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Az 1848-as forradalom évfordulója alkalmából rendezett vá-

rosi ünnepségen, az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvok-

tató Általános Iskola és AMI tanulói és Tamás György történe-

lemtanár idézte fel az 1848/49-es forradalom és szabadságharc

eseményeit. Részlet Tamás György ünnepi beszédébõl:

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését köve-

tõ évtizedekben tilos volt mindenfajta megemlékezés megtar-

tása. Csak a kiegyezés adott lehetõséget az ünnep újraértékelé-

sére. Ferenc József nem tiltotta a megemlékezést, de nem is

nézte jó szemmel. 1898-ig, a forradalom 50. évfordulójáig meg-

tûrt helyzetben voltak a megemlékezések. Kossuth Ferenc ek-

kor fogalmazta meg, hogy legyen nemzeti ünnep március 15-e.

Végül köztes megoldás született: (a 48-as törvények király ál-

tali szentesítésének napja) a szabadelvû politikusok és a hiva-

talos megemlékezések április 11-én voltak, addig a független-

ségiek március 15-én tartották meg az ünnepet.

Az elsõ szabadnak mondott március 15-e 1919-ben volt. Ak-

kor a Habsburgoktól való elszakadásban 1848 valódi céljait lát-

ták megvalósulni. A két világháború között az új rendszernek

újra kellett gondolnia az ünnephez való viszonyát. Az ünnep-

ségek 1927-ig nem emelkedtek állami szintre. Ekkortól beszél-

hetünk hivatalosan is nemzeti ünneprõl. A központi rendezvé-

nyeken ekkor erõteljesen jelen volt az elvesztett területekrõl

való megemlékezés. A kommunista ünnepek egyik jellegzetes-

sége volt, hogy a márciusi ifjakat ábrázoló transzparensek sok-

kal kisebbek voltak, mint azok, amelyeken Lenin, Sztálin és

Rákosi voltak láthatók. Változást az 1953-as év hozott, amikor

meghalt Sztálin (márc. 10). 1951-tõl minisztertanácsi rendelet-

tel újra munkanappá nyilvánították március 15-ét. 1956 után

érthetõ módon veszélyes volt a forradalom emlékével ünnepel-

ni. A következõ években csak kevesen ünnepeltek. 1969-tõl a

Kádár-rendszer Forradalmi Ifjúsági Napok néven ünnepelt.

1987. december 15-én az MSZMP Politikai Bizottságának ha-

tározata már újra nemzeti ünneppé nyilvánította március 15-ét.

Ha végigtekintünk az 1848 óta eltelt idõszakra, láthatjuk,

hogy sokféleképpen viszonyultak a 48-as eseményekhez. 

Mi történt hát 1848. március 15-én?

Egy egyszerû esõs tavaszi napnak indult március 15. De ek-

kor már egész Európában forradalmak lángoltak fel, ami tûzbe

hozta az utókor által márciusi ifjak néven emlegetett fiatalokat.

1848. március 15. nem választható el az azt megelõzõ évektõl,

a reformkor kiharcolt eredményeitõl, de nem választható el az

utána következõ évektõl sem. A reformkor, felnyitotta a ne-

messég szemét, és ráébresztette a nemzetet arra, hogy Magyar-

országon fontos változásokra van szükség, és, hogy az átala-

kulás az embereket kell szolgálja. Az uralkodó rétegek és a bé-

csi királyi udvar úgy érezték, hogy ezek a változások számuk-

ra komoly veszélyeket hordoznak, hiszen nem csupán moder-

nizálják az ország gazdaságát, hanem olyan társadalmi folyama-

tokat is elindítanak, melyek veszélyeztetik a fõnemesség hatal-

mát, és Ausztria Magyarország feletti uralmát.

Tehát egy esõs tavaszi nap volt. Korán reggel a márciusi if-

jak a Pilvaxban várták Petõfit, végül elébe mentek, majd együtt

Jókaihoz, ahol a forradalmi teendõket vitatták meg, s a Pilvax-

hoz visszaérkezve már egy kisebb tömeg alakult ki, mely elõ-

ször az egyetemhez vonult, ahol rövid idõ alatt 10 ezer fõre

gyarapodott. Az egyetemistáknak Petõfi elszavalta a Nemzeti

Dalt, és felolvasta nekik a 12 pontot is. Ezután a Landerer-

Hackenast nyomdában kinyomtatták a 12 pontot és a Nemzeti

Dalt, majd szétosztották. Az események délután három órakor

folytatódtak, amikor a forradalmárok a Nemzeti Múzeumnál

népgyûlést szerveztek. Itt született az elhatározás, hogy a rend-

kívüli helyzet miatt összehívott városi közgyûléshez vonulnak,

s azt felszólítják a 12 pont elfogadására. Az események pesti

a városházánál folytatódtak.

(Folytatás a 2. oldalon)

XXIV. évfolyam 3. szám
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Városi Önkormányzat lapja

MÁRCIUS 15-ÉT ÜNNEPELTÜK
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A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSÉN TÖRTÉNT

(Folytatás a címlapról)
Ezután az ünnepélyes hangulatú tömeg a budai várhoz

indult és ott a helytartótanácsnak is átadta a 12 pontot. Kihar-
colták a cenzúra feloldását és Táncsics szabadon bocsátását.
Március tizenötödike eseménysora Pesten az esti, Nemzeti
Színház beli programmal zárult, ugyanis 18 órától a Bánk Bánt
játszották. Az elõadás elõtt Jókai beszélt a tömeghez, és közölte:
gyõzött a forradalom.

Bécsben Kossuth és Széchenyi március 16-án átnyújtották V.
Ferdinándnak a felirati követeléseket, amelyeket az államta-
nács az Európára kiterjedõ forradalmi hullám miatt, kelletlenül
jóváhagyott. A forradalom gyõzelmének következtében a magyar
országgyûlés létrehozta az áprilisi törvényeket, és kinevezte
az elsõ magyar felelõs kormányt. Egy modern Magyarország
alapjait alkották meg.

Sajnos 1848 tavaszán és nyarán a nagyhatalmak sorra eltipor-
ták az európai forradalmakat. Az osztrák udvar a kisebbségeket
felhasználva próbálta meg az országot visszakényszeríteni

kiszolgáltatott és elmaradott helyzetébe. De ez sem volt elég, az
osztrákoknak szükségük volt az orosz segítségre, ami aztán
1849. augusztus 13-án a világosi fegyverletételhez vezetett.
Közös célkitûzés, összefogás valósult meg, amihez az itt és a
környéken lakó emberek is hozzájárultak, például azzal, hogy
helyi lakosok nemzetõröket szállásoltak el. Azonosulhatunk a
Konzervatív Párt, az Ellenzéki Párt eszméivel, vagy lehetünk
radikális gondolkodásúak, mint a márciusi ifjak, de lássuk meg,
hogy akkor és ott összefogás valósult meg, túl a személyes
véleményformáláson. Erre van ma is szükség.

