket, kívánva békés ünnepeket, boldog új esztendõt és jó
egészséget. Nagyon jó kedvvel készültünk az év utolsó napjá-
ra, együtt köszöntöttük az új évet.

Január 25-én tartottuk meg idei elsõ klubnapunkat, ahol
klubvezetõnk beszámolt az elmúlt év fontosabb eseményeirõl.
Megköszönte az Önkormányzat támogatását, a klubtagok egész
éves munkáját, külön kiemelve azt a sok-sok verset, amit hall-
hattunk a klubtagoktól. 

Januárban köszöntöttük Punk Józsefné Margit nénit, febru-
árban pedig Kiss Józsefet a 80. születésnapjuk alkalmából. Min-
den ünnepeltnek szívbõl gratulálunk!

Köszönet minden klubtagnak, aki hozzájárult Kiss Bálint
kisfiú mielõbbi gyógyulását elõsegítõ gyógykezeléshez.

Kapcsos Józsefné

REFORMÁTUS HÍREK
„Minden dolgotok szeretetben menjen vége!” 1Kor 16,14

Pál apostol leveleiben döbbenetes, hogy egy-egy mondat-
ban nem hétköznapi tömörséggel, miként fogalmaz meg fajsú-
lyos igazságokat. A fenti Biblia idézet is ezek közé tartozik!
Egy olyan egyetemes isteni alapelv, ami nem csak a korinthu-
siakra vonatkozott, hanem mindenhol, mindenkor, mindenkire
egyaránt érvényes isteni útmutatás: Minden dolgotok szeretet-
ben menjen végbe! Isten személyiségének három fõ ismérve
van: Szeretete, Igazsága, Ereje és mindenható hatalma. „Aki
pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten 
szeretet.” 1Jn. 4, 8; Teremtésünk oka; szeretete; Megváltásunk
oka; szeretete. Emberhez való viszonyulása: Teljes szeretet és
elfogadás az alapja. Szeretlek és elfogadlak; ha jó vagy, ha
rossz vagy, ha engedelmeskedsz, ha nem, ha sikeres vagy, ha ku-
darcos, ha jól megy sorod, ha nehézségeid vannak, ha gazdag
vagy, netalán nehezen jössz ki anyagilag, ha hegyen vagy, ha
völgyben jársz. Isten atyai szeretete megerõsíti az embert! És
hang hallatszott a mennybõl: „Ez az én szeretett Fiam, akiben
gyönyörködöm.” Mt. 3, 17; Mi is fiak vagyunk, velünk kapcso-
latban is ez a viszonyulása, szeretete állandó, gyönyörködése vál-
tozó. Ha helyünkön vagyunk, engedelmességben járunk, akkor
gyönyörködik bennünk. Az Isteni szeretet kifejezésre jut; a
megvallásban. „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a
szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bû-
nösök voltunk. A ki nem mutatott szeretet nem tud mûködni!”
Róm. 5, 7; Isten cselekedett értünk, mégpedig szeretete által és
ez bennünket is tettekre sarkall. Így készültek a Bocskai István
Református Általános Iskola diákjai az adventi játszóházukban
arra, hogy e szeretetrõl tegyenek tanúbizonyságot a Peremar-
toni Idõsek Otthonában. A gyermekek mézeskalácsot sütöttek
minden egyes lakó számára és minden lakószobába egy kis asz-
taldíszt készítettek, hogy ezáltal is rámutassanak arra a szere-
tetre, melynek forrása egyedül Isten lehet, aki maga a SZERETET.

