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Az 1956-os forradalom a magyar

történelem egyik legmeghatározóbb

eseménye. Az akkori történések még

ma is élénken élnek az emberek emlékezetében. Ezekrõl az em-

lékekrõl faggattam családom idõsebb tagjait.

A dédszüleim elbeszélése alapján, elégedetlenség miatt tört

ki a forradalom. A II. világháború utáni években az élet nagyon

nehéz volt az akkori Magyarországon, különösen vidéken. 

Az újjáépítés még nem fejezõdött be, rengeteg termékbõl, kü-

lönösen élelmiszerbõl, hiány volt. Hogy a városi lakosságot el-

lássák élelemmel, a vidéki embereknek beszolgáltatási kötele-

zettségük volt. A lakosságnak be kellett jelentenie állatállomá-

nya számát és a megtermelt takarmány, gabonanövények

mennyiségét. A kormány a megadott adatok szerint megadta,

hogy naponta mennyi terményt kell beszolgáltatniuk. A barom-

fi után tojást, a szarvasmarha után tejet, a sertések után zsírt

kellett beadni. A disznóöléseket mindig be kellett jelenteni az

ellenõrnek, akit minden településen megválasztott a kormány.

Az ellenõr könyvet vezetett a disznóölésekrõl, és a lemért ser-

tés súlya alapján, általában néhány kilogramm zsírt kellett be-

szolgáltatni. Az emberek, ahogy csak tudták, le akarták kenye-

rezni az ellenõröket, és ez több-kevesebb sikerrel, sikerült is

nekik. Ha az ellenõrt nem sikerült kellõképpen lefizetni, a lakos-

ság éjszaka vágta le a sertést, és reggelre hûlt helye volt. A ga-

bona cséplésénél az ellenõr a megtermelt terményt lemérte, és

abból csak annyit hagyott, amennyi a családnak az évi szük-

ségletét ellátta. Sajnos, a sokgyermekes családoknál ez kevés-

nek bizonyult, ezért ha lehetett, elrejtették a gabona egy részét,

és ez megmaradt nekik. Az államnak nemcsak a terményeknek,

hanem a takarmánynak is egy részét be kellett szolgáltatni. Mi-

nél több szénájuk volt, annál többet megtarthattak. Az emberek

itt is megpróbáltak csalni. A széna közé nehéz vasdarabokat,

betondarabokat raktak. Miután lemérték, a lerakóhely felé a

bokrokba szórták a széna között levõ dolgokat, ami egy-két má-

zsát is nyomott. Így több széna maradhatott a gazdáknál. Aki nem

tudta beadni a megadott beszolgáltatási cikkeket, büntetést

szabtak ki rá. Lesöpörték a padlásukat, kiürítették a kamrát és

minden élelmet elvittek. Az embereket pedig munkatáborokba

küldték, ahol az állam földjét mûvelték, vagy a recski kõbányába

vitték õket. A beszolgáltatási cikkek gyûjtõhelye a mai CBA
üzlet, a csöves kukorica gyûjtõhelye a focipálya helyén volt.

Az akkori kormány mindenüket elvette az embereknek, ezért elé-

gedetlenségük miatt, a jobb élet reményében tüntetés kezdõ-

dött, ami forradalomban teljesedett ki. Budapesten az egyetemis-

ták tömegtüntetést szerveztek. Legfontosabb követeléseik vol-

tak a szovjet csapatok kivonása hazánkból, az ország vezetõi-

nek leváltása, új kormány megalakítása. Vidéken is forradalmi

hangulat alakult ki, a legtöbb ember szívvel-lélekkel támogat-

ta a budapesti ifjúságot. A falu lakosai a rádióadást hallgatva ér-

tesültek a fõvárosban zajló eseményekrõl, s szájról-szájra adták

a hírt egymásnak. Az emberek a hírek hallatán fellelkesültek

és egyetértettek a felkelõkkel. Remélték, hogy a szegénységet

és a zsarnok kormányt legyõzve új, jobb életet kezdhetnek.

A berhidai fiatalság a veszprémi és várpalotai katonáktól

szerzett fegyvereket a szõlõhegyen, pincékben rejtegette. Vol-

tak, akik nem mentek be a munkahelyükre, otthon maradtak.

A dédpapám minden nap bement a munkahelyére. Õ, a pét-

fürdõi Nitrogén Mûveknél dolgozott, ahonnan többen külföld-

re disszidáltak. A munkából hazajövet a dédipapám a feleségé-

vel és a gyerekeivel cukorrépát ment szedni. A gyerekek játék-

kal, énekszóval töltötték az idõt, amíg a felnõttek dolgoztak.

(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás a címlapról)
A munka közben erõs, nagy zajra lettek figyelmesek és fé-

lelmükben hazamentek. Mint kiderült, orosz tankok dübörög-
tek a fõváros felé. Este az utcákban összegyûltek az emberek a
házaknál, amelyekben volt rádió, és együtt hallgatták az ország-
ban történõ eseményeket. Arról is értesültek, hogy a kormány
orosz csapatokat hívott az országba. A dédpapám a következõ
nap ismét bement a munkahelyére. Az ott dolgozó emberek azt
várták, hogy a dédnagyapám megszervezi szökésüket nyugat-
ra, mivel õ az Amerikai Egyesült Államokban született, és tar-
totta a kapcsolatot a kint maradt rokonsággal. Ennek hatására
a munkaidõ végével a papám hazasietett, és bejelentette a csa-
ládnak, hogy összepakolnak és kimennek Amerikába. De a déd-
nagymamám nem engedett, sajnálta elhagyni a még el sem ké-
szült házat, az állatokat, félt elindulni pénz nélkül az ismeret-
lenbe három kisgyermekkel. Addig erõsködött, amíg a papám
meggondolta magát.

Az utána következõ napokban a fõvárosban tüntetõ emberek-
nek az egész ország területérõl élelmet szállítottak. Ennek a
szervezésében a dédpapám is segédkezett. A faluban forradal-
mi bizottság alakult. Az esténként összejött tanács a „Lacza”
féle iskolában ülésezett. A nagyhangú emberek különbözõ fel-
adatokat javasoltak, de egyik sem merte az irányítását elvállal-
ni. Ebben az idõben készítették a dédszüleim a pincéjüket a
szomszédok segítségével. Egy napon, mikor már a pince tete-
jét szórták be földdel, hangos zajra lettek figyelmesek. Elég
alacsonyan egy orosz bombázó repülõgép, a „Mari néni” repült

el felettük. Az éppen dolgozó szomszéd Laci bácsi ijedtében
hasra vágta magát, és mindenkit a pincébe küldött. A gyere-
kek, közöttük az ekkor hatéves nagymamám a babáikat, játéka-
ikat a pincébe szórták, hiszen nekik ez volt a legfontosabb, és
mindenki lemenekült. Szerencsére nem kellett sokáig lent ma-
radni, a veszély néhány perc múlva elmúlt. Az emberek 
nagyon féltek, mert emlékezetükben még élesen éltek a II. vi-
lágháború borzalmai.

A forradalomban hívõ emberek a rádiót hallgatták. A Szabad
Európa rádió katonai segítséget ígért az embereknek, de az idõ
múlásával csökkent az esélye ennek. Helyette élelmiszercsoma-
gokat küldtek. A faluból sok fiatal ment a Vértesbe Maléter Pál
alakulatához, hogy harcoljon a szabadságért, de onnan egybõl
disszidálniuk kellett Kanadába, Amerikába. A településen élõ
forradalmi vezetõk közül is többen elvándoroltak más vidékre,
és ott folytatták életüket. A napok múlásával a forradalom is el-
csendesedett. Az oroszok többszörös túlerõben voltak a felkelõk-
kel szemben. Berhida utcáin harckocsik mentek. Amit az ember
mondott, a besúgók továbbították a vezetõknek. A néhány hétig
tartó forradalom véget ért. Berhidán – dédszüleim tudomása sze-
rint – nem volt halálos áldozata a forradalomnak. A lakosok éle-
te néhány hét alatt visszatért a megszokott kerékvágásba.

Örülök, hogy én már egy másik Magyarországon születtem,
ahol nem kell a szabadságért küzdeni. Büszke vagyok a déd-
nagyszüleimre, Molnár Lajosra és feleségére, hogy nem hagyták
el hazájukat, vállalták a nehézségeket, s én itthon lehetek magyar.

Márrfy Ádám (2006. õszén)

NAGYAPÁM MESÉLTE
1956 októberében az egyik colorchemiai üzem szerelésén

dolgoztunk reggeltõl - estig.
A budapesti eseményekrõl 23-án még igazából szinte semmit

sem tudtunk, ám 24-én, dél körül megérkezett az építésvezetõ és
azt mondta: - Emberek, Pesten nagyon nagy baj van, már lõnek
is! Mára befejezzük a munkát, mindenki menjen haza, holnap
reggel viszont mindenki jöjjön dolgozni! Akkoriban még
Vilonyán laktam. A faluban szinte senki nem tudta, hogy pon-
tosan mi is történhetett a fõvárosban, csak a 23-án este elhang-
zott rádióbeszédrõl tudtunk, abból is csak annyit, hogy tüntetés
volt, és hogy Gerõ Ernõ a tüntetõk ellen állt ki a rádióban.

Késõ délután, mint általában, a kocsmában jöttek össze a fa-
lubeliek. Szó esett ugyan a pesti eseményekrõl is, de senki nem
tudta, hogy tényleg mi is történhetett. Estefelé egyszer csak
megérkezett Szlávik Lajos a Junak motorján, és még szinte meg
sem állt, már mondta: - Emberek! Pesten lövik a testvéreinket!

Megtudtuk tõle, hogy 23-án nagy tüntetés volt, és ledöntöt-
ték a Sztálin-szobrot, másnap pedig többször is rálõttek a tün-
tetõkre. Elmondta, hogy a nemzeti színû zászlókból mindenhol
kivágták a szovjet mintájú Rákosi-címert. Mikor idáig ért, ész-
revette, hogy a kocsma melletti épületen még fent van a címe-
res zászló, és megkért néhány körülötte állót, hogy segítsenek
neki azt leszedni, mert ki kell vágni belõle a címert. Néhányan
bakot álltak neki, leszedték a zászlót, hamarjában késsel kike-
rítették belõle a címert, majd vissza is rakták a helyére a most
már lyukas zászlót. Mikor végeztek vele, a hírvivõ felült a mo-
torjára és elviharzott Berhida irányába. A kivágott címer a jár-
dán maradt, és néhányan akkor vettük észre, hogy ebben a zász-
lóban nem a Rákosi-címer volt, hanem az Áfész címere.

De ez a lényegen nem változtatott, a kitûzött lobogó már a
forradalom jelképe volt…

Loridán Kitti

1956-OS OKTÓBERI ESEMÉNYEK BERHIDÁN
Az október 23-ától november 4-éig tartó események két

helyszínen zajlottak. Berhidára, mint általában a kisebb telepü-
lésekre, a hírek október 26-ára értek el és jutottak arra a szint-
re, hogy a tenni akaró fiatalok tüntetést szervezzenek. A tünte-
tést követõen megalakították a Forradalmi Tanácsot, melynek
elnökévé Török Józsefet választották. A faluban nyugalom ural-
kodott, események nem történtek. Más volt a helyzet Peremar-
tonban. Az Ipari Robbanóanyaggyárat az ÁVH katonái õrizték
kívül-belül. A 750 fõt foglalkoztató gyár területén 150 tonna
robbanóanyagot tároltak. Volt rá esély, hogy a gyûlölt ÁVH és
a robbanóanyag kivált valamilyen különös eseményt, de az ok-
tóber 27-én megalakult Munkástanács vezetõinek köszönhetõen

mégsem történt ilyen. Az ország november 4-ei szovjet megszál-
lását követõen az eseményekben résztvevõ személyeket letar-
tóztatták, megfigyelték, meghurcolták õket. Az elítéltek szen-
vedéseit nem lehet semmissé tenni, de legalább a forradalom
utáni megtorló ítéleteket 1989-ben megsemmisítették. A pere-
martoni gyár vezetõinek és dolgozóinak a forradalom napjaiban
tanúsított fegyelmezett, felelõsségteljes magatartása az utókor
számára példamutató.

