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Megint gyorsan eltelt egy év. Talán nem is vennénk észre, ha-
csak már október végén nem jelennének meg az áruházak pol-
cain a karácsony közeledtére utaló árucikkek. A mai felgyorsult
világban úgy érezzük gyorsabban pörögnek a naptár lapjai. Már
sokszor nem pontosan napokhoz kötjük az eseményeket, ha-
nem nevezetesebb idõszakokhoz. Tavasszal, húsvétkor, isko-
laév végén, szeptemberben, karácsony környékén.

Még folytatni lehetne a sort, ha nem lenne év vége és nem
kezdõdne elölrõl az egész és nem tûnne úgy, hogy ez az év sok-
kal gyorsabban elment, mint az elõzõ. Pedig ez ugyanannyi
napból állt, mint az elõzõ, és a következõ is ennyibõl fog állni.

Az év vége közeledtével megállunk egy kicsit, aztán eldönt-
jük, hogy visszanézünk, vagy elõre. Akivel jó dolgok történ-
tek, az szívesen „álldogál” és néz vissza örömét lelve az emlé-
kezésben, bízva abban, hogy a következõ év sem lesz rosszabb.

Akinek nem volt sikeres az esztendõ, az talán meg sem áll,
hanem csak úgy menetközben – mint ahogy sok mindent inté-
zünk egész évben – megállapítja, hogy ez nem az én évem volt.
Megy tovább, mert csak a jövõ érdekli, gondolván az hátha
jobb lesz.

Visszatekintve az évre azt mondhatjuk, hogy gyarapodott a
városunk.

A Süni Óvoda jelentõs mértékû és külsõre is látványos fel-
újításon esett át. Nem csak a tetõ lett új, hanem az épület belsõ
részének jelentõs nagyságú területe is. Mindenki elismerõen
nyilatkozott a végeredményrõl. De nem szabad arról sem meg-
feledkezni, hogy a dolgozók és szülõk is türelemmel viselték a
kivitelezés okozta kellemetlenségeket. Biztos vagyok benne,
hogy az óvoda használata során mindenki arra törekszik majd,
hogy sokáig legyen szép és barátságos.

Felhasználtuk és el is számoltuk az el nem adósodott telepü-
lések részére kiírt pályázaton nyert 181 millió forintot. Ebbõl több
mint nyolc kilométer hosszan újítottunk fel járdákat és többez-

er négyzetméternyi útfelújítás történt.
Menetrendszerûen írtunk és adtunk be pályázatokat, várva,

hogy végre eredményeket hirdessenek, és ott minél több eset-
ben mi is nyertesek legyünk.

A nyár folyamán elkészült a Település Arculati Kézikönyv,
ami jelentõs ismereteket nyújt településünkrõl, miközben segí-
teni kíván a házfelújítóknak és házépítõknek is.

Az érdeklõdõk számtalan kulturális rendezvényen vehettek
részt, köztük kiemelném a Berhidai Napokat, ahol a legtöbb
berhidai szokott egyszerre kikapcsolódni. Ezekre jó szívvel
gondolhatunk vissza. Bízzunk abban, hogy jövõre talán ha egy
picivel de ez is jobb lesz. 

Miben bízhatunk még? Talán jobb lesz az egészségünk, en-
nek megõrzését próbáljuk kényelmesebbé tenni azzal, hogy az
idei évtõl helyben történnek a labor mintavételek havonta 150-
170 ember részére.

Bízhatunk még abban, hogy jobb lesz a jövedelmünk, idõnként
a hangulatunk, egyeseknek a  munkához való hozzáállása és min-
den településünkön lévõ vállalkozónak az  adófizetõi képessége.

Ebben a zaklatott világban továbbra is fontos, hogy jobb és
nagyobb legyen egymás iránt a türelmünk és, hogy ezzel sen-
ki ne éljen vissza.