Emlékezhetünk ezen a napon Magyarország szabadságára –
gondolván azokra a nemzettársakra, akik nem lehetnek szaba-
dok –, a fejlõdésre, a modernizációra, nemzettudatra. Kívánom,
hogy ez a nemzettudat kössön össze bennünket és tegyen
alkalmassá a közös célok megfogalmazására és elérésére, az
egymás elfogadására, segítésére, ami vezessen nemzetünk erõ-
södéséhez, hogy elmondhassuk mi is Kölcsey szavait, ami a
fejlõdéshez vezetett: „jelszavaink valának a haza és haladás”.

A március 30-i munkaterv szerinti ülésen a képviselõk ren-
deletet fogadtak el a közszolgálati tisztviselõk napja, július 
1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításáról. A központi szabá-
lyozás megváltozása miatt vált szükségessé a helyi döntés meg-
hozatala ahhoz, hogy a közszolgálati dolgozók számára tovább-
ra is munkaszüneti nap lehessen július 1-je.

A képviselõk meghallgatták a közrendrõl, közbiztonságról
szóló rendõrségi beszámolót. A rendõrség tájékoztatása alapján
nem romlott a közbiztonság, a statisztikai adatok kedvezõ
változást mutatnak, ugyanakkor konkrét igényként fogalmazó-
dott meg a gyalogos közterületi jelenlét, a határozottabb fellé-
pés az illegális hulladéklerakó személyek, az engedély nélküli
vezetõk és a gyorshajtók ellen, valamint a kóbor ebekkel
kapcsolatos bejelentések kivizsgálása.

A testület elfogadta a 2017. évi közbeszerzési tervét, amely
a tervezett nagyobb beruházások esetén azt határozza meg,
hogy milyen eljárásrendben és várhatóan mikor kerül sor a köz-
beszerzési eljárás lefolytatására.

Elfogadta a képviselõ-testület a település környezeti állapo-
táról szóló beszámolót, amely a közmeghallgatáson is napiren-
di pontként fog szerepelni.

Az óvoda fenntartójaként elfogadta a Süni Napközi-ottho-
nos Óvoda javaslatát az óvodai beíratás idõpontjára. Eszerint a

beíratás idõpontja 2017. április 25. és 26. lesz. A Berhidai Köz-
nevelési Társulás a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvodában
a beiratkozás idõpontját szintén 2017. április 26. és 27. napjá-
ban határozta meg.

A képviselõ-testület felhatalmazta a Bakonykarszt Zrt-t, hogy
az Önkormányzat tulajdonában levõ víziközmû vagyonra a 2018
- 2032. évekre vonatkozó Gördülõ Fejlesztési Tervet készítse
el, és nyújtsa be jóváhagyásra az engedélyezõ hatóságnak.

Döntött a képviselõ-testület a 8182 Berhida, Szegfû u. 1.
szám alatti helyiség bérbeadásáról. A nyertes pályázóval, a he-
lyiséget jelenleg is bérlõ Mûszerész Kft-vel köt szerzõdést.

Jóváhagyta a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása és az
Önkormányzat között a jogi segítségnyújtó tevékenység ellátása
és finanszírozása tárgyában kötendõ 2017. évi megállapodást.

Jóváhagyta a Társulás és Várpalota, Berhida, Õsi, Öskü, Tés
és Jásd települések önkormányzatai között a pszichológusi, szu-
pervízori tevékenység 2017. évi ellátása és finanszírozása tár-
gyában kötendõ megállapodást.

A képviselõ-testület zárt ülést is tartott, ahol kitüntetési ja-
vaslatokat tárgyalt. A testület döntése alapján a kitüntetések a
Berhidai Napok megnyitása során kerülnek átadásra.

Pergõ Margit 
polgármester

RENDÕRSÉGI HÍREK
Közlekedésbiztonság gyermekszemmel

A Várpalotai Rendõrkapitányságon került sor a „Közleke-
désbiztonság gyermekszemmel” rajzpályázat helyi fordulójá-
nak eredményhirdetésére.

A rajzpályázatra a Várpalotai Rendõrkapitányság illetékes-
ségi területérõl 152 pályamû érkezett 14 intézménybõl. A gye-
rekek alkotásait általában valamelyik pedagógus hozta, de elõ-
fordult olyan is, hogy a kisgyermekek személyesen adták le az
elkészített rajzaikat a rendõrség épületében.

A három kategória legszebbnek, legötletesebbnek, vagy épp
leglátványosabbnak ítélt alkotására rendõrök adták le a szava-

zatokat, így 2017. április 5-én 13:00 órakor a Várpalotai Rend-
õrkapitányságon került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre
és az ajándékok átadására.

Dr. Csányi Zoltán rendõr ezredes rendõrkapitány köszöntötte
a gyerekeket, a kísérõ szülõket, pedagógusokat, majd kihirdette
a helyezéseket és Bartók Judit rendõr századossal közösen
adták át az ajándékcsomagokat. A berhidai óvoda növendéke,
Törõ Korina különdíjban részesült.

A gyerekrajzokat a rendõrség továbbítja a megyei fordulóra,
és egy lépéssel közelebb kerültek ahhoz, hogy egy kerékpár,
vagy értékes ajándékok gyõztesei lehessenek.

Bartók Judit c. r. százados
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PÁLYÁZTUNK, NYERTÜNK ÉS A MUNKÁKAT INDÍTJUK
Azok a települések, akik nem adósodtak el 2016-ban, im-

már másodszor kaptak külön pályázati lehetõséget. Az önkor-
mányzatunk élt a pályázat adta lehetõséggel. 

A pályázat kiírója meghatározta, hogy elsõsorban az önkor-
mányzatok által kötelezõen ellátandó feladatokra – mint például
a belterületi utak, járdák építése, felújítása, csapadékvíz elve-
zetési rendszerek, köztemetõ felújítása – biztosít forrást. Az
önkormányzat úgy döntött, hogy további járda- és útfelújítást
jelölünk meg célként a teljes keretösszeg mértékéig.