Az akkor történteket a Berhida, Kiskovácsi, Peremarton
Története és Néprajza címû könyvbõl idéztem, amely megvá-
sárolható a Berhidai Kultúrház és Könyvtárban.

Polcsik László



3

2016. október Önkormányzati Híradó

KITÜNTÉSEK ÁTADÁSA

Berhida Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
döntése alapján a XXIV. Berhidai Napokon kitüntetéseket
vehettek át: 

„BERHIDÁÉRT” kitüntetést vehetett át JANCSEK MÁRIA
kiemelkedõ közoktatási tevékenységéért.

Jancsek Mária Berhidán született, tanulmányait a Berhidai Ál-
talános Iskolában kezdte, majd a veszprémi Kállai Éva Gim-
náziumban érettségizett. 1976-ban a Pécsi Tanárképzõ Fõisko-
lán matematika-fizika szakos tanári diplomát szerzett. 1976.
augusztus 16-án kezdte meg pályafutását szülõvárosában, a
Berhidai Általános Iskolában, és nyugdíjba vonulásáig ebben az
iskolában tanította a felsõ tagozatos diákokat a matematika-fi-
zika tudományokra. Precíz munkájával, szerény viselkedésé-
vel kivívta kollégái és felettesei elismerését, és 1992-ben igaz-
gató-helyettesnek választották, mely munkakört nyugdíjazásá-
ig betöltötte.

Munkáját mindig igen körültekintõen végezte. A tanítási
óráira való felkészülést a lelkiismeretesség, a lényegre törés, a
gyermekekkel szemben támasztott igényesség jellemezte. Min-
dig arra törekedett, hogy minél jobban felkeltse tanítványai fi-
gyelmét és érdeklõdését. Határozott, fegyelmet, munkát köve-
telõ pedagógus. Diákjaival és a szülõkkel egyaránt nagyon jó kap-
csolatot tudott kialakítani és ápolni. Helyettesi munkáját is az
alaposság jellemezte, soha nem röstellt gyakorlott szakemberek-
tõl tanácsot kérni. A mindennapok munkája mellett, tovább-
képzésekkel bõvítette ismereteit, reál beállítottságából kifolyó-
lag az informatikai, számítástechnikai jellegû képzések álltak
hozzá közelebb. Eredményes nevelõ-oktató munkája elismeré-
séül 1991-ben Miniszteri Dicséretben részesült. A nevelõtes-
tület meghatározó tagja volt 40 éven át. Precíz munkájával, sze-
rény, de határozott viselkedésével kivívta tanulói, kollégái és fe-
lettesei elismerését. A nagy hivatástudattal rendelkezõ pedagó-
gus kiemelkedõ munkát végzett az iskolában tanárként és igaz-
gató-helyettesként is.

NÍVÓDÍJAT vehetett át FÉSÜS ÉVA kiemelkedõ kulturá-
lis tevékenységéért.

Fésüs Éva pedagógus pályáját 2003-ban kezdte meg városunk-
ban, a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, mint
magyar nyelv- és irodalomtanár. Kulturális életünk elismert,
nagyra becsült tagja, tanári munkaköre mellett 2003-2007-ig
drámatanár az Alapfokú Mûvészeti Iskolában, a PERESZKE
és PERSZE színjátszó csoportok vezetõje, iskolai könyvtáros,

az iskolarádió vezetõje, 2006-2007-ig könyvtárosi feladatokat
is ellátott Peremartongyártelepen a könyvtárban.

Kiváló szakmai munkájával elévülhetetlen szerepe van vá-
rosunk színes kulturális életének alakításában. Szakmai tudása,
pedagógiai munkássága kiemelkedõ, állandóan képzi magát, jó
közösségi ember. Rendszeresen szervezi az iskolai, városi ün-
nepségeket. Mindig arra törekedett, hogy érdekes, új, ötletes
módszereivel minél jobban felkeltse tanítványai figyelmét és
érdeklõdését. A diákjaival való kapcsolata kiváló, személyes
varázsával serkenti a növendékei tanulási kedvét, fontosnak
tartja a tehetséggondozást. Nevéhez fûzõdik a színjátszó kör
életre hívása, amely számos élménnyel, produkcióval gazdagí-
totta már városunk lakóit. Tevékenységét meghatározza a mû-
vészet, az irodalom iránti elkötelezettség. Az irodalom iránti
szeretetét, hogy átadhassa, és a magas színvonalú terjesztéséért,
a színjátszó kör mûvészeti vezetõje hosszú évek óta. Az általa
vezetett mûvészeti csoportok több éve rendszeresen szerepelnek
országos versenyeken, ahol évrõl-évre döntõs helyezéseket ér-
nek el. (Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivá-
lokon arany minõsítés, ezüst minõsítés, különdíj):

Munkájával hozzájárult a mûvészeti csoportok, és a város
színvonalas kulturális megjelenéséhez. 

Berhida Város Önkormányzat Képviselõ-testülete ELIS-
MERÕ OKLEVELET adományozott BENES MAGDOLNA,
BITTMANN KÁROLYNÉ és VARGA JÓZSEF részére.

Benes Magdolna tizennégyszeres világbajnok, nyolcszoros
Európa-bajnok, tizenhatszoros országos bajnok. A 2014-es vi-
lágranglistán nehézkalapácsban a korosztályában elsõ, kala-
pácsvetésben negyedik.

2015-ben Veszprém megye év sportolója Szenior nõi kate-
góriában. Harmincnyolc serlege van, csaknem háromszáz ér-
me. Mindössze tizenhat éve sportol. 

Gyermekkorában Peremartongyártelepen nevelkedett. Már
az általános iskolában is jó testnevelõ tanára volt, középisko-
lában pedig mindenféle sportot kipróbált. Késõbb nem sokat
foglalkozott a sporttal, a negyvenes évei derekán kezdett új-
ra edzeni. Egyrészt azért vágott bele, hogy elfoglalja magát,
másrészt pedig egészségesen szeretett volna élni. Szabó Ernõ,
a dobóatléták mesteredzõje, aki egyébként korábban Kiss Ba-
lázst, Atlanta kalapácsvetõ olimpiai bajnokát is edzette, taní-
totta meg kalapácsot vetni. Szabó Ernõ halála után, 2009-tõl
gyerekkori trénere, dr. Horváth Márton lett az edzõje. Benes
Magdolna 2015-ben mindkét számában, kalapácsvetésben és
nehézkalapács-vetésben is világelsõ lett, megnyerte az Euró-
pa-bajnokságot.

Bittmann Károlyné Berhidán született. Népes családja van:
három fia, hét unokája és két dédunokája. 35 évig, mint gyer-
mekgondozónõ dolgozott a Csecsemõotthonban. Az 1983-ban
alakult nyugdíjas klub alapító tagja, s mint vezetõségi tag hét évig
segítette, hogy a klub megfelelõen mûködjön. Háziasszonyként
mindenért õ felelt, igyekezett a lehetõségekhez képest mindent
megteremteni és megtenni, hogy a klub tagjai jól érezzék ma-
gukat az összejöveteleken.

Több évig vett részt az akkor alakult tánccsoportban és a nép-
dalkörben. Volt szüreti felvonuláson kisbíró, saját maga állította ös-
sze a beszédet, amit nagy sikerrel olvasott fel. Több éven keresz-
tül lelkiismeretesen vezette a nyugdíjas klub emlékkönyvét. 

(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)
A klubnapokon vidám történeteivel, verseivel teszi az estét

vidámmá. Õ a klub „Katus” nénije. Így ismerték meg a környe-
zõ településeken is. A célja mindig az, hogy az embereknek jó-
kedvet varázsoljon az arcukra, ami minden esetben sikerült is.
Több évtizedes tapasztalatával és ötleteivel sokat segít a nyug-
díjas klub mozgalmas életében, a nyugdíjas klub meghatározó
személyisége.

Varga József jelentõs szerepet tölt be városunk kulturális
életében. Nyílt, õszinte személyisége, együttmûködõ hozzá-
állása alapján méltán népszerû városunkban. Közösségi
munkássága példaértékû, tehetségével hírnevet szerzett vá-
rosunknak. Az Õszi Napfény Nyugdíjas Klub és az Õszi
Napfény Népdalkör aktív tagja, a mûsorok, szereplések, fel-
lépések, versenyek állandó résztvevõje. Másfél évtizede éne-
kel önállóan magyar népdalokat és nótákat, számos megmé-
rettetésen vett részt, aktívan tevékenykedik abban, hogy
megismertesse és megszerettesse a népi kultúrát, ezáltal biz-
tosítva a népdal, a magyar nóta továbbélését. Nagy sikerrel
mutatja be mûsorait a különbözõ találkozókon, versenyeken.

Több megyei, országos vetélkedõn is kiválóan szerepelt. Ta-
tabányáról ezüst, a várpalotai Ki Mit Tud?-ról II. helyezést, a ti-
szafüredi Nyugdíjas Fesztiválról Kiváló Díszoklevelet, a sár-
melléki Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud?-ról arany minõsítést
hozott el. A versenyek mellett, rendszeres fellépõje a helyi ren-
dezvényeknek, a környékben megrendezett találkozóknak.
Testvértelepülésünkön, Sepsibükszádon a Falunapokon 2013
augusztusában õ képviselte városunkat. Rendszeresen hívják a
megyei nyugdíjas klubok rendezvényeire, idõsek otthonába, fa-
lunapokra, majálisokra. Állandó szereplõje a Berhidai Napok-
nak, dalaival színesíti városunk kulturális életét, a civil szerve-
zetek rendezvényeit.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Berhida Város Önkormányzata nevében ezúton mondok kö-

szönetet mindazoknak a helyi lakosoknak, vállalkozóknak, vál-
lalkozásoknak, akik felajánlásukkal és közremûködésükkel hoz-
zájárultak a XXIV. Berhidai Napok sikeres lebonyolításához. 