Az év végi rendezvények jó alkalmat adnak arra, hogy nö-
veljék az összetartozást, gondoskodjanak arról, hogy jó hangu-
latban menjenek haza az emberek a karácsonyi ünnepekre, és
motiváltan kezdjék az új évet. 

Kívánom a városunkban élõknek, hogy egész évben legye-
nek olyan eseményeink, amelyek növelik az itt élõk emberek ösz-
szetartozásának érzését, és erõben, egészségben a siker érde-
kében ösztönöznek bennünket jobb eredmények elérésére.

Berhida, 2017 év vége
Pergõ Margit polgármester
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Városi Önkormányzat lapja
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A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSÉN TÖRTÉNT
A képviselõ-testület munkaterv szerinti ülést tartott 2017.

október 26-án.

A képviselõ-testület megtárgyalta a Közmûvelõdési igazga-

tói álláshelyre kiírt pályázatra beérkezett pályázatot, és azzal

kapcsolatban egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a 2017. no-

vember 1-tõl 2022. október 31-ig terjedõ idõtartamra Gerõfiné

Mészáros Anitát bízza meg a Közmûvelõdési igazgatói felada-

tok ellátásával.

A képviselõ-testület módosította a Berhida Város Önkor-

mányzata Képviselõ-testületének a szociális ellátásokról szóló

3/2015. (II.28.) önkormányzati rendeletét is. A módosítás egy-

részt – kizárólag a krízishelyzetbe került családok részére – a ter-

mészetbeni tûzifajuttatás lehetõségét, másrészt pedig a mûvé-

szeti intézményben tanulmányokat folytató tanulók támogatá-

sát érintette. A rendelet módosítását a képviselõ-testület egyhan-

gú szavazattal támogatta.

A képviselõ-testület a 8181 Berhida, Orgona utca melletti te-

rületen álló önkormányzati tulajdonban lévõ építési telkek ked-

vezményes értékesítésének a lehetõségét is tárgyalta, mely kap-

csán készült egy rendelettervezet is. A rendelettervezet célja el-

sõsorban a képzett munkaerõ megtartása, a városban történõ le-

telepedések elõsegítése, a település népességmegtartó képességé-

nek növelése. A képviselõ-testület elé került rendelet-tervezet el-

sõ körös megvitatása lezajlott. A tervezet tartalmi elemeivel (6 igen,

0 nem és 1 tartózkodás mellett) a képviselõ-testület egyetértett. 

A Településképi Arculati Kézikönyv és a Város Település-

képének Védelmérõl szóló önkormányzati rendelettervezet

több lakossági és más hivatalos szervekkel történt egyeztetést

követõen a képviselõ-testület elé került. A tárgyalást követõen

a képviselõ-testület (6 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett) el-

fogadta a Településképi Arculati Kézikönyvet és a Város Tele-

pülésképének Védelmérõl szóló önkormányzati rendeletet is. 

A képviselõ-testület a Berhidai 1758/56. helyrajzi számú ut-

ca átnevezésérõl szintén határozatot hozott (egyhangú), amely

értelmében az utcát Hétszínvirág utcának nevezte el. A

Berhidai 042/12. helyrajzi számú 5042 m2 területû, volt MHSZ

lõtér rendeltetésének megváltoztatásáról is egyhangú döntés

született („kivett lõtér” helyett „kivett beépítetlen terület”).

A kiemelten fontos és fentiekben jelzett ügyeken túl említést

érdemel, hogy a képviselõ-testület döntést hozott arról, hogy a

8182 Berhida, Orgona u. 1/3. sz. alatti helyiséget bérbe adja

(egyhangúlag), a 8181 Berhida, Erkel Ferenc utca forgalmi

rendjével kapcsolatos szakértõi vizsgálat lakos általi elvégzését

elutasítja (4 igen, 1 tartózkodás, 3 nem mellett), gyepmesteri

telep létrehozására vonatkozó önálló indítványt (2 igen, 6 nem

0 tartózkodás mellett) elutasítja, a Közép-Duna Vidéke Hulla-

dékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megálla-

podás módosítására vonatkozó javaslatot (egyhangúan) támo-

gatja, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program

keretében támogatásban részesített szennyvíz-elvezetési és 

-tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminõség-javító beru-

házások megvalósítását szolgáló projektek keretében létrejött

konzorciumi szerzõdés módosítását (egyhangúan) támogatja.