A pályázható összeg nagysága a település létszámától függött.
Mi a hatezer fõs lakosságunkkal maximum 181 millió forint
elnyerésére nyújthattunk be igényt, amit még 2016. év végén meg
is kaptunk.

A 2015-ös, elõzõ pályázat keretében a Süni Óvoda tetõszerke-
zetének felújítása, új járdák építése, meglévõk felújítása szerepelt.
Ezek közül a járdaépítést és felújítást 2016-ban elvégeztük, a Süni
Óvoda tetõ és részleges belsõ felújítása az idei nyárra maradt.

Miután a 2016-os pályázati pénzt is megkaptuk, 2016 decem-
berében kiírtuk a szükséges közbeszerzési eljárásokat, számolva
azzal, hogy az építõiparban a tél idején kevesebb a munka, ezért
kedvezõbb árajánlatokat kapunk.

Az idei év januárjától megváltozott a közbeszerzési törvény,
és építési munkálatok esetén nem lehet egyedüli bírálati szem-
pont a legkedvezõbb ár, hanem még más legalább plusz egy bí-
rálati szempontot kell figyelembe venni. A törvény szerint a két
bírálati szempont által adott összesített pontszámok alapján kell

a nyertes ajánlattevõt megnevezni. Mi második szempontként a
kivitelezésre fordított idõt vettük figyelembe. Tettük ezt azért, mert
az óvodai munkálatokat a nyári idõszakban be kell fejezni.

Mindkét pályázat eredményes volt, és 2017 áprilisában a
szerzõdések aláírásra kerültek. A közbeszerzési eljárásoknál
összeszámítási kötelezettség van, ami azt jelenti, hogy nem csak
a pályázati pénzbõl, hanem a saját forrásból finanszírozottakat
is egyszerre kell hirdetni. Emiatt a Süni óvodánál a tetõ mellé be-
kerültek a belsõ felújítási munkák, a járdafelújítások pedig kibõ-
vültek a Bezerédi utcában lévõ járdafelújítással. Összesen 194
millió forint állt rendelkezésre járdaépítésre, de a kedvezõ aján-
latok miatt 172 millió forint lett a szerzõdés összege. Itt jól idõ-
zítve kalkuláltunk és nyertünk 22 millió forintot. A Süni Óvoda
esetében viszont 48 millió forint állt rendelkezésre, de itt a
nyertes ajánlat 60 millió forintot tett ki, amit az elõzõ megmaradt
forrásból ki tudtunk egészíteni és így a szerzõdés létrejött.

A járda felújítások április második felében kezdõdnek és júli-
usban fejezõdnek be. Az érintett utcák lakói értesítést kapnak. Az
óvoda felújítása júniusban kezdõdik és augusztus második felére
fejezõdik be. Az ovis gyerekek szüleit külön szülõi értekezlet ke-
retében még április hónapban tájékoztatjuk a tudnivalókról.

A munkálatokkal érintett Berhidán élõk együttmûködését és
türelmét kérjük a kivitelezések idején. Jobbító szándékú észre-
vételek és figyelemfelhívások megtételére külön e-mail címet
és telefonszámot megadtunk. Pergõ Margit 

polgármester

BERHIDAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Kedves Barátaink!
Mint ahogy ígértük is, ebben a hónapban is jelentkezünk

friss híreinkkel, eseményeinkkel.
A múlt hónapban nagy elõrelépések voltak Roma Önkor-

mányzatunk, valamint a Cigányság életében egyaránt. Roma
Önkormányzatunk kint járt Romániában, és tagjai közül többen
is kinevezésekben részesültek. Talán a legnagyobb horderõvel
rendelkezõ dolog, mely az egész Cigányság életére is kiterjed,
hogy hazánkban is megalakult az IRU (INTERNATIONAL
ROMANI UNION), vagyis a NEMZETKÖZI ROMA UNIÓ
alszervezete, mely kinevezést Vitéz-Farkas Ferenc részére,az
IRU Elnöke a Román Cigány Király: Dorin Cioaba õfõméltósá-
ga és Patkány Attila az Európai Roma Parlament alelnöke, IRU
Hungari elnöke adott át,és írt alá. Nagy jelentõséggel bír mivel
hazánk Romáit az ENSZ-ben is képviselik Balogh Sándor Ma-
gyar származású képviselõ személyében ez által. Az eseményen
több dologról is esett szó, a Romák felzárkóztatásáról, képzésérõl
és jobb elfogadottságának kivívásáról. A Király Dorin Cioaba és
Patkány Attila Eu Roma Parlament Alelnök (IRU Hungary El-
nöke) is azon munkálkodnak folyamatosan, hogy minél több al-
szervezet találjon magára és ez által az ottani Romák is. Ugyan-
akkor különbözõ támadások kivédésén is fáradoznak, mégpe-
dig a belsõ ellentétek kiigazításán és jogalap nélküli szerveze-
tek megszüntetésén. Az elmúlt idõszakban Kórházat alapítot-
tak, és saját Roma Egyházat mûködtetnek.

Az IRU igen nagy múltra tekint vissza, mivel 1971-ben alakult.
Mi most ehhez a nagy múltú szervezethez csatlakoztunk hazánk-
kal, és elkezdtük hazánkban kiépíteni megyei szinten is az IRU-t.

Molnár Richárdné Roma Önkormányzatunk Elnök Asszo-
nya lett a megyei elnök Veszprém megyében. Tárgyalásokat

kezdtünk továbbá a megyében több fontos
személlyel, akik reményeink szerint csatla-
kozni fognak hozzánk, és megyei társelnö-
ki posztokat fognak betölteni szerveze-
tünkben.

Idén hazánk fog egy jeles eseménynek
helyet adni, mégpedig az IRU kongresszus-
nak, ahová harminc országból várunk dele-
gációkat. További megyék vezetõivel is folynak az egyezteté-
sek és a kinevezések elõkészítései.

Roma Önkormányzatunk folytatja az elõzõ havi programja-
inak mindegyikét, és rengeteg meghívásnak is eleget tesz. 
Roma Közösségi Házaink rengeteg programmal igyekszik fia-
taljainkat és felnõttjeinket is várni. Mindenki megtalálhatja a
neki szóló rendezvényt, eseményt és foglalkozást.

Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a Roma nyelv megis-
merésére, szokásaink megõrzésére. Több pályázatot is adtunk
be egyesületünkkel, melyeket el is fogadtak és eredményesek
voltak. Az idei év munkája függ tõle. Mégpedig abban az érte-
lemben, hogy üdülõnket tudjuk e fejleszteni, programjainkat
tudjuk e színesebbé tenni. Ugyanis az idén is megrendezésre
kerül a Nemzetközi Roma Fesztiválunk és Szakmai Konferen-
ciánk, és a Bakács díj is újra kiosztásra kerül.