TÁMOGATÓINK:
Agroterm Kft., Balai Károly, Balatonfõi Szöv. Szolg. Zrt.,

Balatonvidéki Zrt., Belsõ Lászlóné, ifj. Belsõ Tamás, Berhidai Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat, Berhida Város Önkormányza-
ta és Intézményei, Berhida Városi Polgárõrség Egyesület,
Berhidai Kertbarát Kör tagjai, Berhidai Lovasok Közhasznú
Sport Egyesülete, Bezerédi úti Marika Virágbolt, Chemark Kft.,
Cop-Group Security Kft., Erdélyiné Arany Ágota, Fényforrás
Kft., Ferrineb Szerviz Kft., Fertilizers Kft., Fischer Evelin Vivi-
en, Flanna Kft., Generorg Kft., Gerõfi Miklósné, Gerõfi Roland,
Guti László, Hangadó Produceri Iroda, Hersics Balázs, Horváth
Jenõ és Horváth Jenõné, id. Turcsányi Istvánné, Ifj. Turcsányi
Istvánné, Katica Pékség, Kellerné Szász Anikó, Kemifarm Kft.,
Kéri Edit, Kiskocsma-Zoltáni Piroska, Kocsis Béla, Komlósi Dá-
vid, Komlósi Rebeka, Koncz Autósiskola, Kovács Géza, Kovác-
sné Kovács Ilona, Lakatos Róbert, Madár Gábor, Markó János és
családja, Mikó Kft., Molnár Kft., Mûszerész Kft., Nagy András
Zoltán, Nagyné Horgos Judit, Nesó Bt., Net-Burger Büfé, Papi-
rusz – Kovács Andrea, Patai Balázs, Pénzes Géza, Peremartonért
Egyesület, Peremartoni Ipari Park Kft., Péti Pékség, Pikk-Pakk
1000 Aprócikk, Pintér Ferencné, Pordán Árpádné, Rózsás Tün-
de Tímea, Schlakker Béla, Skobrák Gáborné, dr. Somogyi Ist-
ván, Szalkay és Társa Ip. Szolg. Kft., Szik-Norma Kft., Orgona
Vegyeskereskedés, Szokolai Mini ABC, Szolga Róbert, Tatai
László, Tulipán Haus Kft., Várpalotai Rendõrkapitányság, Volu-
cris Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Zöld-Séd 4 Bt., Zsapka
Lászlóné - Jozi Élelmiszer Üzlet és a helyi egyházak.

Pergõ Margit
polgármester

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

katerv szerinti ülést tartott, 2016. június 29-én és szeptember
29-én, és négy rendkívüli ülést, 2016. június 22-én, július
14-én, július 27-én és augusztus 16-án. 

A június 22-i rendkívüli testületi ülésen arról döntött a képvi-
selõ-testület, hogy ismételten benyújtja a pályázatot a Süni Óvo-
da konyhájának felújítására, amelynek tervezett költsége hozzá-
vetõleg 47 millió forint, amelybõl az elnyerhetõ támogatás mér-
téke legfeljebb 40 millió forint. Sajnos, lapzártánk elõtt néhány nap-
pal kaptuk az értesítést, hogy forráshiány miatt nem nyert a pá-
lyázatunk. Arról is döntöttek a képviselõk, hogy aki a Berhidán kez-
dõdõ gimnáziumi képzésre jelentkezik, annak részére az önkor-
mányzat átvállalja a 11.500.-Ft összegû regisztrációs díjat.

A június 29-i munkaterv szerinti ülésen a testület módosí-
totta a közterületek használatáról szóló rendeletet. A módosí-
tás lényege, hogy közterületre fás szárú növényeket (fák, bok-
rok) bárki, csak közterület-használati engedély alapján jogo-
sult ültetni. Tehát, ha valaki szépíteni kívánja az ingatlana elõt-
ti közterületet azzal, hogy szép fákat, bokrokat kíván ültetni,
jelezze ezt a szándékát a Közös Önkormányzati Hivatalban! A
közterületi-használati engedély meghatározza, hogy pontosan ho-
vá, milyen fajta fát, bokrot lehet ültetni. Az engedély díjmen-
tes. Nem fásszárú növénynek minõsülõ virágot továbbra is en-
gedély nélkül ültethetnek a lakók a közterületre.

A képviselõ-testület elfogadta a II. félévre vonatkozó mun-
katervét.

Mint arról korábban már hírt adtunk, kiemelt állami projekt-
ként sor kerül a berhidai szennyvíztisztító rendszer korszerûsí-
tésére. A projekt sikeréhez elengedhetetlen, hogy az önkor-
mányzat együttmûködjön a szolgáltatóval. Ennek elõsegítése
céljából együttmûködési megállapodást fogadott el a
Bakonykarszt Zrt-vel.

Döntöttek arról is, hogy az önkormányzat közmûvelõdési ér-
dekeltségnövelésre irányuló pályázatot nyújt be, és a pályáza-
ton esetlegesen elnyert összeghez valamivel több, mint kétmil-
lió forint saját forrást biztosít.

Jóváhagyták a képviselõk a többcélú kistérségi társulással a
háziorvosi ügyeleti szolgálat finanszírozásának kiegészítésére
irányuló megállapodást. A szolgálat mûködéséhez az önkor-
mányzat az elõzõ évi mértékkel egyezõ 18,77 Ft/fõ/hó összeg-
gel járul hozzá.

A képviselõk elfogadták a Veszprém Megyei Kormányhi-
vatal által a roma nemzetiségi önkormányzat mûködésével kap-
csolatban tett javaslatát, és úgy döntöttek, hogy a képviselõ-
testületi ülésekre állandó meghívottként meghívják a nemzeti-
ségi önkormányzatok elnökeit.

(Folytatás az 5. oldalon)
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(Folytatás a 4. oldalról)
A közbeszerzési jogszabályok módosítása miatt új közbe-

szerzési szabályzatot fogadott el a képviselõ-testület.
A Kiskovácsi buszforduló területe magántulajdonban van.

Az önkormányzat a tulajdonossal felvette a kapcsolatot, hogy
értékesítse a területet az önkormányzat részére. Az ingatlanfor-
galmi értékbecslõ 127 Ft/m2 árat javasolt, amit az eladó és az
önkormányzat is elfogadott. A képviselõk döntöttek arról, hogy
a területet az önkormányzat megvásárolja.

A Veszprémi úti járda egy része állami tulajdonban áll, a
képviselõk kezdeményezték a vagyonkezelõnél annak ingye-
nes átadását az önkormányzat részére.

A városházán klímaberendezések szerelésére vonatkozó aján-
latokat bíráltak el a képviselõk, a munkával a legalacsonyabb
vállalkozási díjat megajánló COOLTREND Kft.-t bízta meg az
önkormányzat, aki 6.878.597 Ft-os ajánlatot nyújtott be.

Az út-és járdaépítési, felújítási munkák a sok csapadékos
nap miatt késedelmet szenvedtek, ezért szükséges volt a kivi-
telezõvel kötött szerzõdésben a teljesítési határidõt módosítani. 

Bérleti szerzõdést hagyott jóvá a testület a Telekom Nyrt-vel
az antennatorony területének bérletére, mivel a korábbi szerzõ-
désben meghatározott határozott idõ letelt. A bérleti díjat brut-
tó 300.000.-Ft/évben határozta meg.

Végezetül a Süni óvodában végzett felújítási munkák miatt szük-
séges pénzügyi átcsoportosítást hagyott jóvá a képviselõ-testület.

A július 14-i rendkívüli ülésen a lakások bérletérõl szóló ren-
deletet módosította a képviselõ-testület. Mint ismeretes, az elõ-
zõ napok viharai során villám sújtotta az egyik berhidai házat,
amely emiatt lakhatatlanná vált. A család átmeneti elhelyezését
önkormányzati lakás biztosításával sikerült megoldani, erre tekin-
tettel módosult úgy a rendelet, hogy átmenetileg, ha üres lakás-
sal rendelkezik az önkormányzat, az a lakhatási feltételek meg-
teremtéséig, maximum 12 hónapra az elemi kár miatt lakhatatlan-
ná vált ingatlanban lakó család elhelyezésére is kiutalható.

A július 27-i rendkívüli ülésen az út- és járdaépítési-, felújí-
tási munkákra kötött kivitelezési szerzõdést módosította a kép-
viselõ-testület. A módosításra azért volt szükség, mert az elõre
meghatározott munkákon felül – elõre nem látható – pótmunká-
kat is el kellett végeznie a kivitelezõnek, emiatt szükséges volt
a vállalkozói díj módosítása. Emiatt pénzügyi elõirányzat átcso-
portosításra is szükség volt, amelyet a képviselõk jóváhagytak.

A képviselõk elfogadták a Bakonykarszt Zrt. által készített, a víz-
és csatornaellátás 2017-2031. közötti idõre vonatkozó gördülõ fej-
lesztési tervét. Ebben a legnagyobb tételként – több, mint egymil-
liárd forint értékben – a szennyvíztisztító rendszer felújítása szere-
pel, amely központi pályázati pénzbõl fog megvalósulni.

Elfogadta a testület a többcélú társulással – pszichológiai és
szupervizori feladat finanszírozására – kötött megállapodás
módosítását.

A korábbi napok vihara megrongálta a Cinca patak hídját, a
helyreállításra pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Vis
Major pályázat keretében. A helyreállítás becsült költsége kö-
zel hétmillió forint.

Döntöttek a képviselõk arról, hogy pályázatot nyújt be az
önkormányzat a Nemzeti Szabadidõs Egészség- és Sportparkok
létrehozására. A pályázat eredményessége esetén két helyszí-
nen (a Hunyadi téren, illetve a Szegfû utcában) szabadtéri fit-
nesz-eszközök telepítésére kerül sor. 

Az augusztus 16-i rendkívüli ülésen nem támogatta a
Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét, amely-
ben a nemzetiségi önkormányzat 600.000-Ft-os hozzájárulást kért
az „Elsõ Tehetségkutató Fesztivál, Roma Nap és szakmai kon-

ferencia” rendezvény megtartásához. A rendezvényhez a hely-
színeket, a hangosítást térítésmentesen biztosította.

Elbírálták a képviselõk a Hétszínvirág Óvodában kerítés és
kapu elhelyezésére benyújtott ajánlatokat. A szükséges anyagok
megvásárlását legkedvezõbben a Torland-Ker Kft. biztosítot-
ta, 1.092.949 Ft-os áron, a kivitelezésre a legkedvezõbb aján-
latot Guti László egyéni vállalkozó nyújtotta be 692.900 Ft-os
áron, így a kivitelezéssel õt bízta meg a képviselõ-testület.

Ismét lehetõség nyílott az adósságkonszolidációban nem ré-
szesült önkormányzatok részére kiírt pályázat benyújtására,
melyre a képviselõk döntésének megfelelõen benyújtásra ke-
rült a pályázat 181 millió forint támogatási összegre, amelybõl
a tervek szerint újabb utak, járdák készülhetnek, illetve újul-
hatnak meg.

Végül pénzügyi átcsoportosításokat hagytak jóvá a képviselõk.
A szeptember 29-i munkaterv szerinti ülésen a képviselõ-

testület megtárgyalta és elfogadta a 2016. évi költségvetés I. fél-
évi teljesítésérõl szóló beszámolót, ezzel együtt módosította a
2016. évi költségvetésrõl szóló rendeletét.

Összegezve az I. félévi gazdálkodást, megállapítható, hogy
továbbra is a bevételek lehetõségei szerint látjuk el a kitûzött fõbb
feladatok végrehajtását. A mûködési kiadások kiemelt figye-
lemmel kísérésével megõrizhetõ a gazdálkodás egyensúlya. Az
elsõ félévben bekövetkezett változások alapján a költségvetés
bevételi és kiadási fõösszege 1.878.139 ezer Ft-ra változott.