A napirendek keretében a képviselõ-testület tárgyalta a

2017/2018. nevelési év kezdésének tapasztalatairól, a közne-

velési feladatok személyi és tárgyi feltételeinek alakulásáról

szóló intézmények beszámolóit, valamint a kötelezõ felvételt

biztosító általános iskolák körzethatáraira vonatkozó tervezetet.  

Pergõ Margit 
polgármester

Óvodánk dolgozói és gyermekei büszkék ar-

ra, hogy két hónapon belül, két köztiszteletre

méltó vendég is meglátogatta intézményünket.

Szeptember közepén Langerné Victor Katalin

társadalmi felzárkóztatásért felelõs helyettes államtitkárt láttuk

vendégül, aki bejárta és megtekintette a megújult intézményt.

Az óvoda régebbi épületrésze (3 csoportszoba, mosdó, öltö-

zõ, folyosó, sószoba, tornaterem, iroda) a nyáron teljes körû

felújításon esett át. Új tetõszerkezettel, vizesblokkokkal, veze-

tékrendszerrel, nyílászárókkal, hideg és meleg burkolatokkal

büszkélkedhetünk, ami mindenkinek tetszik: gyermeknek és

felnõttnek egyaránt. A felújítás után szeptember közepétõl fo-

kozatosan tudtuk fogadni újra a gyerekeket, valamint folytatni

a nevelõmunkát ebben a gyönyörû, modern és színes épület-

részben, ahol a megújult környezet maximálisan kielégíti min-

den igényünket.

Október végén tartottuk a felújított óvodarész hivatalos áta-

dó ünnepségét, melyen köszöntõt mondott Kontrát Károly or-

szággyûlési képviselõ, a Belügyminisztérium államtitkára, és

Pergõ Margit polgármester. 

A Süni csoport néptáncos gyermekei a vendégeket énekes-

táncos ünnepi mûsorral köszöntötték. A szalag átvágása után a

vendégek megtekintették a felújított intézményt.

Kovácsné Tobak Márta

SÜNI ÓVODA HÍREI 
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Ady napok eseményei
Minden esztendõ november közepén rendezi meg iskolánk

névadójáról elnevezett többnapos rendezvénysorozatunkat.

November 15-én nyílt meg Nesó Sándor népi iparmûvész

kiállítása. Míves fából, csontból, szaruból faragott tárgyak, do-

bozok, tartók, szelencék, valamint a mûvész kitüntetései is

megtekinthetõk. 

Szerda délután az Ady-napok keretében kistérségi szavaló-
verseny volt. Ennek eredményei:

1-2. osztályos korcsoport
1. helyezett: Veres Anasztázia 1. oszt. Nepomuki Szent János

Római Katolikus Általános Iskola, Várpalota. 2. helyezett: Var-

ga Bence József 2.oszt. Ady Endre N. N. Ny. Ált. Isk. Berhida.

3. helyezett: Fodor Gábor 2. oszt. II. Rákóczi Ferenc N. N. Ny.

Ált. Isk., Berhida

3-4. osztályos korcsoport
1. helyezett: Veres Balázs 3. oszt. Nepomuki Szent János Ró-

mai Katolikus Általános Iskola, Várpalota. 2. helyezett: Ko-

vács Gabriella 3. oszt. II. Rákóczi Ferenc N. N. Ny. Ált. Isk.,

Berhida. 3. helyezett: Keresztény Kincsõ 4. oszt. Nepomuki

Szent János Római Katolikus Általános Iskola, Várpalota. Kü-

löndíj: Kovács Olivér 4. oszt. II. Rákóczi Ferenc N. N. Ny. Ált.