Az 5. osztályosok segítettek az ajándékok szétosztásában, me-
lyet a gyermekek karácsonyi zenés elõadása elõzött meg, ez-
zel is felelevenítve Jézus születésének történetét. Az Otthon la-
kói és dolgozói nagy örömmel fogadták a lelkes csapatot, sõt
meglepetés ajándékkal is készültek a gyermekek részére. Hi-
szen már nem elsõ alkalommal végezhettek szeretetszolgálatot
az iskolások, mert már 2014 adventjében is volt lehetõség er-
re. Bízunk az Úrban, hogy e kapcsolatépítés a jövõben is foly-
tatódni tud. Köszönet a gyermekeknek a fáradozásért és dicsõ-
ség az Úrnak. Ez az Isteni szeretet nem csak a diakóniában je-
lent meg, hanem az ökumenében is. Hiszen a 2016-os eszten-
dõben is megszervezésre került az Ökumenikus imahét, mely
az egyházak egységre törekvését szolgálja. Ezen az alkalmon
minden keresztyén együtt könyörgött Urához. Az idei eszten-
dõben január 28-án a Katolikus Templomban, majd január 30-
án pedig a Kálvin téri Református Templomban volt megtartva
az imaalkalom. Az alkalmakat szeretetvendégség zárta, mely
jó alkalom volt a közös beszélgetésekre. A kölcsönös szerete-
ten alapult ez az alkalom, hiszen mind a két felekezet hívei sze-
retettel mentek el egymás templomába imádkozni. Jó a hittest-
vérekkel együtt lenni, mint ahogyan ezt már sokszor megta-
pasztalhattuk az ilyen alkalmakon. A 2015-ös évben egy nyári
Ökumenikus napot is szerveztünk, mely szintén jó alkalom volt
a találkozásra, hogy a Krisztusban hívõk együtt lehessenek.
Öröm számunkra, hogy ezeken az alkalmakon mindig ott van-
nak a Pünkösdi gyülekezet tagjai is. Bízunk az Úrban, hogy az
idei esztendõben is megadja számunkra a nyári Ökumenikus
találkozás lehetõségét. Ezek az alkalmak csakis attól jöhetnek
létre, hogy nem más motiválja, hanem maga a szeretet, mégpe-
dig az Isteni SZERETET. Így munkálja az Úr gyülekezetünk éle-
tét, hogy itt Berhidán minél inkább „minden dolgunk szeretet-
ben menjen végbe.”

Eizler Csaba 
református lelkész



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

Tb ügyintézés, könyvvizsgálat, képviselet.
Adóbevallások elkészítése.

KOVÁCSNÉ KOVÁCS ILONA
regisztrált mérlegképes könyvelõ

okleveles adótanácsadó
Mobil: 20/595-0602

adoszakikonyvelo@gmail.com
Berhida, Rózsafa u. 14.
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WÁGNER ÉS TÁRSA TEMETKEZÉS
BERHIDÁN A TEMETÕ MELLETT 

(AUTÓSBOLT HELYÉN)

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

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

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

KONCZ
AUTÓSISKOLA
JOGOSÍTVÁNY

Intenzív tanfolyam

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSSEL!
Kultúrház és Könyvtár, Berhida
2016. március 21-én, 16 órakor

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

ÉLET AZ ÕSZI NAPFÉNY NYUGDÍJAS KLUBBAN
Szinte hihetetlen, hogy a legutóbbi jelentkezésünk óta még

csak három hónap telt el. Olyan sûrû programot diktált az év utol-
só két hónapja, hogy ezeknek a megvalósítása sokkal fiatalabb
összetételû kluboknak is komoly erõpróbát jelentett volna. Az
biztos, hogy a nevünk nem tükrözi a lelkesedésünket, ötletein-
ket. Egy ismerõsünk ajánlotta, hogy a nyugdíjas szót vegyük

ki nevünkbõl és helyette nyüzsgõ, vagy a örökmozgóra változ-
tassuk. Megfontolandó?! Kezdjük talán a mûsorral, a tombolá-
val összekötött év végi vacsorával. Komoly elõkészületek kel-
lettek a vidám mûsor összeállításához és megvalósításához. Mi-
kor összegyûltünk próbálni, nem volt elég az üres terem, mert
természetesen mindegyik csoport titokban akarta tartani a saját
produktumát. Megérte a fáradtságot, mert nagyon jól sikerült a
mûsor, alapot adott egy jó kis „bulihoz”. Minden alkalommal,
így most is nagy sikere volt a tombolának. Az idén annyiban mó-
dosítottunk, hogy kevesebb, de értékes tárgyakat sorsoltunk.
Többek között palacsintasütõ kerámia bevonattal, gofri és