A képviselõ-testület rendeletet alkotott a közösségi együttélés
alapvetõ szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezménye-
irõl. A rendelet meghatározza azokat a magatartásformákat,
amelyek nem felelnek meg a közösség elvárásainak, a társadal-
mi együttélés normáit súlyosan sértik. A tiltott magatartást ta-
núsító emberek, vállalkozások enyhébb esetben figyelmezte-
tésben részesíthetõk, súlyosabb, vagy ismétlõdõ esetekben
pénzbírsággal sújthatók. A kiszabható pénzbírság legmagasabb
összege helyszíni bírság esetén 10.000 Ft. Nem helyszínen ki-
szabott bírság maximuma, ha a magatartást magánszemély ta-
núsítja 200.000 Ft, ha szervezet sérti meg a közösségi együttélés
rendjét, akkor 2.000.000 Ft. A bírság kiszabásánál figyelembe
kell venni a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát,
a magatartás elkövetõjének szociális, vagyoni körülményeit. 

A közösségellenes magatartásokat, illetve a teljes rendele-
tet megtekinthetik a berhida.hu honlapon (városháza fülön be-
lül, helyi rendeletek/kihirdetett elérési úton), vagy személye-
sen a Hivatal Hatósági Irodáján részletes felvilágosítás kérhe-
tõ. Következõ lapszámainkban egy-egy részterületrõl részlete-
sebben is tájékoztatjuk olvasóinkat. (Ebben a lapszámban a
házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos követelményeket is-
mertetjük.)

A képviselõ-testület megtárgyalta és elfogadta az átruházott
szociális hatáskörök gyakorlásáról szóló elõterjesztést.

A közmûvelõdési intézmény vezetõjének vezetõi megbíza-
tása ez év végén lejár, emiatt pályázatot írt ki a képviselõ-tes-
tület a tisztség betöltésére, egyéves idõtartamra. 

Értékelték a közétkeztetés tapasztalatait, különös tekintettel
a nyári szünidei gyermekétkeztetésre, és elfogadták az errõl
szóló beszámolókat. A nyári szünetben 211 gyermek részére
biztosította az önkormányzat a napi egyszeri meleg ebédet.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is csatlakozott az önkor-
mányzat a Bursa Hungarica pályázathoz, amelynek segítségé-
vel anyagilag támogathatók a felsõoktatásban részesülõ hall-
gatók. Az önkormányzat a jogosultak részére 11.000 Ft/hó tá-
mogatást biztosít.

(Folytatás a 6. oldalon)
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(Folytatás az 5. oldalról)
A képviselõ-testület megismerte a Berhidai Kultúrház és

Könyvtár és a városi temetõ ravatalozójának felújítására az
Építész Mesteregylet Mesteriskola alkotói teamjei által készí-
tett tanulmányterveket. Mindegyik munkára 5-5 tanulmány-
terv-változat készült, ezek közül választotta ki a képviselõ-tes-
tület a további tervezésre javasolt változatokat. Úgy döntött,
hogy a kiválasztott tanulmánytervbõl építési engedélyezési ter-
vet kíván készíttetni, ehhez az alkotóktól árajánlatot kell kérni.

A II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola helyijárati menetrend módosítása iránti kérelmét támogatta. 

Ennek alapján 2016. október 3-ától megváltozik a helyi-
járat menetrendje. Az új menetrendet tájékoztatásul külön
cikkben közöljük. 

Értékelte a peremartoni Tulipán úti volt hõsi emlékmû fel-
újítására benyújtott pályázatokat. A Kõfaragó Hungária Kft.
Balatonalmádi, Batthyány út 19. szám alatti vállalkozás végez-
heti el a munkát, bruttó: 1.987.093 Ft összegben.

Elbírálták a képviselõk a viharban megrongálódott Cinca pa-
taknál lévõ átereszek cseréjére kiírt pályázat eredményét. A há-
rom ajánlatot tevõ közül a Strabag Általános Építõ Kft. ajánla-
tát fogadták el, melynek ajánlati ára 3.861.194 Ft volt. 

Az egyik ingatlan tulajdonosai megvásárlásra kínálták fel az
önkormányzat számára lakóházukat. A képviselõ-testület úgy
döntött, nem kíván élni a vásárlás lehetõségével.

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ

BERHIDA VÁROS JEGYZÕJÉNEK A TÛZGYÚJTÁSSAL 
KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYE

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az avar és kerti
hulladék égetésérõl szóló 12/2012 (VI.29.) önkormányzati ren-
delet szerint, a lakosság egészségének és a környezet tisztasá-
gának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése
évente két idõszakban megengedett:

tavasszal: március 1. és április 30. között, 
õsszel: október 1. és november 30. között.
A fenti idõszakokban keddi, csütörtöki és szombati napokon

9 és 19 óra között megengedett az avar és kerti hulladék égetése. 
Vasárnap és ünnepnapokon, illetve a megengedett idõ-

szakokon kívül avart és kerti hulladékot égetni TILOS!

A részletes szabályozást tartalmazó rendelet letölthetõ a
berhida.hu honlapról (városháza fülön belül, helyi rendele-
tek/kihirdetett elérési úton), vagy személyesen a Hivatal Ható-
sági Irodáján részletes felvilágosítás kérhetõ.

Az utóbbi idõben növényi károkozók által terjesztett fertõ-
zés ütötte fel a fejét, a fertõzés terjedésének megakadályozása
érdekében javasoljuk a fertõzött növények, illetve azok fertõ-
zött részeinek az eltávolítását, és a fent jelölt idõszakokban el-
égetéssel történõ megsemmisítését.

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ

SZÁMOT A HÁZRA!
A korábbi évtizedekben természetes dolog volt, hogy min-

den épületen az utcáról jól láthatóan olvasható legyen a ház-
szám. A jogszabályi kötelezettség megszûnésével egyre inkább
az tapasztalható, hogy hiányoznak a házszámok, nehéz eligazod-
ni az idegeneknek, adott esetben megnehezíti a tûzoltók, men-
tõk, rendõrség tájékozódását is a házszámok hiánya.

A korábbi jogszabályi ûrt a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény töltötte ki. E törvény 14/A.
§. (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy minden házszámmal ellá-
tott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.

A településen történõ tájékozódás érdekében felkérjük vala-
mennyi ingatlantulajdonost, ingatlanhasználót, hogy saját ízlé-

sének megfelelõen – az utcáról jól láthatóan – még ennek az
évnek a végéig helyezze el az épületen a házszámot!

Az önkormányzat képviselõ-testületének szeptemberi ülésén
a közösségi együttélés szabályairól és azok megszegésének jog-
következményeirõl alkotott rendelete a házszámok feltüntetésének
elmulasztását közösségellenes magatartásnak minõsítette, amely
miatt pénzbírság kiszabásának van helye.

Egyben tájékoztatjuk a lakosságot, hogy – ahol ez még nem
történt meg – az önkormányzat is folyamatosan elhelyezi az ut-
cák mindkét végén az utcaneveket tartalmazó táblákat.

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ

GRATULÁLOK!
Hosszú várakozás után, ez év szeptemberében esti gimnázi-

umi képzés indult az Ady Endre Iskolában. A beiratkozók szá-

ma 57 fõ volt, tehát két osztályban indulnak harcba a tudásért

és az év végi bizonyítványért a gimnazisták. Nagy dolog, ha az

ember már nem kötelezõen, hanem saját akaratából áll neki  ta-

nulni. Határozottabb elképzelései, céljai vannak, ezért nagyobb

az esélye egy célként kitûzött érettségi bizonyítvány megszer-

zésének. A magam részérõl azt kívánom, hogy az odavezetõ

úton mindenki gyakran élje át a sikerrel letett vizsgák örömét,

és ez adjon erõt mindig a következõ vizsgához, míg egyszer

csak elfogynak ezek, és ott lesz az érettségi bizonyítvány. 

A gimnazista léthez az önkormányzat annyit tud segíteni, hogy

kifizeti a 11.500 Ft-os regisztrációs díjat minden berhidai hall-

gató részére, de a tanulást már nem tudjuk átvállalni. Ez az es-

ti középiskola fontos a város életében. Köszönet jár a szervezõk-

nek, hogy „gimi” indult Berhidán. A hallgatóknak kitartást és

szorgalmat kívánok, ami mindig meghozza a várva várt ered-

ményt. 

Gratulálunk és büszkék vagyunk rájuk!

Pergõ Margit
polgármester



2016. október Önkormányzati Híradó

7

KITÜNTETTÉK VÁROSUNK POLGÁRMESTERÉT
A KÖLLNER FERENC-EMLÉKDÍJ az önkormányzatok

érdekében tevékenykedõk számára az egyik legmagasabb szin-

tû elismerés, amelyet minden évben a Helyi Önkormányzatok
Napjához kapcsolódó ünnepség keretében nyújtanak át a Tele-

pülési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöksége által

arra érdemesnek ítélt személyeknek.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Elnök-

ségének határozata alapján KÖLLNER FERENC-EMLÉKDÍJ

kitüntetésben részesült PERGÕ MARGIT, városunk polgár-

mestere sikeres önkormányzati vezetõi tevékenysége, a

TÖOSZ szerepének, súlyának és rangjának erõsítése, valamint

az önkormányzatiság érdekében folyamatosan végzett követ-

kezetes tevékenysége elismeréseként.

A rangos kitüntetéshez szívbõl gratulálunk, további áldoza-
tos munkájához sok örömet és sikereket kívánunk.

szerkesztõség

Akácfa köz 7:00 13:00 14:05 15:35

Kossuth Lajos utca (páros oldal) 7:02 13:02 14:07 15:37

Õsi út 7:05 13:04 14:09 15:39

Temetõ (buszforduló) 7:07 13:05 14:10 15:41

Péti út (ÁDR forduló) 7:09 13:07 14:12 15:43

Veszprémi út (páros oldal) 7:11 13:08 14:13 15:45

Kossuth Lajos utca (páratlan old.) 7:13 13:09 14:14 15:46

Vasút utca 7:15 13:10 14:15 15:47

Jókai Mór utca 7:17 13:11 14:16 15:48

Táncsics Mihály utca 7:19 13:12 14:17 15:49

Veszprémi út (Lakath J. út) 7:21 13:13 14:18 15:50

Széchenyi utca 7:22 13:14 14:19 15:51

Orgona út 7:23 13:15 14:20 15:52

Tulipán út 7:25 13:17 14:22 15:53

Peremarton gyt. Iskola 7:26 13:20 14:25 15:55

Peremarton gyt. Iskola 7:26 13:30 14:30 16:00

Öregek otthona 7:27 13:32 14:32 16:02

Orgona út 7:28 13:34 14:34 16:04

Széchenyi utca 7:30 13:35 14:35 16:06

Veszprémi út (Lakath J. utca) 7:32 13:37 14:37 16:08

Táncsics Mihály utca 7:33 13:39 14:39 16:10

Jókai Mór utca 7:35 13:40 14:40 16:12

Vasút utca 7:37 13:41 14:41 16:14

Kossuth Lajos utca (páros oldal) 7:38 13:43 14:43 16:16

Õsi út 7:40 13:45 14:45 16:18

Temetõ (buszforduló) 7:41 13:47 14:47 16:20

Péti út (ÁDR) 7:42 13:49 14:49 16:22

Veszprémi út (páros oldal) 7:43 13:50 14:50 16:25

Kossuth Lajos utca (páratlan) 7:45 13:51 14:52 16:27

Akácfa köz 7:47 13:53 14:54 16:30

BERHIDA HELYIJÁRATOS AUTÓBUSZ MENETRENDJE
Üzemeltetõ: Pénzes Géza 8181 Berhida, Hársfa u. 9.