Isk., Berhida

5-6. osztályos korcsoport
1. helyezett: Molnár Julietta 5. oszt. II. Rákóczi Ferenc N. N.

Ny. Ált. Isk., Berhida. 2. helyezett: Kemény Kamilla 5. oszt.

Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola, Vár-

palota. 3. helyezett: Györke Maja 6. oszt. Bocskai István Refor-

mátus Általános Iskola Papkeszi. Különdíj: Oláh Míra 6. oszt.

Ady Endre N. N. Ny. Ált. Isk., Berhida.

7-8. osztályos korcsoport
1. helyezett: Szunoman Lívia 7. oszt. Nepomuki Szent János

Római Katolikus Általános Iskola, Várpalota 2. helyezett:

Humpók Fanni 8. oszt. Bocskai István Református Általános

Iskola Papkeszi. 3. helyezett: László Viktória 7. oszt. Bocskai

István Református Általános Iskola Papkeszi.

Köszönetet mondunk a Berhidai Iskoláért Alapítványnak a

kistérségi szavalóverseny jutalomkönyveinek finanszírozásáért.

Csütörtök délután folytatódtak a tanulmányi versenyek.  Kel-

lemes hangulatban rajzolhattak 7 iskola tanulói. Errõl egyik ked-

ves résztvevõ tanárnõ és a diákja a következõképpen emlékezik:

„A pétfürdõi iskolából 10 fõvel indultunk. Elõre meghatáro-

zott témákkal készültek a rendezõk, az alsó tagozatosok  az

„õszi séta az erdõben”, a felsõ tagozatosok pedig egy szabadon

választott  Ady verset illusztrálhattak. A versenyzõk lelkesek vol-

tak mindvégig, ezáltal sok gyönyörû rajz született. Az ered-

ményhirdetés helyben történt, és nem kellett sokat várni. Isko-

lánkból a 3.-4. osztályos kategóriában 3. helyezett lett Fazekas

Levente, a 7.-8. osztályos kategóriában 2. helyezett lett Lakner

Virág, és a dobogó legfelsõ fokát Salk Réka foglalta el. Elõ-

nyünkre vált, hogy a tanárok mindig rendelkezésünkre álltak a

verseny ideje alatt, utána pedig meleg teával és szendviccsel

kínálták a versenyzõket.

Szerintünk a verseny hasznos és izgalmas volt, mert a felsõ-

sök megismerkedhettek különbözõ Ady versekkel amikkel nem

találkoznak a tanítási órákon, az alsósok pedig megmutathatták

tehetségüket. Mi sajnos jövõre már nem tudunk részt venni, mert

idén elballagunk, de az alsóbb éveseknek meleg szívvel ajánljuk.”

Amíg a „mûvészpalánták rajzoltak, addig a többiek mate-

matika-tudásukat csillogtathatták, de csak azok, akiknek né-

gyesnél gyengébb osztályzat volt a bizonyítványban matekból. 

A kistérségi matematika verseny eredményei:
4. osztály: I. helyezett: Lendvai Kálmán, Ady Endre N. N. Ny.

Ált. Isk. Berhida. II. helyezett: Csonnó Klarissza, Ady Endre N.

N. Ny. Ált. Isk. Berhida. III. helyezett: Kamondi Virág, Ady

Endre N. N. Ny. Ált. Isk. Berhida.

5. osztály: I. helyezett: Madarász Imre, Nepomuki Szent János

Római Katolikus Általános Iskola, Várpalota. II.helyezett:

Vokla Zsombor, Nepomuki Szent János Római Katolikus Ál-

talános Iskola, Várpalota. III. helyezett: Bakács Krisztián, Ady

Endre N. N. Ny. Ált. Isk. Berhida.

6. osztály: I. helyezett: Szõke Roland, Ady Endre N. N. Ny.

Ált. Isk. Berhida. II. helyezett: Jónás F. Noel, Ady Endre N. N.