Valamint egy újabb Díj alapításán dolgozunk, amihez a
Román Király engedélyét várjuk.

Eseménynaptárunk megtalálható a facebook oldalunkon.
Taves Bachtalo

Molnár Richárdné BRNÖ Elnöke, 
Vitéz-Farkas Ferenc testületi tag IRU Hungary Alelnöke



Önkormányzati Híradó 2017. április

4

ADY ÉS AMI HÍREK
Különdíjas szereplés 

a kistérségi szavalóversenyen
Minden év márciusában rendezik meg a kistérségi szavalóver-

senyt Várpalotán a Thury-vár gyönyörûen megújult termében,
ahova a kistérségbõl iskolánként 1 fõ alsós és 1 fõ felsõs tanuló
képviselheti az intézményeket, mégpedig az, aki saját közegében
a legjobbnak bizonyul. A megmérettetés így erõs mezõnyben tör-
ténik, s a résztvevõ gyermekeknek komoly kihívást jelent a felké-
szülés. A téma az idén az Arany-emlékévhez kapcsolódott. Arany
Jánostól, ezen kívül Illyés Gyulától és Nemes Nagy Ágnestõl le-
hetett megfelelõ verset választani. Minden alkalommal színvona-
las szerepléseket, mûvészi elõadásokat hallhatunk a résztvevõk-
tõl, s a zsûri igen nehéz helyzetben volt a döntést illetõen.

Az idei alkalom számunkra nagy sikerrel zárult, hiszen 7. osz-
tályos tanulónk, Vass Vivien a felsõs kategóriában Különdíjas lett,
továbbá iskolánk tavaly elballagott tanulója, Loridán Kitti a kö-
zépiskolás kategóriában a Faller Jenõ Szakképzõ Iskola képvise-
letében II. helyezést ért el, felkészítõ tanáruk Császár Zsuzsanna.

Ifjúsági Katasztrófavédelmi 
vetélkedõ - 3 továbbjutó csapat

Mondanom sem kell, mennyire fontos dolog, hogy a lakosság
– természetesen diákjaink is – jól ismerjék a veszélyhelyzeteket. Nem
lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a hétköznapokban mire kell fi-
gyelni, milyen katasztrófák történhetnek velünk. Hogyan kezeljünk
egy sérültet, mit kell tenni, ha valahol tûz üt ki,… és sorolhatnám
még nagyon sokáig a listát, de inkább csak annyit mondanék,
hogy nagyszerû kezdeményezésnek találom a Katasztrófavéde-
lem szerve által évente meghirdetett vetélkedõt, mert sosem lehet
tudni, mikor van szükség akár az életmentésre is.

Idén ismét, most 6 csapattal vettünk részt a március végén
megrendezett katasztrófavédelmi vetélkedõ elsõ online fordu-
lóján. A vetélkedõ 1. lépéseképp 60 kérdésre kellett válaszol-
niuk azonnali reagálással, vagyis kérdésenként 30 mp állt ren-
delkezésükre a helyes válasz megtalálására. A 4 fõs csapatok-
nak közös erõvel, tehát összefogva kellett megoldaniuk a felada-
tokat, ami az együttmûködési készségeket fejleszti. 6 csapa-
tunkból 3 továbbjutó lett a területi fordulóba. 

Császár Zsuzsanna

Víz világnapja az Ady suliban

A víz mindannyiunk számára létfontosságú, pótolhatatlan
kincs, amit nem szennyezhetünk, pazarolhatunk. Ennek a szem-
léletnek a kialakítását már kisgyermekkorban el kell kezdeni,
hogy felnõttként már természetes legyen a takarékos vízhasz-
nálat és környezetünk óvása.

Tanítványainkkal e fontos kérdés körüljárására tartottunk

projekt délutánt, melynek keretében filmvetítés, vetélkedõ, kö-

zös rajzolás segítette annak megértését: a víz érték, vigyáznunk

kell rá! Élmény volt számunkra, hogy sikeresen alakítottuk ki

élõkép formájában a „víz” szavunkat, ezzel is emlékezetessé

téve a nap eseményeit.

Somogyiné Lukács Emõke
ökoiskolai koordinátor

Ovi-suli
A tanév során heti egy alkalommal ovis sportot tartottunk,

amin szép számmal vettek részt a nagy csoportosok. Április 5-én

délután szeretettel vártuk a leendõ 1. osztályosokat isko-

lánkba. A tavaszra hangolódva készültünk kis vendégeink fo-

gadására.

Elsõként rövid interaktív-táblás angol foglalkozáson vehet-

tek részt, majd megnézték a nemzetiségi németet tanuló 3. osz-

tályosok táncát. Ezután állatokat színeztek megadott szám sze-

rint, majd tavaszi virágokat ragasztottak, színeztek a kicsik né-

hány 4. osztályos diák segítségével. A közelgõ húsvétot nyuszis

mondókával köszöntöttük. A szülõk kérdéseire az igazgató né-

ni adott tájékoztatást.

Tóthné Éberfi Éva
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A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Névadónk születésnapját ünnepeltük
II. Rákóczi Ferenc születésének 341. évfordulójára emlékmû-

sorral készült a 2. és 6. osztály.

Iskolánk névadója, II. Rákóczi Ferenc élete nemzeti függet-

lenségi harcunk történetével folyt össze. Elõdei mindnyájan a

magyar függetlenségi küzdelem harcosai, hõsei voltak. Nagy-

apja vértanúhalála, nagybátyja üldöztetése, anyja, Zrínyi Ilona

bátor helytállása nem múlt el nyom nélkül Rákóczi jellemének,

meggyõzõdésének kialakulásában. 1688-ban Munkács várának

hõsi küzdelme és bukása után a 12 éves Ferencet jezsuita neve-

léssel királyhûvé akarták formálni. A mûsor névadónknak e

korszakát ölelte fel. Zrínyi Ilonával – Munkács várában, ill. a

vár elvesztése utáni Neuhaus-i jezsuita kolostorban eltöltött idõt

jelenítették meg a gyerekek. Meghallgathatták mit üzent

II. Rákóczi Ferenc a jövõ nemzedék gyermekeinek, mely

igazán aktuális és megszívlelendõ ma is.