Érvényes: 2016.10.03-tól

RENDÕRSÉGI HÍREK
NÉPESSÉG-ÖSSZEÍRÁS

A mikrocenzus egy népesség-összeírás, amely két népszám-
lálás között követi nyomon a társadalmi folyamatokat minta-
vételes felméréssel. Az idei mikrocenzusra 2016. október 1. –
november 8. között kerül sor. A mikrocenzust törvény rendeli
el, a mintába került lakásokban lakóknak kötelezõ válaszolni
az alapkérdõívekre, amelyek a lakás és a személyi kérdõív. 

A mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban történik, az idõ-
szak elején interneten keresztül önállóan lehet kitölteni a kér-
dõíveket, ezt követõen pedig számlálóbiztosok végzik az ösz-
szeírást laptopok és tabletek segítségével.

Mirõl ismerhetõ fel a számlálóbiztos?

Magyarország területén 2016. október 10. és november 08.
közötti idõben a mintába került címeket számlálóbiztos keresi
fel. A számlálóbiztos magát számlálóbiztosi igazolvánnyal iga-
zolja, amelyen szerepel a neve és az azonosítószáma. A szám-
lálóbiztosi igazolvány kizárólag a számlálóbiztos személyazo-
nosságát igazoló fényképes igazolvánnyal (személyi igazol-
vány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes.

A számlálóbiztosok személyét a Központi Statisztikai Hivatal
06-80-200-014 ingyenesen hívható, zöld számán ellenõrizhetik le!

Kérjük, minden esetben gyõzõdjön meg a számlálóbiztos sze-
mélyazonosságáról!

ÓVAKODJUNK A TRÜKKÖS CSALÓKTÓL
A bûnözõk ebben az idõszakban sem pihennek, kihasználhat-

ják ezt a lehetõséget arra, hogy törvénytelen úton pénzhez,

értékekhez jussanak. Módszerük lehet például, hogy számláló-

biztosnak kiadva magukat kihasználják az emberek jóhiszemû-

ségét, gyanakvásának hiányát, és figyelmüket elterelve, ottho-

naikba könnyûszerrel bejutva tõlük különbözõ értékeket 

(pl.: ékszereket, készpénzt) tulajdoníthatnak el.

Mi jellemzõ a trükkösen elkövetett lopásra, illetve csalásra?
Az elkövetõkre jellemzõ, hogy küllemük ápolt, rendezett,

modoruk megnyerõ, határozott fellépésükkel beférkõzhetnek

az emberek bizalmába. Sokféle hihetõ, életszerû történetbe,

legendákba szövik bele a valójában megtévesztõ és mindig ha-

szonszerzésre irányuló mondandójukat. A népesség-össze-

írás során „hivatalos személy”-nek kiadva magukat járhat-

nak házról házra, majd miután bebocsátást nyernek a lakás-

ba vagy házba, az alkalmas pillanatban elemelhetik az érté-

keket. A kérdõívek nem kérdeznek nevet, készpénz vagy

banki megtakarításra vonatkozó adatokat. Hogyan elõzhet-
jük meg a bajt?

(Folytatás a 8. oldalon)
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(Folytatás a 7. oldalról)
Annak érdekében, hogy ne váljanak trükkös lopás, vagy csa-

lás áldozatává, készüljenek fel a számlálóbiztosok fogadására,

akiknek érkezésérõl a címen hagyott értesítõn megadott elér-

hetõségen is tájékozódhatnak. A mikrocenzus során a személyes

okirataikat a számlálóbiztosok nem kérhetik el, õk viszont hi-

telt érdemlõen, okmányaikkal tudják magukat igazolni. Ha ide-

gent engednek be otthonukba, soha ne hagyják felügyelet nél-
kül!

Mi a teendõ a bajban? Azonnal értesítse a rendõrséget az

ingyenesen hívható 107-es, vagy a 112-es segélyhívó számokon,

vagy korábbi bûncselekményre utaló adat esetén névtelenül

hívhatja a rendõrség által mûködtetett Telefontanú ingyenes

számát is: 06-80-555-111.

HATÁRVADÁSZ TOBORZÁS BERHIDÁN
A Berhidai Napok keretében tájékoztatta a határvédelmi

feladatok ellátása iránt érdeklõdõket a Veszprém Megyei

Rendõr-fõkapitányság toborzásra kijelölt munkatársa, Tóth
Csaba rendõr õrmester és Honti Krisztina címzetes rendõr
alezredes. Az egyenruhások szeptember 10-én délelõtt, a
Berhidai Napok keretében nyújtottak tájékoztatást a határva-

dász egységbe történõ felvétel feltételeirõl. A hivatásos szol-

gálati viszony iránt 28 fõ mutatott érdeklõdést, akik részletes

tájékoztatást kaptak a rendõröktõl a képzés és jelentkezés fel-

tételeirõl. 

A Várpalotai Rendõrkapitányság toborzó tevékenysége foly-

tatódik. 

KERÉKPÁR-REGISZTRÁCIÓ

A Várpalotai Rendõrkapitányság munkatársai Berhidai Na-

pok keretén belül „Kerékpár-regisztrációs” programon vettek

részt. A rendõrség és az önkormányzat együttmûködése kap-

csán szeptember 10-én délelõtt, a Berhidai Napok keretén be-

lül került sor a regisztrációs programra. Az önkormányzat és a

rendõrség által is propagált kampány eredményeként több tucat

kerékpárt vett nyilvántartásba a Várpalotai Rendõrkapitányság.

Czatigné Ihász Szilvia rendõr törzszászlós és Bartók Judit rend-
õr századosa kerékpárt regisztráló adatait, illetve a kerékpár tí-

pusát, egyedi azonosítóját rögzítette a regisztrációs adatlapra, vet-

te nyilvántartásba és helyezte el azon a regisztrációs matricát.

Az egyenruhások baleset-megelõzési feladatokkal is várták az

érdeklõdõket, így lehetõség nyílt a közlekedési alapismeretek fel-

mérésére és a részeg szemüveg kipróbálására. 

A lakosság elismerõen nyilatkozott a kezdeményezésrõl és

szívesen fogadták a programot.

Bartók Judit c. rendõr százados

Az Országos Rendõr-fõkapitányság pályázatot hirdet a

Készenléti Rendõrség Határvadász Bevetési Osztályainak

állományába

Járõrtárs beosztás betöltésére

A pályázatra cselekvõképes, 18. életévüket betöltött, 

a felvételi követelményeknek megfelelõ 

magyar állampolgárok jelentkezését várják.

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos idõtartamú moduláris

képzésben vesznek részt, amelyet követõen – sikeres vizsga

esetén – õr-járõrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03)

szereznek. A résztvevõk a képzés elsõ két hónapjában

munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén 

– sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti
Rendõrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidõ 

kikötésével kerülnek kinevezésre.

A beosztásban ellátandó feladatok:
Az õr-, járõrtárs rész-szakképesítéssel rendelkezõ hivatásos

állományú járõrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok

feladatainak ellátásában vesznek részt.

További információ és jelentkezés:
Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság

dr. Zombor-Marx Helga r. ezredes

06/88/428-022

Várpalotai Rendõrkapitányság

8100 Várpalota, Honvéd u. 3. szám

Honti Krisztina c. r. alezredes

+36/30/622-8026

Székely Tamás r. százados 

Takács-Berta Zsuzsanna

Bartók Judit r. százados 

06-88/592-450

HOL VOLT, HOL NEM VOLT…
Iskolánk a hagyományokhoz híven az idén is programjára

tûzte A magyar népmese napját, ezért a szeptember 30-a egy ki-
csit különbözött a többi naptól. Az iskolába érkezõket paravá-
nok fogadták, melyek tele voltak szebbnél szebb rajzokkal. A
gyerekek örömmel vették közre az alkotásokat, és kíváncsian ke-
resték a saját mûvûket. Ugyanis az egyik feladat, amit a hónap
közepén már megkaptak, az az volt, hogy készítsenek illusztrá-
ciót Benedek Elek valamelyik meséjébõl (1. A bimbó, 2. Szó-
ló szõlõ, mosolygó alma, csengõ barack, 3. A várépítõ és for-
rásfakasztó tündér, 4. Dolgozz, macska). Aztán a nagyszünet-
ben újabb boldogság érte a gyerekeket, mert eredményt hirdet-

tünk. Izgatottan várták, hogy milyen helyezések születtek a
rajzpályázaton, A lusta sárkány címû mese befejezését illetõen
és a szellemi vetélkedõn. Ahogy ezt szokták mondani, a zsûri-
nek nagyon nehéz dolga volt, hiszen 127 gyönyörû rajz közül
kellett választani. Végül mégis megszületett az eredmény.

A rajzpályázat nyertesei: 
1.a osztály: I. Práger Bence, II. Sztankovics Benedek Martin,

III. Csonnó Bálint, III. Topor Viktória, Különdíj: Kadlicskó Zalán
1.b osztály: I. Bakázs Zsófi, II. Keresztes-Koronczai Lotti,

III. Kovács Zsanna, III. Kányai Olívia, Különdíj: Fekete Lara
(Folytatás a 9. oldalon)

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
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(Folytatás a 8. oldalról)
2. osztály: I. Kovács Gabriella, I. Ernhoffer Nóra, II. Ko-

vács Rajmond, II. Csányi Sára Márta III. Taszári Nóra, Kü-
löndíj: Kasza Zoé

3. osztály: I. Kálmán Kíra Karina, I. Kányai Márk, II. Nagy
András Miklós, III. Rózsás Léna, Különdíj: Kányai Márk

4. osztály: I. Molnár Julietta Mercédesz, II. Schlemmer

Dzsenifer, II. Kovács Rita Dorina, III. Szibler Vanessza, Kü-
löndíj: Csejtei Róbert Robin

Felsõ tagozat: I. Kovács Bálint és Bóta Bence 6.o., II. Müller
Krisztina 5.b., III. Kamondi Krisztina Bianka 6.o.

A szellemi vetélkedõn arra voltunk kíváncsiak, hogy magá-
ról a mesérõl, mint irodalmi mûfajról mennyit tudnak a gyere-
kek. Szoros küzdelem után, a következõ eredmény született.

I. Benke Kristóf 5.b., II. Reider Cintia, Ernhoffer Szilárd
5.b., III. Nagy Mia 5.b.

A lusta sárkány címû mese befejezése több gyerek fantázi-
áját is megmozgatta. A két legjobban sikerült mesét az iskola-
rádión keresztül meg is hallgathatták tanulóink.

I. Molnár Julietta 4. oszt., Csomai Regina 5.b., II. Varga Ág-
nes 7. b, III. Sipos Boglárka 7.a.

Különdíjat kaptak: Kálmán Kíra Karina, Báthory Botond és
Héring Csanád Milán 3. oszt.

A gyerekek okleveleket és ajándékokat vehettek át. 
Gratulálunk a helyezetteknek, s természetesen a többi gyer-

meknek is, akik részt vettek a feladatok megoldásában. 

Turcsányi Istvánné

A ZENE AZ KELL…
Már negyvenegy éve a világ minden pontján október 1-én

különös figyelmet szentelnek a zenének, ugyanis Yehudi

Menuhin világhírû hegedûmûvész kezdeményezésére az 

UNESCO október elsejét A Zene Világnapjának nyilvánította.

Intézményünk, mint minden évben, úgy az idén is programot

szervezett ezen alkalomból. Október 3-án, nagyszünetben tel-

jes létszámmal kivonultunk a mûvelõdési ház elõtti térre, ahol

gyerekdalokat, népdalokat és musical részleteket énekeltünk a

lakosság, és természetesen a saját örömünkre.