Ny. Ált. Isk. Berhida. III. helyezett: Jelinkó Martin, Nepomu-

ki Szent János Római Katolikus Általános Iskola, Várpalota.

7. osztály: I. helyezett: Dénes Janka, Nepomuki Szent János

Római Katolikus Általános Iskola, Várpalota. II. helyezett:

Déber Balázs, Nepomuki Szent János Római Katolikus Általá-

nos Iskola, Várpalota. III. helyezett: Trencsén Lili, Nepomuki

Szent János Római Katolikus Általános Iskola, Várpalota. 

8. osztály: I. helyezett: Kerekes Olivér, Nepomuki Szent Já-

nos Római Katolikus Általános Iskola, Várpalota. II. helyezett:

Rétfalvi Attila, Nepomuki Szent János Római Katolikus Álta-

lános Iskola, Várpalota. III. helyezett: Hajtai Dominik, Nepo-

muki Szent János Római Katolikus Általános Iskola, Várpalota.

Az Ady napok záróeseménye volt a pénteki Kultúrák Találko-

zásának Fesztiválja. Az igazgatóasszony bevezetõ beszédében

hangzott el: „A kultúra a szokások és hagyományok, szellemi ja-

vak összességét s egy közösség összetartozását is jelenti.” Szép

példája volt ez a délután a különbözõ kultúrák találkozásának és

együttélésének.

ADY ÉS AMI HÍREK
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2014-ben szerveztük meg a Kultúrák találkozásának feszti-

válját elsõ alkalommal, amely egy pályázatnak köszönhetõ, im-

már negyedszer hívtunk meg kisgyermekeket, fiatalokat, fel-

nõtteket, hogy tudásukat megmutassák a táncmûvészet, a hang-

szeres zene és a színpadi elõadás területén, a fesztivál a telepü-

lésen és annak környezetében élõ különbözõ kultúrák fennma-

radását, együttélését segíti elõ. Kellemes délutánt tölthettünk

együtt kicsikkel és nagyokkal. Köszönetet mondunk minden

résztvevõnek.

A kistérségi rajzverseny eredményei:
1-2. osztály
I. helyezett: Mátyás Amina Viktória, 2.o Õsi Általános Iskola.

II. helyezett: Kertész-Farkas Izabell, 2.o Õsi Általános Iskola.

III. helyezett: Kányai Olívia, 2.o II. Rákóczi Általános Iskola,

Peremarton.

3-4. osztály
I. helyezett: Ékes Linett, 4.o. Vásárhelyi András Tagiskola,

Várpalota. II. helyezett: Dulic Angéla, 3.o. Vásárhelyi András

Tagiskola, Várpalota. III. helyezett: Fazekas Levente, 4.o. Hor-

váth István Általános Iskola, Pétfürdõ

7-8. osztály
I. helyezett: Salk Réka Eszter, 8.o. Horváth István Általános

Iskola, Pétfürdõ. II. helyezett: Lakner Virág, 8.o. Horváth Ist-

ván Általános Iskola, Pétfürdõ. III. helyezett: Sipos Eszter, 8.o.

Õsi Általános Iskola

Különdíjasok:
Dulic Nikolett 2.o. Vásárhelyi András Tagiskola. Szõke Milán

5.o. Ady Endre Általános Iskola, Berhida

Nálunk járt Pitti Katalin 
Liszt-díjas Érdemes Mûvész

Az iskolánkban tartott rendhagyó tanórát Pitti Katalin, az
opera mûfaj nagykövete. A csodálatos énekesnõ és nagyszerû
pedagógus példát mutatott nekünk emberségbõl, szerénység-
bõl, és egészen elvarázsolt bennünket tapasztalatával, életböl-
csességeivel. „A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is
ad belõle.” - ismertük meg hitvallását. Nagyszerûen megtalál-
ta a közös hangot a gyermekeinkkel, élményt adó, felemelõ dél-
elõttben volt részünk, amelynek folyamán rengeteget tanultunk.