„Üzenem a jövõbeli nemzedék gyermekeinek Magyarországon,

hogy tiszteljék hazájukat és becsüljék, hogy ezen a földön

élhetnek. Õrizzétek meg értékeit és emlékeit!

Beszéljetek róla úgy, mintha kincs volna!”

Zeller Andrea

Szavalóverseny
A Rákóczi-napok keretén belül, hagyományainkhoz híven

körzeti szavalóversenyt hirdettünk „Kedvenc versem” címmel.

Rekord számú szavaló érkezett 5 iskolából (30 alsó tagozatos

és 25 felsõs). Szebbnél-szebb versek hangzottak el. Mivel a

tanulók kedvenc versüket mondhatták el, igen széles volt a

paletta. Gyönyörködhettünk komoly hangvételû, derûs, humoros

költeményben! Iskolánk tanulója: Szabó Dominika saját versét

adta elõ.

A három tagú zsûrinek nehéz dolga volt! Fekete Nagy Jánosné,

Wágner Károlyné, a zsûri elnöke: Gyergyák Gáborné, aki

az értékelésében kihangsúlyozta, hogy öröm volt látni ennyi

versszeretõ diákot!

Köszönet a felkészítõ pedagógusoknak, szülõknek. Dicsé-

retet érdemelnek alsó tagozatosaink, akik vers illusztrációt

készítettek, mellyel az elõadótermet, folyosót díszítettük.

Jáger Éva néninek külön köszönetet szeretnék mondani: az

oklevelekért, emléklapokért, vendéglátásért.

Minden szavalónak gratulálunk!

Rákóczi szavalóverseny eredménye
1.–2. osztály

I. Kovács Gabriella (Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Berhida)

II. Németh Kornél (Nepomuki Szent János Római Katolikus

Általános Iskola Várpalota)

III. Veres Balázs (Nepomuki Szent János Római Katolikus

Általános Iskola Várpalota)

Különdíj:
Fodor Kíra (Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános

Iskola Várpalota)

3.–4. osztály
I. Csík Gergõ (Õsi Általános Iskola Õsi)

II. Szmulai Tessza (Nepomuki Szent János Római Katolikus

Általános Iskola Várpalota)

III. Kálmán Kíra (Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Berhida)

5.–6. osztály
I. Schmidt Dávid (Õsi Általános Iskola Õsi)

II. Müller Krisztina (Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Berhida)

III. Szunoman Lívia (Nepomuki Szent János Római Katolikus

Általános Iskola Várpalota)

7.–8. osztály
I. Vass Vivien (Berhidai Ady Endre Német Nemzetiségi

Nyelvoktató Általános Iskola és AMI)

II. Varga Ágnes (Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Berhida)

III. Jenei Barbara (Nepomuki Szent János Római Katolikus

Általános Iskola Várpalota)

Különdíj:
Szabó Dominika (Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Berhida)

Szõcsné Szakács Mária
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Festménykiállítás 
az Idõsek Otthonában

Április 6-án kis csapatunk, a Berhidai II. Rákóczi Ferenc

Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8. B osztálya

a peremartoni Idõsek Otthonába volt hivatalos.

Az otthonban Nemes Terézia festõmûvész képeibõl nyílt ki-

állítás. A tárlatot Kéri Maja festõmester nyitotta meg, aki gon-

dolva a lakókra is, az idõs kor „pozitív hatásairól” osztott meg

néhány vidám gondolatot, majd bemutatta Nemes Teréziát és az

õ munkásságát. Osztályunkból Simon Dominika verssel kö-

szöntötte a megjelenteket, majd Papp Róza citerajátékával kí-

sérve adtunk elõ egy népdalcsokrot.

Köszönjük, hogy részt vehettünk az eseményen, hálásak va-

gyunk a meghívásért és a szíves fogadtatásért!

Fésüs Éva
osztályfõnök

Akadályverseny
Iskolánk névadójára emlékezve ebben az évben is a második

napon a mozgásé volt a fõszerep.

Polgár Réka edzõ irányításával tanulóink egy jó hangulatú

zumbával készültek a vetélkedõsorozatra. Bemelegítés után a kö-

télhúzás nagy izgalmat hozott. Láttunk végtelennek tûnõ küz-

delmeket. Az erõpróba után a felsõsök vetélkedése a város zöld

területein folytatódott tovább. Állomáshelyrõl állomáshelyre

mentek a csapatok, ahol csatakiáltásukkal jelentkeztek be. A

vetélkedés során a gyerekek számot adtak ügyességükrõl, gyor-

saságukról, pontosságukról, lexikai tudásukról.

A nyolc feladat teljesítése után a felsõsök között az 1. helyen

abszolút holtverseny alakult ki.

19-19 helyezési számmal a 7. A és a 8. B végzett az élen, és

nyertek egy-egy nagy tálca süteményt.

30 ponttal a 6. osztály állhatott a képzeletbeli dobogó 3.

fokára. Õket a 7. B csapata 34 ponttal követte.

5-6. helyen a két legfiatalabb osztály az 5. B és az 5. A

osztozott, 36, ill. 38 ponttal.

Hetedikek a 8. A tanulói lettek.

Kurbucz Tamás

Nyerni, veszteni?
A felsõsök vetélkedésével párhuzamosan az alsósok is össze-

mérték tudásukat. Számukra nem teremtettünk versenyhelyzetet,

kizárólag a játék kedvéért tevékenykedtük végig a délelõttöt.

Õk az iskola területén belül maradtak, ahol 8 állomáshely várta

a gyerekeket. Volt itt minden, ami szem szájnak ingere!

Labdát utaztattak, mocsáron keltek át, edzették memóriájukat

II. Rákóczi Ferenc képmásának kirakásával. Három lábon jártak,

süteményre vadásztak, széket öltöztettek, ragacslabdáztak és

kézmûveskedtek.

Csoda-e, hogy szívesebben cserélnék fel munkás minden-

napjaikat hasonló kihívásra? Jó volt látni a vidám, elégedett

gyereksereget!

„Veszteni? nyerni? – ne, soha!
csak játszani szeretnék.
Mindig.”

Fodor Ákos

Monse Lászlóné

A FELTÁMADOTT ÖRÖMHÍRE SZÁMUNKRA…
Húsvét után is szívünkbe vehetjük az Ünnep üzenetét,

hogy az igazi ünnepek nem azok, amiket mi emberek készí-

tünk, amilyen egy évforduló, egy születésnap, vagy egy név-

nap. Igazi ünnep akkor és ott van, amikor Isten közel jön az

emberekhez.