Turcsányi Istvánné

AZ IDÕSEK OTTHONÁBAN SZEREPELTÜNK
Ez év szeptemberében ünnepelte fennállásának 20. évfordu-

lóját a peremartoni Idõsek Otthona. Alsós színjátszó csopor-
tunk, a PERESZKE is meghívást kapott az ünnepségre, amit
nagy örömmel fogadtunk.

Kis csapatunk a napfényes õszi napon nagy szeretettel mu-
tatta be a Lázár Ervin egyik meséjébõl készült „Feketefehér”
címû színdarabot a mosolygós arcú, lelkes közönségnek. 

A kedves fogadtatás mellett a gyerekeket megvendégelték az in-
tézmény dolgozói, sõt, még meglepetés ajándékot is kaptunk!

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy gondoltak/gondolta-
tok ránk, s ígérjük, máskor is szívesen megyünk majd az intéz-
ménybe, hogy fellépéseinkkel örömet szerezzünk az otthon idõs
lakóinak!

Fésüs Éva

MEGSZÉPÜLT AZ ISKOLAI JÁTSZÓTÉR
Szülõi kezdeményezésre október 1-jén maroknyi lelkes csapat

gyûlt össze a peremartoni iskola udvarán. Azzal a feltett szán-
dékkal érkeztek, hogy a gyerekek számára használható és eszté-
tikus játszóteret varázsoljanak. A végeredményt látva elmond-
hatjuk, hogy sikerült. A gyerekek október elsõ napjaitól használ-
hatják a csúszdát, a rugós kutyát, homokozhatnak és hintázhat-

nak. Ezúton szeretnénk megköszönni a Szülõi Szervezetnek az
anyagi támogatást, Óbíróné Áginak a lazúrfestéket, Szalkai
Károlynak a homokot, és mindenkinek, aki kétkezi munkával se-
gített nekünk és szebbé varázsolta a gyerekeknek az udvart.

Nagyon köszönjük!
Baranyai-Peidl Szabina

EURÓPAI NYELVEK NAPJA
2001 óta szeptember 26-a az európai nyelvek ünnepe, amely-

nek három fontos célja van: Felkelteni a közönség érdeklõdését
Európa nyelvi sokszínûsége iránt, – ápolni a nyelvi és kulturá-
lis sokszínûséget, – ösztönözni az iskolai és iskolán kívüli nyelv-
tanulást. Ez alkalomból az alsó tagozatosoknak rajzversenyt hir-
dettünk, a felsõsöknek pedig egy nyelvekkel kapcsolatos kvíz-
zel készültünk és természetesen a legjobb munkákat díjaztuk is! 

A legszebb rajzokat készítették: Csercsics Dominik (3. osz-
tály), Nagy András Miklós (3. osztály), Rózsa Janka (4. osztály),
Rózsás Léna (3. osztály)

A hibátlan tesztet beadók évfolyamonként a következõk voltak:
5. osztály: Benke Kristóf (5.b), Ernhoffer Szilárd (5.b), Nagy

Mia (5.b), Szõnyegh Zsófia (5.b)
6. osztály: Horváth Orsolya Tímea, Rózsás Fruzsina
7. osztály: Urbauer Anett (7.b)
8. osztály: Papp Róza (8.b), Simon Dominika Katalin (8.b),

Szõke Rebeka (8.b)
Gratulálunk a nyerteseknek!

Bartalisné Kasza Márta



A nyáron megszépült óvodánk.
A nyári szünetben felújították a három hátsó

csoportot és az aulát. Mindhárom csoportban, a
hozzájuk tartozó mosdókban és öltözõkben,

valamint az aulában kicserélték az ablakokat és a terasz ajtókat,
és szép színesre festették a falakat. A csoportokba új szalagpar-
kettát raktak le. Köszönjük Berhida Város Önkormányzatának!

Az óvodába járó gyermekeknek a nyári életet, a nagy meleget
megkönnyítette, kellemesebbé tette a párakapu, a homokozó fö-
lötti árnyékoló és a dm Nap gyermekei pályázaton nyert naptej.

A 2016/2017-es nevelési évben óvodánkban 6 csoport szer-
vezõdött. A gyermekek létszáma: 122 fõ. Minden gyermek ré-
szére biztosítjuk az egész napos óvodai nevelést. A szülõk igé-
nyei alapján biztosítjuk, hogy a gyermekek heti 1 alkalommal
katolikus és református hitoktatásban részesüljenek. Ebben a
nevelési évben is szervezünk a gyermekek érdeklõdésének
megfelelõ ingyenes szakköröket – angol, játékos torna, kézmûves,
ügyességi játékok –, melyeket az óvodapedagógusok tartanak.

Ezzel is elõsegítjük a gyermekek tartalmas óvodai tartózkodá-
sát és fejlesztését. 

Szeptember 9-én, a Berhidai Napokon a Fáncsi csoport sze-
repelt egy kendõs tánccal. A Kertbarát Kör kiállítását, valamint
a Kultúrházban a fotókiállítást mindegyik csoportunk megte-
kintette. Részt vettünk a Tchibo „Színesítsd meg egy ovis nap-
ját!” pályázatán. Sajnos a mi óvodánkat nem sorsolták ki, de
küldtek ajándékcsomagot, ezzel köszönték meg, hogy pályáz-
tunk. Hogy mi volt benne? Minden gyermeknek színezõ, mat-
rica, a csoportoknak színes ceruzák és filctollak. Ezzel a megle-
petéssel sikerült mosolyt csalni az ovisok arcára.

A Zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum „Védett
növények és állatok a Bakonyban” címû rajzpályázatán a
„Csodafa” címû alkotására Törõ Korina különdíjat kapott. 

Felkészítõ pedagógus Varga Jánosné (Incsi néni) volt. 
Gratulálunk a kis tehetség sikeréhez!

Kovácsné Tobak Márta
óvodavezetõ
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RÁKÓCZI-KUPA
A hagyományoknak megfelelõen, idén is megrendeztük a II.

Rákóczi Ferenc kispályás labdarúgó kupát a tanulóinknak.

Szép, szeptemberi napsütésben három általános iskola csa-

pata feszült egymásnak. Az elsõ mérkõzést a berhidai Ady End-

re és az ugyancsak berhidai II. Rákóczi Ferenc iskolák tanulói

játszották. A csapatok nem bírtak egymással, így a 0:0-ás, igaz-

ságos döntetlen született. A következõ összecsapáson a 

csajágiak erõfölénye dominált. Hamar megszerezték a vezetést,

amit a lefújásig meg is õriztek. Így az érmek színe a 3. mérkõ-

zésen a Csajági Református Általános Iskola és a vendéglátók

között dõlt el. A vendégek megszerezték a vezetést, de a haza-

iak egy ritmusváltás után három góllal válaszoltak rá, és beál-

lították a végeredményt (3:1). Elsõ helyen a berhidai II. Rákó-

czi Ferenc csapata végzett 4 ponttal.

A csapat összetétele: Parag Norbert, Sidó Marcell, Sztan-
kovics Csongor (1 gól), Turai György (2 gól), Nagy Erik,
Márffy Benedek, Kajdi Roland, Kovács Martin, Krausz Ádám,
Kiss Krisztián

Másodikak a csajágiak lettek 3 ponttal, a harmadik helyet az

Ady iskola játékosai szerezték meg 1 ponttal.

A kupa és az érmek átadása után teával és szendvicsekkel

kedveskedtek a hazaiak a résztvevõknek.

Gratulálunk az eredményekhez és a sportszerû szerepléshez
a csapatoknak!

Kurbucz Tamás

SÜNI ÓVODA HÍREI 

DÍJAZOTT 
BERHIDAI VÉDÕNÕK

Már több mint egy évszázada, 1915. június 13-án alakult
meg Magyarországon az Országos Stefánia Szövetség, ekkor
kezdõdött az anya- és csecsemõvédelem egyik legfontosabb
pillérének, a védõnõi szolgálatnak országos szervezése. 2008 óta
a hálózat megalakulásának napja a védõnõk ünnepe. Az Or-
szággyûlés ezt a napot a Magyar Védõnõk Napjává nyilvánítot-
ta. Az idei évben a Magyar Védõnõk Napja alkalmából kima-
gasló szakmai tevékenységük elismeréseként miniszteri elis-
merésben részesült a BERHIDAI VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT.

(Folytatás a 11. oldalon)
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(Folytatás a 10. oldalról)
Csányi Ramóna Mária és Bodnár Lajosné védõnõk a fogan-

tatástól a gyermek 18 éves koráig támaszai a családoknak. Õk
a megelõzés szakemberei, tanácsadással segítenek a szülõknek,
követik a gyerekek testi és lelki fejlõdését. Rendszeresen ellen-
õrzik gyermekeinket az óvodákban, iskolákban, egészséges

életmódra nevelnek, de ha szükséges pszichés támogatást is
nyújtanak a hozzájuk forduló gyermekeinknek. Elkötelezettsé-
gük, szakmai tudásuk példaértékû. Nagyon büszkék vagyunk
arra, hogy most országosan is elismerték munkájukat.

Pergõ Margit polgármester

MINISZTERI ELISMERÉS
Kilenc éve nyilvánította a Magyar Országgyûlés június 13-át

a Magyar Védõnõk Napjává. Ilyenkor adják át az Év védõnõje
díjakat. 2016. június 13-án, Budapesten a BERHIDAI VÉDÕ-

NÕI TANÁCSADÓ kollektívája MINISZTERI ELISMERÕ

OKLEVELET kapott. Az elismerést CSÁNYI RAMÓNA MÁRIA

és BODNÁR LAJOSNÉ védõnõk vehették át. Védõnõ kollé-
ganõinknek szeretettel gratulálunk kitüntetésükhöz.

Dr. Csontai Erzsébet, Ambruzs Józsefné, 
Székelyné Kendi Ildikó

GRATULÁLUNK
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsé-

ge megalakulásának 35. évfordulója alkalmából az EMBER
AZ EMBERÉRT érem Bronz fokozata kitüntetést adomá-

nyozta HORVÁTH JENÕNEK, a Mozgássérültek Veszprém
Megyei Egyesülete csoportvezetõjének, a mozgáskorlátozott

emberek érdekében végzett kiemelkedõ és lelkiismeretes tevé-

kenysége elismeréseként.

A Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete megalaku-

lásának 35. évfordulója alkalmából HORVÁTH JENÕNÉ
ezüst fokozatú kitüntetést vehetett át a mozgássérült embere-

kért végzett kiemelkedõ és lelkiismeretes munkájáért. 

Ezúton szeretnénk õszinte tisztelettel gratulálni kitüntetésük-
höz, és további munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk! 

szerk.

NÉMET NEMZETISÉGI TÁBOR – NEMESNÁDUDVAR
A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Berhida

Német Nemzetiségi Kultúrájáért Egyesület immár 8. táborát

szervezte 2016-ban. A tábor helyszíneként Nemesnádudvart
választottuk.