szendvicssütõ, tepsik, tálcák és még számos hasznos tárgy ör-
vendeztette meg a nyerteseket. Vészesen közeledett az advent,
és az ünnepkörhöz már hosszú évek óta kötõdõ „Betlehem Csil-
laga” kiállítás megnyitója. A mi kellékeink jászolostól, kisde-
destõl, a három királyokkal együtt, még a raktárban várták a
maguk idejét. Három nappal a kiállításmegnyitó elõtt összeki-
abáltuk férfitagjainkat, akik gondoskodtak a nádról, és megcsi-
nálták az istállót. Az asszonyok rendbe hozták a bábukat, meg-
igazították a ruhákat, és máris ott állt az elõtérben a Betlehem,
elsõként üdvözölve a látogatókat. Pihenésképpen nagy igyeke-
zettel festettük a villanykörtéket (kb. 500 darabot), amikbõl
rendhagyó módon most nem karácsonyfát, hanem fenyõfát ké-
szítettünk a kiállításra. Elsõ hallásra talán eszement ötletnek
tûnt, de azoknak, akik látták a végeredményt, nagyon tetszett.
Akinek még ezek után is volt energiája, leköthette az ÖBE ál-
tal elsõ ízben meghirdetett mézeskalács kiállításon való részvé-
tellel. Amikor elõször hallottuk, mi tagadás, nem volt túl nagy
a lelkesedés, de a határidõ közeledtével egyre többen benevez-
tek. Szépek lettek a havas házikók, a templomok, a virágkosár,
Magyarország térkép, a peremartoni utcarészlet. Büszkén
mondhatjuk, hogy a kiállított „mûvek” nagy részét a klubtag-
jaink készítették. Az utolsó gyûlésen megelégedve összegez-
tük az éves munkát. Kerek egy órát foglalkoztunk a pihenés
gondolatával, aztán valakinek eszébe jutott a farsang meg a
húsvét. Ez azt eredményezte, hogy mindenki elfelejtette a fáradt-
ságot, parázs vita alakult ki az ötletek körül. Kardinális kérdés-
sé vált, milyen jelmezeket kellene felvonultatni, mi legyen a
férfinapi meglepetés, hogyan kell a tojást kifújni, aztán megfes-
teni több száz darabot. Pontosan még nem tudjuk, hogy mi lesz
ezzel a rengeteg tojással, de a „kreatív vezetõnk” biztosított ró-
la, hogy mindenki megtudja idõben.

Ahogy ismerem tagjainkat, bármilyen ötlettel áll elõ, mi
megvalósítjuk.

Székely Lajosné

GRATULÁLUNK
Nesó László tetõfedõ a Creaton tetõcserépgyár pályázatán két

pályamunkával is nevezett. Az egyiket kitüntetõ oklevéllel ju-
talmazták. A másik pályázata egy balatonfûzfõi nyaraló átépí-
tése volt, amelyet kúriává növelt a tulajdonos. Nesó László a
tetõt készítette, amivel elsõ díjat nyert. A munkája annyira
elnyerte a zsûri tetszését, hogy Romániában ezzel a tetõvel
reklámozzák majd partnereiknek a cserepet.

Ezúton gratulálunk a helyezéshez, és hogy városunknak
ismét dicsõséget szerzett. szerk.
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VI. Ifjúsági Amatõr Mûvészeti Fesztivál

TÉRSÉGI KI MIT TUD?
2016. április 23.

Tehetséget érzel magadban valamilyen elõadói mûfajban?
Zenélsz, énekelsz, táncolsz, vagy esetleg szavalsz?

Itt a lehetõség, törj ki az ismeretlenségbõl!

Jelentkezhetnek: Berhida város és környékén élõ,
13-30 év közötti fiatalok.

Indulhatnak szólisták, duók, triók, csoportok, együttesek.
FÕ KATEGÓRIÁK:

VOKÁLIS ZENE (ÉNEK)
HANGSZERES ZENE

VERS ÉS PRÓZA
NÉPTÁNC

SZÍNPADI TÁNC
EGYÉB

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ:
2016. március 21.