Fornai Marietta

Bécsben kirándultunk
Ezúton szeretnék az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelv-

oktató Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola felsõ ta-
gozatos, német nemzetiségi nyelvet tanuló gyermekei nevében
köszönetet mondani a Berhidai Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak, hogy ismét lehetõvé tettek anyagi támogatásukkal,
a buszköltség finanszírozásával számunkra egy külföldi utazást:
egy német nyelvterületû ország, Ausztria, ill. a fõvárosa, Bécs
meglátogatását. A kirándulás tanulmányi témája, célja: országis-
meret, az érdeklõdés felkeltése, motiváció, ismeretszerzés volt.
A jó közösségi munkát végzõ diákjainkat jutalmaztuk.

A kirándulás elõtti napokban németórákon bemutatókat, ké-
peket tekintettünk meg, általános tudnivalókat olvastunk el
Bécsrõl és Schönbrunnról. Mindenki izgatottan készült a nagy
utazásra. Az utolsó napon megkötöttük az utasbiztosítást, és a
gyerekek az utazáshoz, az élményekhez kapcsolódó, kitölten-

dõ, általam összeállított feladatlapot vehettek át (a kitöltõknek
egy-egy ötös garantált német nyelvbõl).

Az elsõ állomásunk a pazar schönbrunni park volt, ahol
megtekintettük kívülrõl a Habsburgok hajdani, impozáns, nyá-
ri rezidenciáját, majd egy sétát tettünk a kastélyparkban lenyû-
gözõ kutak, szobrok, emlékmûvek, fák és virágok között, vala-
mint felkapaszkodtunk a pompás Gloriette-hez.

Ezt követõen elindultunk a város központjába a bécsi Muse-
umsquartier-t megnézni, mely a világ egyik legnagyobb kultu-
rális komplexuma.

Utunk csúcspontja a Bécsi Természettudományi Múzeum
(Naturhistorisches Museum) volt, ahol újabb utazásra indul-
tunk a természet lélegzetelállító sokszínûsége világában. A ro-
varoktól, a drágakövektõl, ékszerektõl és ásványoktól kezdve,
meteoritokon át a repülõ sárkánygyíkokig, izgalmas betekin-
tést kaphattunk Földünk történetébe. Már kihalt vagy rendkívül
veszélyeztetett állatfajok számos kitömött példánya felbecsül-
hetetlen értéket ad a gyûjteménynek. Ez 20 millió kiállított tár-
gyával a világ egyik leggazdagabb múzeuma. Nagyszerû gesz-
tus az osztrák állam részérõl, hogy a múzeum látogatása diákok
számára 19 éves korig teljesen ingyenes.

Bécs jelképe, a világ legszebb gótikus templomai közé tar-
tozó Szent István-székesegyház (Stephansdom), a történelmi
belváros kanyargós utcáinak geometriai metszéspontjában ma-
gasodik. A városképet uraló 137 m magas csipkés torony ural-
ja a városképet, Bécs szíve. Utunk során átsétáltunk a Hofbur-
gon, a palotakomplexumon, amely a Habsburgok téli székhelye
volt (Heldenplatz), ma pedig számos kiállítás mellett otthont
ad az Osztrák Nemzeti Könyvtárnak is. Megcsodáltuk a belvá-
ros impozáns épületeit, neves világmárkák üzletei kirakatára
rácsodálkoztunk. Rengeteg turistával találkoztunk, hömpöly-
gött a tömeg a városban, pár lépésre tõlünk pedig városnézõ
konflisok hajtottak lépten-nyomon.

Természetesen nem hagytuk ki egy McDonald’s és egy Bil-
la röpke, de annál izgalmasabb meglátogatását sem.