Július 16-án szakadó esõben indultunk útnak. Elsõ megál-

lónk Simontornyán volt, ahol megnéztük a várat. Délután ér-

keztünk meg Nemesnádudvarra a Knáb panzióba, ahol nagy-

on szíves fogadtatásban volt részünk. A nagyon finom és bõ-

séges vacsora után megtartottuk a szokásos ismerkedési estün-

ket. Az 5 felnõtt vezetésével új családokat alapítottunk és ne-

vet választottunk, majd minden család bemutatkozott néme-

tül. Vasárnap Hajósra látogattunk, ahol a kastély és a zegzu-

gos parkja ámulatba ejtett mindenkit. A Német Nemzetiségi

Tájházban megnéztük a tisztaszobában elhelyezett sváb eskü-

või ruhákat, régi családi fotókat. Ebéd után Kecelre utaztunk

és a csepergõ esõben néztük meg a Hadtörténeti Parkban kiál-

lított katonai jármûveket. Másnap délelõtt meglátogattuk a he-

lyi Bormúzeumot, majd a Knáb pincét. Délután Pörbölyrõl in-

dultunk kisvasutazni a Gemenci erdõbe. Kedden az idõjárás

kegyes volt hozzánk, így reggeli után Kiskunmajsára indul-

tunk fürödni. Útunkat megszakítottuk Kiskunhalason, ahol

ámulattal néztük, hogy hogyan készül a Halasi csipke. Szerdán

messzebbre utaztunk: a magyarság történelmében meghatáro-

zó jelentõséggel bíró nemzeti emlékhelyre, az Ópusztaszeri
Nemzeti Történelmi Emlékparkba. A nap második felében Sze-
geden sétáltunk a Tisza parton, megnéztük a Móra Ferenc Mú-

zeumot és a Dómot. Este német táncházat tartottunk. Csütör-

tökön akadályversennyel indítottuk a napot. A családok 5 ál-

lomáson ügyességi, német nyelvi és sport feladatokat oldottak

meg. 

Közben megcsodáltuk Nemesnádudvar jellegzetes sváb

házait, valamint a Duna-menti fõcsatorna mellett kialakí-

tott szabadidõ parkot, a vízben békésen úszkáló hattyúcsa-

ládot. Délután a közeli Dávodi fürdõbe látogattunk el, ahol a

csúszdák és a hajó formájú gyerekmedence nagy sikert aratott.

Csütörtök este szomorúan állapítottuk meg, hogy nagyon gyor-

san eltelt ez a pár nap. 
(Folytatás a 12. oldalon)



Ez egy ingyenes újság, ami minden berhidai családhoz megér-
kezik. Mégis, ilyen-olyan okból nem olvassa el mindenki. Kérem
azokat, akik olvassák, hogy ajánlják ezt az írást másoknak is ol-
vasásra, ill. megfontolásra. Tudom, hogy sok tekintetben egymás
iránt érdeklõdõ és fogékony emberek is laknak Berhidán. (lásd.
Punk Barbiért való összefogás) Erre alapozom a kérésemet!!!

Az tény, hogy a Berhidai Napok rendezvényeinek évek óta meg-
határozó tényezõje a Kertbarátok kiállítása.

Ha valaki nem tudná: A mostani kiállításon 23 fõ rakott fel ter-
méket, amire rengeteg ember volt kíváncsi. Figyelembe véve a
város kb. hatezres létszámát… hát… (itt gondolhat bárki bármit
vérmérséklete szerint)

Jól van ez így? A tagság, nyugodtan állíthatom, hogy erején
felül teljesített most is. Ha bárki leülne egy csendes sarokba,
nem dolgozna és csak figyelné a terem díszítését az ott folyó
egyéb munkával együtt, akkor is elfáradna.

Ha valaki nem tudná: A kiállítást a hétfõi napon, délután
bontják csak, hogy az iskola minden diákja láthassa a kiállítást.
Többnyire kritikusan, nyitott szemmel járok a településünkön,
és igen sok rendezett, szép portát látok. Látom azt is, hogy a
peremartoni részen is sokan kertészkednek. Vannak gondosan,
szépen karbantartott kertjeink, a kertbarátok mégis magukra
maradnak. Miért ez az érdektelenség?

Ha valaki nem tudná: A jelenlegi állomány 70 év körüli.
Vannak fiatalok is, akik közül Sztankovics Balázs kiemelten em-
lítésre méltó a maga hatodik osztályos voltával, és az önálló ki-
állításának felrakásával. Persze, nem gyerekeket szeretnék kapa-
citálni a tagságra, hanem azokat, akik felnõttek és bármilyen
szinten megmûvelik a kertjüket. A tagság minden téli idõszak-
ban szakemberek elõadását hallgathatja meg, ami nem kötelezõ,
csak lehetõség. Idõnként kirándulások és beszélgetõs összejöve-
telek is vannak. A Kertbarát Kör szeretettel vár minden új jelent-
kezõt!!! A tagság nem örökös és visszavonhatatlan. Aki nem ér-
zi jól ott magát, bármikor kimaradhat. (Ám erre ritkán van pél-
da, mert ez egy jó csapat!) Legalább meg kellene próbálni sok-
sok berhidainak, hogy milyen is a Kertbarát Kör!

Ha valaki nem tudná: a kiöregedés folytán a negyvenöt évet

megélt Kertbarát Kör belátható idõn belül MEG FOG SZÛNNI!
Kérem azokat, akik ezt nem akarják megérni, most, a huszon-
negyedik órában, jelentkezzenek Kellerné Szász Anikónál! 

Ha valaki nem tudná, én biztosan tudom, hogy nagyon hiá-
nyozna az évenkénti kiállítás. (Nemcsak nekem, hanem min-
den szépre fogékony embernek is.)

Elképzelhetetlennek tartom, hogy ne legyen, és remélem
lesz foganatja a kérésemnek.

Tisztelettel: Pazár István László
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(Folytatás a 11. oldalról)
A családok közötti verseny még nem ért véget, így még meg

kellett birkóznunk a német nyelvû feladatokkal, majd követke-

zett a Ki mit tud?, amire kisebb csoportokban készültek a gye-

rekek és a felnõttek egyaránt. Az elõadásokat Géza bácsi és

Vali néni zsûrizte. Valamennyien nagyon jól szórakoztunk.

Péntek reggel összecsomagoltunk, megköszöntük vendéglátó-

inknak a kedvességüket, türelmüket, segítõkészségüket és elbú-

csúztunk. Útban hazafelé megálltunk Kalocsán, és a Porcelán-

manufaktúrában tanulmányoztuk a porcelán tányérok, dísztárgyak

és kályhacsempék készítését és aprólékos díszítését. 
Úgy gondolom, mindenki jól érezte magát, hiszen a buszon már

a rutinos táborozók a következõ évi tábort kezdték tervezgetni.
Havasfalvi Zoltánné

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Berhida Német Nemzetiségi Kultúrájáért Egyesület kö-

szönetét fejezi ki a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat-
nak, hogy hozzájárult a 2016. évi nemesnádudvari nyári tábo-
rozás utazási és szállásköltségeihez, valamint a belépõjegyek
megvásárlásához.

Ezúton szeretném megköszönni a résztvevõ gyermekek szülei
által nyújtott anyagi, valamint természetbeni (élelmiszer, szörpök,
lekvár, stb.) támogatást, mellyel szinte kivétel nélkül valamennyi
család hozzájárult a táborunk színvonalának emeléséhez. Uta-
zásunkat és programjainkban való aktív részvételt köszönjük

Pénzes Gézának és feleségének, Valinak. Külön köszönetemet
fejezem ki a segítõ nevelõtársaknak, Halmosi Zsuzsannának,
Vachtler Jánosnak, akik évek óta segítik munkánkat. Végezetül,
de egyáltalán nem utolsó sorban köszönetemet fejezem ki Havas-
falvi Zoltánné Gittának, aki a kirándulások összeállításában, va-
lamint a teljes körû lebonyolításban segített. Havasfalvi Zoltánnak
köszönjük, hogy a táborhely elõzetes megtekintését saját költsé-
gen támogatta. Reméljük jövõre is hasonló érdeklõdés mellett új
helyszínekre látogathatunk a résztvevõ gyermekekkel. 

Takács Lászlóné

MMaarrttiinn  nnaappii
lláámmppááss  ffeellvvoonnuullááss

Berhida Német Nemzetiségi Önkormányzata
szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt

2016. november 11-én
a Martin nap alkalmából rendezendõ felvonulásra.

Gyülekezõ: a Süni ovi melletti parkolóban 17 órakor

KEDVES GYEREKEK!

Berhida Német Nemzetiségi Önkormányzata

ismét meghirdeti a

Martin napi lámpások szépségversenyét.

A felhasznált alapanyag és technika szabadon választható.

A lámpások 2016. november 11-én és az azt követõ héten

a Berhidai Kultúrház és Könyvtárban megtekinthetõk.

A legszebb alkotások készítõi díjazásban részesülnek.

Leadási hely és idõpont:

Berhidai Kultúrház és Könyvtár, (Berhida, Kossuth Lajos u. 18.)

2016. november 10., a kultúrház nyitvatartási ideje alatt.

Kérjük munkáitokat név és iskola/óvoda megjelölésével 

adjátok le.

HA VALAKI NEM TUDNÁ……
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MOZGALMAS HÓNAPOK A KLUBBAN
Ismét tevékeny hónapokat hagytunk magunk mögött. A ké-

sõ tavaszi és nyári kiszámíthatatlan idõjárás ellenére a beterve-

zett programokat nem veszélyeztette a gyakori, heves esõzés, a

néha szinte elviselhetetlen kánikula sem.

Április 23-án 22 klubtaggal és a polgármester asszonnyal

együtt sikerült a virágládákat olyan növényekkel beültetni, amik

nem sínylõdnek, nem mennek tönkre idõnap elõtt. Még most is

pompás virágok százaival örvendezteti meg a település lakóit.

Május közepéig szinte napi kapcsolatban voltunk a jeli arbo-

rétummal, hogy a lehetõ, legjobb idõpontban menjünk megcso-

dálni a rododendronokat. Néhányan már többször is láttuk, de

szinte minden alkalommal más látvány fogad bennünket, más

színû és illatú bokrok uralják ezt a hatalmas virágos kertet. A

csodás élmény után, egy sárvári fürdõzést követõen, kellemesen

elfáradva értünk haza. A kirándulást követõ napon kaptuk a jó hírt,

hogy a Richter Gedeon Gyógyszergyár nyugdíjas kluboknak hir-

detett 2 fordulós vetélkedõjén harmadik helyezést értük el. Mind-

járt lett is némi probléma. Nyereményként egy digitális, több-
funkciós fürdõszobamérleg tulajdonosa lett 68 tagunk. Adódott

a kérdés: Kié legyen a mérleg? Szerintem a legokosabb döntés szü-

letett; hogy a záró vacsorán, tombolán kisorsoljuk, addig pedig

mindenkinek javasoljuk az eddig szokásos súlykontrolt.

Április 30-tól május 31-ig az idõjárás szeszélye miatt sokszor

aggódtunk a májusfa miatt. Dicséret a polgárõröknek, hogy es-

õt, orkánerejû szelet, erejüket fitogtató fiatalok - nem éppen -

„áldásos” tevékenységét túlélve, sikerült a hónap végéig büsz-

kén állnia a közparkban. Május 31-én kis mûsor keretében ki-

táncoltuk a fát, és megint a polgárõrök segítségével, énekszó-

val vittük a legközelebbi kerti hulladéktárolóhoz. Méltatlan be-
fejezése egy fa életének? De hiszen minden évben ezt tesszük

sok ezer fenyõfával is.