Húsvétban a feltámadott Isten Fia: Krisztus jött vissza kö-

zénk. Az, akit a világ megtagadott, kitagadott és kitaszított

kínos kínhalállal ebbõl az életbõl. Ez a feltámadott Krisztus

van itt köztünk ezen a húsvéton az ige üzenetében, az úrva-

csorában és Szentlelke által. Ez teszi ünneppé ünnepünket és

buzdíthat bennünket minden napon húsvét üzenet.

Húsvét örömhíre az, hogy Krisztus él! Az, aki nagypén-

teken meghalt a golgotai kereszten, húsvét hajnalán dicsõsé-

gesen lépett ki sírjából. „Krisztus feltámadott, kit halál elra-

gadott!” S azért támadott fel, hogy velünk legyen igéje és

Szentlelke által.

Krisztus feltámadásának híre minden állapotú embernek

örömhír. A magányosnak, hogy van örök társa. A bûnösnek,

hogy van megváltója. A betegnek, hogy van gyógyítója. A

halálra készülõnek, hogy van, aki várja a túlsó oldalon. E

húsvét ajándékot hozott néktek: az örökkön élõ Jézus Krisz-

tust. Ha a feltámadott Krisztust elfogadjátok.

Bízzunk benne akkor is, ha majd az örökkévalóság titkai

elõtt kell megállnunk.

Eizler Csaba
református lelkész



Óvodánkban a víz világnapja elõtti napok-

ban a csoportok a vizes témakörökben tevé-

kenykedtek. Halakat festettek, vágtak, ra-

gasztottak, amibõl a faliújságra akváriumot

készítettek. Hajókat hajtogattak, amit színesre varázsoltak. Ké-

peket nézegettek a vízben élõ állatokról. Meséltek, verseltek,

énekeltek a halacskáról, beszélgettek a víz fontosságáról, és

arról, hogyan vigyázhatunk mi is a víz tisztaságára. A Süni

csoportban még horgásztak is a gyerekek.

Március 22-én minden kisgyermek élvezte a patak-, a fo-

lyópartra és a kistóhoz tett sétát, ahol vízre tették a saját ma-

guk által készített kis hajóikat. Vízmintát vettek, hogy meg-

nézzék, melyik milyen tiszta. Megnézték a vízpart élõvilá-

gát (halak, nádas). Hallgatták a békák kuruttyolását. A játszó-

téren a gyerekek tekerték a spirált, felnyitották-leengedték a

zsilipeket és figyelték, hogyan töltõdik meg a kis patak.

Március 8-án Várpalotán, a Gál Gyula Sportcsarnokban a

Kölyökvár Kupán a kistérség óvodái vettek részt. Melyen

óvodánk csapata is képviseltette magát. A sportvetélkedõn

a gyermekek nagyon jól szerepeltek, ügyesek voltak és III.

helyezést értek el!

Felkészítõ pedagógusok: Tóthné Dénes Mária és Kovács

Lászlóné.

Mindenki nagyon ügyes volt, gratulálunk! Nagyon büsz-

kék vagyunk Rátok!

Március 7-én és 8-án az óvodai egészségnevelési prog-

ram keretében a Népegészségügyi Fõosztály dolgozói jöt-

tek el óvodánkba. A játékos foglalkozás keretében a

kézhigiénére nevelés volt a téma. Beszélgettek a gyerekekkel

a környezetükben található kórokozókról, a kórokozók ter-

jedésérõl, és a helyes kézmosás 6 lépését, bemutatás alapján

megtanulták és gyakorolták a gyerekek.

Március 29-én az óvodai egészségnevelési program ke-

retében a Népegészségügyi Fõosztály dolgozói ismét eljöttek

óvodánkba. A játékos foglalkozás keretében az egészséges

táplálkozásra nevelés volt a téma. Beszélgettek a gyerekekkel

a gyümölcsök, zöldségek, gabonafélék, tejtermékek, húsok

és a folyadék fogyasztásáról. Valamint azt is átbeszélték, mit

vigyenek a hátizsákba a gyerekek, ha kirándulni indulnak.

Óvodánk életét nyomon követhetik óvodánk megújult

honlapján (www.suniovoda.hu) és facebook oldalán (Süni

Óvoda Berhida).

Kovácsné Tobak Márta
intézményvezetõ
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SÜNI ÓVODA HÍREI 

ZENÉVEL – VERSSEL ÜNNEPELTÜK A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁT
Április 11-én

volt 112 éve an-

nak, hogy meg-

született a magyar

költészet egyik

legnagyobb és

máig egyik leg-

meghatározóbb

alakja: József At-

tila. 1964 óta ez a

dátum a magyar

költészet napjá-

nak ünnepe is.

Ebbõl az alkalom-

ból gyûltünk ösz-

sze az évforduló délutánján a peremartoni Petõfi Mûvelõdési

Házban, ahol Dávid Roland elõadómûvész és Lang Rudolf
színmûvész mûsorát tekinthettük meg.

Ahogyan a nézõk soraiban is minden generáció képviselte

magát, úgy a két mûvész mûsora is igen változatos képet mu-

tatott, szépen vonultatták fel az elmúlt 200 év magyar költésze-

tének legendás alkotásait Arany Jánostól Bereményi Gézáig.

József Attila már – már legendássá vált megzenésített költemé-

nyei (Tudod, hogy nincs bocsánat, Tiszta szívvel, Kertész le-
szek) mellett elhangzottak kevésbé ismert versek is, s a súlyo-

sabb klasszikusokat fel-felváltotta egy-egy könnyedebb hang-

vételû, mégis elgondolkodtató alkotás. A remekül hangosított

produkciók sorából nem hiányoztak a közelmúlt „modern köl-

tõinek”, a Cseh Tamás – Bereményi Géza és a Szörényi – Bródy
párosnak szerzeményei sem, melyek Dávid Roland egyedi

hangjával új életre keltek. A mûsor fénypontja Babits Mihály:
Jónás könyve címû mûve volt, melyet Lang Rudolf tolmácsolt

számunkra hihetetlenül átütõ erõvel.

Utolsó mûként József Attila: Ajándék címû verse hangzott el,

mely ezekkel a szavakkal kezdõdik: „A szívem hoztam el…”. És

semmi kétségünk nem maradt afelõl, hogy ez így történt mind

a közönség, mind az elõadómûvészek részérõl.

Fésüs Éva
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SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE

Berhida település életéhez a szépkorúakról való megem-

lékezés is hozzátartozik. 

Az idõsekkel való törõdést, a megbecsülést minden minõ-

ségben – gyerekként, szülõként, nagyszülõként, szakember-

ként és közemberként – szívbõl jövõ kötelességünknek

tartjuk.