Jelentkezési lap:
Letölthetõ a www.berhidakultura.hu oldalról vagy

személyesen átvehetõ közmûvelõdési intézményeinkben:
Kultúrház és könyvtár, 8181 Berhida, Kossuth u. 18.

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár,
8182 Berhida, Orgona u. 2.

Bõvebb információ: www.berhidakultura.hu, 88/455-400

MEGHÍVÓ
A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 

2016. március 5-én, szombaton tartja hagyományos

NÉMET NEMZETISÉGI NAPJÁT.
A rendezvény helyszíne: 

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Program:
16.00 

Közmeghallgatás
Beszámoló az elmúlt év munkájáról

Kulturális mûsor
Közremûködnek: 

Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános

Iskola és AMI, II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi

Nyelvoktató Általános Iskola, 

Nyugdíjas Klub Berhida tánccsoportja, „Berhida Német

Nemzetiségi Kultúrájáért” Egyesület tánccsoportja,

Õszi Napfény Néptánccsoport, Tóth Sándor, 

Berhida Táncegyüttes

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Busz indul 15.30-kor a polgármesteri hivatal elõl,

vissza a rendezvényt követõen.

MEGHÍVÓ

A BERHIDAI KERTBARÁT KÖR
VETÕMAGOKAT AJÁNDÉKOZ

A VÁROS LAKÓINAK!
Kedves Érdeklõdõk!

2016. február 26-án 9-18 óráig és 27-én 9-15 óráig
a BERHIDAI KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁRBAN

a Kertbarát Kör tagjai vetõmagokat és 
egyéb szaporító anyagokat ajándékoznak a látogatóknak.

A látogatók a rendezvényen segítséget kaphatnak
a kertészkedéssel kapcsolatos kérdésekben.

Megismerkedhetnek a gyökéritatóval, ami kiváló segítség
a száraz, nyári idõszakban és tápanyagszegély talajnál.

A palántaneveléshez és növényeik átültetéséhez
megfelelõ méretû mûanyag cserepet választhatnak, továbbá

palántaföld beszerzésére nyílik lehetõség.

Minden kedves látogatót megajándékozunk
1 csomag bolti vetõmaggal.

Forró teával és zsíros kenyérrel várjuk Önöket!

KEDVES DÉDMAMÁK,

NAGYMAMÁK, ANYUKÁK és

NAGYLÁNYOK!

„NÕK EGÉSZSÉGE, 
A CSALÁDOK EGÉSZSÉGE”

címû rendezvény keretében

2016. március 11-én (pénteken) 8–12 óráig
a peremartongyártelepi Védõnõi Tanácsadóban 

NYÍLT SZÛRÉSI NAPOT TARTUNK!

Amit kínálok:
Testsúly – testmagasság mérése

Mennyi lenne a kívánt testtömeg BMI
Látásélesség vizsgálata Vizus táblával

Hallásszûrés audiométerrel
Hozott vizelet szûrése (fehérje, genny, cukor)

Vérnyomásmérés
Vércukormérés D-Cont Personal mérõvel-ujjbegybõl

(éhgyomorra vagy étkezés után 2 órával javasolt)

Szeretettel várok minden hölgyet!

Székelyné Kendi Ildikó
védõnõ
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MMeegghhíívvóó
A Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

az

ÕÕssii  KKoovvááccss  AAllkkoottóómmûûhheellyy
kiállításának megnyitójára.

Helyszín:
Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvár
Peremartongyártelep, Orgona u. 2.

Idõpont:
22001166..  mmáárrcciiuuss  77..,,  hhééttffõõ  1177  óórraa

A kiállítást megnyitja:
Dreska Éva irodalmár

Közremûködnek:
Erdõdi Mária Maya, Ladányi Maya,

Kovácsné Fekete Veronika

Az alkotók felajánlják képeiket megvásárlásra, 
a befolyt összeget a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda 

és Bölcsõde „Óvodánkért” Alapítvány részére adományozzák.

A kiállítás március 21-ig tekinthetõ meg munkanapokon 10-18 óráig.
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