Minden év elsõ júniusi hétvégéjén Fehérvárcsurgón, a fel-

újított Károlyi kastély parkjában rendeznek egy nemzetközi vi-
rágkiállítást, ahová alternatív kirándulás keretében 12-en el-

mentünk. Nemcsak szemet gyönyörködtetõ volt a sok hagyomá-

nyos ismert virág, de rendkívül nagy választék volt egzotikus-

növényekbõl is. Elfogadható áron lehetett vásárolni, és nem

utolsósorban hasznos tanácsokkal láttak el bennünket dísznövé-

nyek gondozása terén is. Június 18-án végre eljutottunk a

Bakonyjákóról induló „dottó” vonatos kirándulás keretében a

Bakony csodás tájaira, megpihentünk a fák között megbúvó,

közülünk senki által nem ismert pisztrángos tónál. Nagyon ér-

dekes elõadást hallottunk az idegenvezetõtõl az erdõgazdálko-

dásról. Elmentünk az iharkuti ásatásra, a ma már világhírnév-

re szert tett bakonyi dinoszaurusz lelõhelyre, amelyet dr. Õsi At-
tila okleveles geológus fedezett fel és tett világhírûvé. Kellõen

elfáradva, de lelkesen álltunk meg Herenden, ahol a porcelán-

múzeum csodás kincseiben gyönyörködtünk. Június 20-án fér-

finapot tartottunk szalonnasütéssel, vidám énekekkel, táncok-

kal, humoros jelenettel és verssel köszöntöttük a „teremtés ko-
ronáit”. Június 25-én a Peremartonért Egyesület rendezte ha-

gyományos erdei túráját és fõzõversenyét helyi mûvészeti cso-

portok közremûködésével. Sajnos a rendezvényre rányomta a bé-

lyegét az extrém hõség, ami miatt a túra elmaradt. A fõzõver-

senyen is jóval kevesebben vettek részt, több csapatot elriasz-

tott a „patkóban” megrekedõ meleg. A nyugdíjasainkat nem

tántorította el az idõjárás, a mi csapatunk volt a legnagyobb lét-

számú. Lelkesen készítették a „nyögve nyelõt”, ami egy régi,

sváb és tótok lakta településeken még ma is népszerû krumplis

étel. Nem éppen diétás, de fõleg télen be lehet iktatni egy fõ ét-

kezésbe. Aztán jöhet a bilagit!!! Július 29-én Kehidakustányba
mentünk fürödni, de tartva magunkat ahhoz az elvünkhöz, hogy

a fürdõzést összekössük valami kulturális vagy természeti kincs

megtekintésével, útba ejtettük Zalaszántót. A zalaszántói sztú-
pa Európa legnagyobb, Kelet-Európa elsõ buddhista szentélye.

Hófehér építmény 30 m magas és 24 m széles,1992-ben épült,

és Európában a legnagyobb ilyen létesítmény. Harmadik szint-

jén áll a hatalmas aranyozott Buddha szobor, ahol a látogatók

leróhatják tiszteletüket füstölõkkel. Kehidakustányról hazafelé

már terveket készítettünk az õszi programokra. Reméljük, hogy
jó egészségben, nem fogyatkozó, sõt egyre gyarapodó létszámmal
valósíthatjuk meg elképzeléseinket.

Székely Lajosné

Berhida Város Lekvárja
A Berhidai Napok keretében meghirdetett Berhida Város

Lekvárja versenyre az idei évben 95 nevezés érkezett. Hat

kategóriában hirdettek eredményt. Berhida Város Lekvárja

címet nyert Újvári Józsefné baracklekvár, Újvári Kálmánné
klasszikus gyümölcslekvár, Kellerné Szász Anikó vegyes

ízesített lekvár, Gáspár Lászlóné zöldséglekvár és Horváth
Istvánné kreatív különleges lekvár kategóriában, Csendes Anett
feketeerdõ-meggylekvárjával különdíjban részesült. 

Gratulálunk a legfinomabb lekvárok készítõinek!

szerk.
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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. november 7-én, 16 órakor

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

MAY LASO TRAJO HÍREI
Egyesületünk a 2014-es évben, a hagyományos érdekvédel-

mi, érdekképviseleti tevékenység mellett két Tanodát mûköd-
tetett, az egyiket Berhidán, a másikat Bicskén. Mindkét tanodá-
ban 40–40 fõ hátrányos  és halmozottan hátrányos helyzetû, fõ-
ként roma származású gyermeket részesítettünk felzárkóztatás-
ban. Ezen kívül nyáron nagy sikerrel valósítottuk meg a hagyo-
mányos Berhidai Romafesztivált, illetve szintén hátrányos
helyzetû gyermekeknek két nyári életmódtábort. A roma
holokauszt alkalmából megemlékezést szerveztünk a berhidai
elhurcolt romák emlékére, így emlékezve a roma holokauszt
70. évfordulójára. A tehetségek felkutatása és támogatása, mint
fõ célkitûzésünk, tovább folytatódott, nekik megnyilvánulási
lehetõséget biztosítottunk a kulturális rendezvényeinken. Kb.
50 fõ kereste meg irodánkat különféle kérdésekkel, akiknek se-
gítséget nyújtottunk a szociális ellátórendszerrel, a tanulmányi
ösztöndíjakkal kapcsolatban. Az Országos Roma Önkormány-
zat országos projektjeinek helyi megvalósításában is részt vet-
tünk, fõként szervezõmunkával, a célcsoport tájékoztatásával.
Egyesületünk továbbra is folytatni szeretné a kulturális és érdek-
védelmi tevékenységét, valamint a megkezdett Tanoda prog-
ramjait. Ezen kívül az új programozási idõszak forrásait is
hatékonyan ki szeretné használni a Veszprém megyei romák
integrációjának elõsegítésére. A hatékony érdekképviseleti
tevékenység érdekében a helyi és az országos roma szerveze-
tekkel, valamint az állami és önkormányzati szervekkel továbbra
is együtt kívánunk mûködni (önkormányzatok, roma nemzetisé-
gi önkormányzatok, rendõrség, munkaügyi központ, Országos
Roma Önkormányzat, civil szervezetek).

Babai János

MINDEN HÉTVÉGÉN 
BAJNOKI LABDARÚGÓ

MÉRKÕZÉS
Az idei év õszétõl a Peremartoni Sport Egyesület Berhida
SENIOR CSAPATOT is nevezett a bajnokságba. A seniorok 

a Fejér Megyei Plastobo Öregfiúk Bajnokság 3. csoportjában,
a felnõtt csapat a Veszprém Megyei II. osztályban szerepel.

Az õszi szezonban a következõ hazai mérkõzésekre látogathat

el minden sportbarát:

SENIOR BAJNOKSÁG:
2016.10.31. 13.30. Peremarton SCB-Sárszentmihály

2016.11.05. 13.30. Peremarton SCB-Fõnix FQL System

2016.11.19. 13.00. Peremarton SCB-Iszkaszentgyörgy

FELNÕTT BAJNOKSÁG:
2016.10.22. 14.00. Peremarton SCB-Szentantalfa NVSE

2016.10.29. 13.30. Peremarton SCB-Herendi PSE

2016.11.12. 13.30. Peremarton SCB-Vaszar SE

Minden felnõtt mérkõzés elõtt 2 órával U19-es mérkõzés kezdõdik.
A mérkõzések helyszíne: Sportpálya, Peremartongyártelep

A bajnokságokról a http://adatbank.mlsz.hu/ linken szerezhetnek
további információkat.

Mindenkit szeretettel várunk!

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
akár egy nap alatt is

Tulipán Haus Kft.
email: tulipanhauskft@upcmail.hu

tel.: 06 30 300 3830
06 30 403 5761
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Ringató foglalkozás
Kedves Kisgyermekes Családok!
Megfelelõ számú jelentkezés esetén

Ringató foglalkozás indul

a peremartongyártelepi 

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban

2016. novemberétõl!

Foglalkozásvezetõ: Tóth Viktória

Jelentkezni lehet: toth.viktoria0202@gmail.com
Tel.: 20/323-34-56

MEGHÍVÓ
Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

tisztelettel meghívja Önt 

és kedves családját

HOLÁNYI JULIANNA
festõmûvész

ITTHON-OTTHON
címû kiállításának megnyitójára

2016. november 7-én, hétfõn 17 órára
a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár kiállítótermébe.

A kiállítást megnyitja:

PÓCSIK JÓZSEF
a várpalotai Bartos Sándor Általános Iskola

igazgatója

A megnyitón megjelentek között kisorsoljuk 

a mûvész egy alkotását.

A kiállítás 2016. november 24-ig, munkanapokon 

10-18 óra között tekinthetõ meg.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a

BERHIDA TÁNCEGYÜTTES
2016. november 12-én, szombaton

16 órakor
kezdõdõ mûsorára.

Helyszín: 

Petõfi Mûvelõdési Ház
és Könyvtár

Vendégeink:

Cserregõ Néptáncegyüttes
Rece-fice csoportja

Muskátli Tánccsoport
Rokolya Néptánccsoport

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!



A PROGRAMOT AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 60. ÉVFORDULÓJÁRA LÉTREHOZOTT EMLÉKBIZOTTSÁG TÁMOGATJA

PROGRAMOK
2016. OKTÓBER 20., CSÜTÖRTÖK 17.00 ÓRA

EMLÉKEK 1956-BÓL kiállítás a Lackó Dezső Múzeum gyűjteményéből 
A kiállítást megnyitja: Barta Tamás, a Laczkó Dezső Múzeum történésze

Helyszín: Berhidai Kultúrház és Könyvtár
A kiállítás megtekinthető nyitvatartási időben

és október 23-án 10.00–14.00 óráig.

2016. OKTÓBER 21., PÉNTEK 17.00 ÓRA
1956 A MEGÉLT TÖRTÉNELEM – 1956 56 PERCBEN

Előadó: Dr. Horváth Csaba történész-politológus, egyetemi docens
Közreműködnek: Molnár Brigitta, Pappné Szalay Veronika

és a II. Rákóczi Feren  c Általános Iskola tanulói
Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Busz indul: 16.45-kor a Polgármesteri Hivatal elől

2016. OKTÓBER 22., SZOMBAT 
’56 A MOZIVÁSZNON filmvetítések

17.00 óra NAPLÓ APÁMNAK, ANYÁMNAK
19.00 óra  A TANÚ

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

2016.OKTÓBER 23., VASÁRNAP 11.00 ÓRA
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

Ünnepi beszédet mond: Barta Tamás történész
Közreműködik: Telegdi Kamilla és Zayzon Csaba színművészek

Helyszín: Polgármesteri Hivatal
EMLÉKSÉTA AZ ’56-OS EMLÉKMŰHÖZ, KOSZORÚZÁS

Helyszín: Hősök tere
Busz indul: 10.45-kor a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár elől

A Berhidai Kultúrház és Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 
1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi programjaira.

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT ’56-RA A 60. ÉVFORDULÓN!

Önkormányzati Híradó
Szerkesztõség: Berhidai Kultúrház és Könyvtár – Berhida, Kossuth u. 18. Tel.: 88 455 400 • Felelõs kiadó LENGYELNÉ HORVÁTH ANDREA közmûvelõdési igazgató
Felelõs szerkesztõ GERÕFINÉ MÉSZÁROS ANITA • Nyomdai elõkészítés, nyomás TRADEORG NYOMDA KFT., Balatonfûzfõ • Felelõs vezetõ TÓTH ZOLTÁN

Megjelenik havonta egy alkalommal, 2000 példányban • ISSN 2061-067X
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