Feladatunk és kötelességünk is egyben, hogy minden idõ-

södõ embernek méltóságteljes öregkora, szerepe, feladata és

helye legyen a társadalomban.

Köszönettel tartozunk valamennyiüknek, hogy szorgal-

mas munkájukkal, áldozattal biztosították, megteremtették a

gyermekeiknek, unokáiknak, a fiatalabbaknak, hogy tanul-

hassanak, dolgozhassanak, és a nyomdokukba léphessenek. 

Az idõskor egy nagyon fontos életszakasz, ajándék annak,

aki meg tudja élni a lényegét.

Köszönet jár nekik, hogy megõrizték mindazokat az érté-

keket, amivel minket tovább gazdagítanak és felvérteznek.

Az elmúlt negyedévben Berhidán hárman is betöltötték a

90. életévüket.

Fink Gyulánét és Köteles Ferencet az otthonukban, csa-

ládjuk körében Pergõ Margit polgármester köszöntötte tor-

tával és virágcsokorral. Az ünnepségen részt vettek az ün-

nepeltek gyermekei, unokái és dédunokái. Lángi Lajos bácsi,

aki a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által

nyújtott, a személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátá-

sainkat sok éve veszi igénybe, a személyes köszöntés elõl

elõször elzárkózott. Hosszas rábeszélést követõen végül

elfogadta, hogy 90. születésnapja alkalmából mégis felkö-

szönthessük. A kis meghitt ünnepségre az Idõsek Klubjában

került sor.

A 90 év szinte három emberöltõ, mely nem mindenkinek

adatik meg. Fáradságos, sok-sok emlékkel teli éveket tudhatnak

õk maguk mögött, melyekre örömmel, talán könnycseppel

a szemük sarkában gondolnak vissza az ünnepeltek.

Ezúton is kívánunk nekik jó egészséget és további szép

nyugdíjas éveket!

Hargitai Tünde
intézményvezetõ
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NÉHÁNY GONDOLAT A „PEREMARTONÉRT” EGYESÜLET
2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Megemlékeztünk, koszorúztunk azokon az eseményeken,
ünnepeken, melyet a közmûvelõdési intézmények és Berhida
Város Önkormányzata szervezett: Doni csata halottaira való
megemlékezés, Hõsi Halottakra való megemlékezés, Október
23-ai megemlékezés.

Egyesületünk támogatta a Hétszínvirág Napközi-otthonos
Óvoda és Bölcsõde Jótékonysági bálját azzal, hogy Hatás
Andrea elõadásának fellépési díját magára vállalta.

Május elsejei rendezvényen támogattuk a lakótelep focipá-
lyáján zajló eseményeket, és a délelõtti játékos, mozgásos gyer-
mekeknek zajló programot, amit a Hétszínvirág Napközi-ott-
honos Óvoda és Bölcsõde udvarán szerveztünk és oldottunk
meg. Kézmûves foglalkozások, kerekítõ foglalkozások, zenés
elõadások, vendéglátás és lufiosztás zajlik ezen a délelõttön.

Hétszínvirág Óvoda nagycsoportosainak ballagásához, ha-
gyományainkhoz híven, hozzájárultunk egy fa vásárlásával,
melyet a ballagás napjának délelõttjén, a gyermekekkel, s a szü-
lõkkel közösen elültettünk. Anyagi segítséget kaptunk részön-
kormányzati képviselõktõl, akik a tiszteletdíjukat ajánlották fel
erre az alkalomra. Csomainé Csókási Mónikának, Schlakker
Viktóriának és Molnár Lászlónak nagyon szépen köszönjük.

A Peremartoni Nap rendezvényén délelõttre túrát terveztünk
az Egyesületünk által pályázaton nyert Nordic-Walking túra-
botokkal, de a nagy hõség és az érdeklõdés hiánya miatt ez el-
maradt. A délutáni rendezvények már 13 óra körül elindultak.
6 csapat nevezett a fõzõversenyre, melyre polgármesterünk,
Pergõ Margit, alpolgármesterünk, Nyírõ István és ifjabb Gerõfi
Miklósné virágkötõ, Gerõfi Miklósné vállalkozók és Egyesüle-
tünk ajánlották fel a legjobbaknak járó elismerést. Légvárak,
lovagolható görgõs, plüss pónilovak, egyéb szabadidõs játszó-
házak, népi játékok várták egész délután a gyerekeket. A tele-
pülésünkön élõ óvodás és iskolás kisgyermekek fellépését kö-
vette a Pere-Rúzs tánckar, az Õszi Napfény és a Búzavirág nép-
dalkör mûsora. Ezután többféle zenei szolgáltatás, operett, tánc-
zene következett, közben élvezhettük Hatás Andrea és Szeles
József, a Pannon Várszínház és a Petõfi Színház mûvészeinek
elõadását. Az estet Kovács János Balázs diszkóval zárta.
A rendezvény megvalósításához köszönetet mondunk Berhida
Város Önkormányzatának, Gerõfi Roland önkormányzati
képviselõnek, akik anyagilag támogatták ezt a napot.

A Berhidai Napok játszóházát is támogattuk a hagyomá-
nyokhoz híven, hiszen fontos az egyesületünknek, hogy már a
kisgyermekek is bekapcsolódjanak a településünkön mûködõ
közösségi életbe.

Mikulás ünnep nagyon fontos esemény. Évek óta a Berhidai
Lovasok Közhasznú Egyesületével közösen szervezzük meg az
óvodás, kisiskolás gyermekek megajándékozását, mind a
berhidai Süni Óvoda, mind pedig a peremartoni Hétszínvirág
Óvoda és iskola közötti parkolóban, ahol versekért, dalokért a
Mikulás és krampuszai a lovas hintóról szaloncukrot dobálnak
a gyerekeknek.

Karácsonyvárás a lakótelepen. Ez a legszebb, meghittebb
ünnep, melyre úgy készültünk, hogy feldíszítettük a Petõfi
Mûvelõdési Ház elõtti ezüstfenyõt az óvodás és bölcsõdés
gyermekek által készített díszekkel. Itt segített nekünk a
szervezésben a helyi TESZ vezetõje, Karácsony József, aki
megrendelte a kosaras kocsit a díszítés megoldásához. A díszek
felhelyezéséhez a KLT-PISZ tagjai nyújtottak segítséget.

A fenyõfa nagyon magas, a gyerekek pedig nagyon élvezték,
ahogy a kosaras autóból a díszek felkerültek az ágakra.

Az évet az Ünnepi Díszben rendezvénnyel zártuk. Ezen az
eseményen is szeretettel vártuk a településünkön élõket. Itt is
jelen voltak a legkisebbektõl a legidõsebb korosztályig,
mindazok, akik szívesen osztják meg másokkal az ünnepre
való hangolódás örömét.

A Mikulásvárás eseményéhez és a Karácsonyi mûsoron
szereplõk megvendégeléséhez anyagi segítséget a NAV-tól
átutalt 1%-ból biztosítottuk.

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

Némethné Závori Márta

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár ezúton mond köszö-

netet Németh Lászlónak, hogy az általa készített húsvéti dí-

szekkel hozzájárult az intézményünk ünnepi dekorációjához.

„Peremartonért” Egyesület
tagjai nevében köszönöm a kapott támogatásokat,

köszönöm mindenkinek, aki adója 1 %-át az

Egyesületünknek adományozta. 

Kérem a jövõben is támogassák 

Egyesületünk munkáját.

Adószámunk: 18914221-1-19
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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.)

ÁLLÁS!!!
Álláslehetõséget kínálunk fõállású munkakörben 

gyakorlattal rendelkezõ kõmûves vagy 

betanított segédmunkásoknak, valamint 

B kategóriás érvényes jogosítvánnyal rendelkezõ

dolgozni akaró emberek részére, 

azonnali belépéssel.

Sírkõ-Markó Kft. Berhida, Rákóczi u. 7. 06-88/455-593

DUNAFÖLDVÁRI
VÁSÁR

A Kertbarát Kör kirándulást szervez Dunaföldvárra

az országos kirakodó növény- és állatvásárra.

Idõpont:

2017. május 21. vasárnap

Indulás 5.30-tól a berhidai buszmegállóktól

Visszaindulás: 12.30-kor

Jelentkezni 

Kellerné Szász Anikónál lehet.

E-mail: anikoeni@gmail.com

Tel.: 06-30/989-1152

A vásárból megfelelõ 

csomagolásban kisállat 

(pl: csibe, kacsa, nyúl stb.) 

hazahozható.

Könyvtáraink az idei évben is meghirdetik az 
Év Olvasója programot. 

A címet azok nyerik el, akik a legtöbbet 
kölcsönöznek és olvasnak az év során. 

Szeretnénk jutalmazni azokat, akik aktívan részt
vesznek könyvtár mindennapi életében: 

hûséges látogatók, olvasók. A díjakat az októberben
megrendezésre kerülõ Országos Könyvtári Napok

rendezvénysorozat keretén belül osztjuk ki.
Jöjjön a könyvtárba, iratkozzon be 

(ha már tag nálunk még jobb), kölcsönözzön, 
és olvasson és olvasson és olvasson!

Turcsányi Istvánné, Ernhofferné Somogyi Ágota
könyvtárosok

Könyvtáraink nyitvatartása:
Berhidai Kultúrház és Könyvtár

Kedd – szerda: 12–17 óra
Csütörtök – péntek: 13–17 óra

Szombat: 9–11 óra

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár:
Hétfõ: 17–19 óra 

Szerda: 17–19 óra
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KEDVES BERHIDAI LAKOSOK!

Az alábbi szolgáltatásokkal állok szíves
rendelkezésükre: Pénzügyi tanácsok:
nyugdíjbiztosítások, gépjármû, házõrzõ,

egészség és balesetbiztosítások, nyugalom életbiztosítás
(kegyeleti gondoskodás), egyéb vagyonbiztosítások.

Egyedi díjkedvezmények Berhida településére.

Személyre szabott kalkulációk készítése.

Elérhetõségek: Rézmûves Károly fõtanácsadó
Mobil: 06 20/ 9618-473
Tel.: 06 88/ 578-156
rezmuveskarcsi16@gmail.com

GENERALI BIZTOSÍTÓ Veszprém, Óváros tér 21.

VVIIRRÁÁGGOOSS  HHÍÍRREEKK
Itt a tavasz! Megérkeztek üzletünkbe az egynyári, évelõ, sziklakerti 

palánták. ÚJDONSÁGAINK: évelõ örökzöldek, virágzó fák, cserepes 

virágok, asztali díszek.

Anyák napjára, ballagásra ajánljuk csodálatos cserepes 

és vágott virágainkat. Széles választékkal 

várom KEDVES VÁSÁRLÓIMAT

Berhidán, a Bezerédi úti virágboltomban.

Nagyné Marika
06 70/77-43952

MEGHÍVÓ

Berhida Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

22001177..  mmáájjuuss  44--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1100..0000  óórráárraa
a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban megrendezésre kerülõ

BBeerrhhiiddaa  IIffjjúú  PPoollggáárraaii
ünnepségre.

Az ünnepségen a 2016. évben született gyermekeket 
és édesanyjukat köszöntjük.

Köszöntõt mond: Pergõ Margit polgármester
Közremûködnek: a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói

Busz indul 9.40-kor, a Polgármesteri Hivatal elõl, 
vissza az ünnepséget követõen.

Május 9., kedd 11 és 18 óra
Európa-bajnok a vendégünk

Közönségtalálkozó Németh Zsanett Európa-bajnok, 

Kadet világbajnok birkózóval

Helyszín: Berhidai Kultúrház és Könyvtár

Május 10., szerda 17.00 óra
„Alkotó ember, kreatív közösség”

Kiállításmegnyitó az ÖBE 10 éves évfordulója alkalmából

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Május 11., csütörtök 14.00 óra
Mûvészeti kóstolgató

Drámajáték, agyagozás, táncház

Helyszín: Berhidai Kultúrház és Könyvtár

Május 14., vasárnap 16.00 óra
Mûvészeti gála

Helyi csoportok mûsora

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

SZERKESZTÕSÉGI KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, 

hogy az Önkormányzat Híradó szerkesztésére 
minden hó második hetében kerül sor.

Kérjük a Tisztelt Olvasókat, hogy minden hó 6-áig 
írásaikat jutassák el szerkesztõségünkhöz.

Várjuk hirdetéseiket, közleményeiket, melyet személyesen
a Kultúrházban vagy az alábbi e-mail címre elküldve 

adhatnak le: kulturhaz@berhida.hu
Szerkesztõség címe: Berhidai Kultúrház és Könyvtár 

8181 Berhida, Kossuth u. 18.

Önkormányzati Híradónk városunk honlapján 
(www.berhida.hu) is megtekinthetõ.



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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