Mindannyian remekül éreztük magukat. Köszönjük szépen!
Gráczerné Szabó Erzsébet

némettanár

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk a Berhidai Német Nemzetiségi Önkor-

mányzatnak az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ál-
talános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola német nemzetisé-
gi nyelvet tanuló gyermekei nevében köszönetet mondani azért,
hogy ebben a tanévben is jelentõs összeget: 150.000 Ft-ot biz-
tosítottak számunkra tankönyvek, szakkönyvek, oktatási segéd-
anyagok, dekorációk alapanyagának a megvásárlására. 

az iskolavezetés és a szaktanárok 
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A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Papírt gyûjtöttünk

Hagyományos õszi papírgyûjtésünket október 2-án tartottuk.

Szerencsére az idõjárás is kegyes volt hozzánk, így gyönyö-

rû, napsütéses napon szorgoskodott a diákság apraja – nagyja,

hogy papírhulladékkal töltse meg az iskola elé kirakott konté-

nert. Az abszolút és az egy fõre jutó versenyben az élen végzett

osztályok egy – egy finom tortát nyertek. A papírért kapott ösz-

szeget iskolai rendezvények szervezésére fogjuk felhasználni.

Természetesen ez a gyûjtés sem valósulhatott volna meg a szü-

lõk, hozzátartozók, a környékbeli vállalkozók és a kollégák se-

gítsége nélkül. Mindenkinek köszönjük, aki ezzel is hozzájá-

rult ahhoz, hogy anyagi segítséget nyújtson iskolánk diákön-

kormányzatának! 

„Erntedank ist heute, feiert mit das
Fest. Seht die guten Gaben, die Gott

uns wachsen lässt”
Erntedankfest = arató ünnep, hálaadás a bõséges termésért,

az elvégzett munkáért.

Minden évben nagyon várják a gyerekek az õszi ünnepkör e

jeles napját. Ebben a tanévben a Berhidai Német Nemzetiségi

Önkormányzattal együttmûködve egy projekt-hetet terveztünk

a gyerekeknek ebben a témakörben. Az iskolánk auláját ünne-

pi díszbe öltöztettük. A gyerekek egész héten nagy érdeklõdés-

sel nézegették az összegyûjtött terméseket, gyümölcsöket, zöld-

ségeket. Természetesen a német elnevezésükkel is ismerked-

hettek, hiszen a 4. osztály jóvoltából kis táblácskák készültek né-

metül.

Az elsõ napon – október 16-án hétfõn az ünnepkör eredeté-

vel ismerkedtünk. Megtanultuk, hogy miért lehetünk még há-

lásak. Mondókákkal, dalokkal színesítettük a tanórát.

Kedden hagyományainkhoz híven, az elsõ osztályosok ven-

dégül látták a Hétszínvirág Óvoda nagycsoportosait. Az elsõ

osztályosok õszi dalokból, mondókákból álló kis mûsora után

közös játékra hívtuk az ovisokat! Kézmûveskedtünk, termések-

kel ismerkedtünk, õsszel kapcsolatos/termésekbõl készült játé-

kokkal játszottunk: párkeresõ, gesztenye kirakó, levélpárbaj….

Jó hangulatban telt az együtt töltött tanóra.

Témahetünk 2-3. napja az iskolások számára is a termések-

bõl készült, õsszel kapcsolatos társasjátékokról szólt. Csütörtö-

kön a kézmûveskedésé volt a fõszerep. Pénteken interaktív já-

tékkal, dallal, mesével zártuk a programot és a hetet.

Köszönjük a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormány-
zatnak az együttmûködését, hogy a gyerek számára színes,
érdekes programokat szervezhettünk.

Vargáné Nesó Ágnes

Köszönjük!
Köszönjük a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat-

nak, hogy rendszeresen támogatja iskolánkat, színes programo-

kat szervez a németül tanuló gyermekeink számára. Emellett

100.000 Ft értékben vásárolt iskolánknak német nyelvoktatást

színesítõ segédanyagokat.

Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola Tantestülete

Kirándulás Németbányára
A német nemzetiségi önkormányzat támogatásával immár

minden évben iskolánk harmadik osztálya részt vehet egy élmé-

nyekben gazdag kiránduláson, melynek úti célja Németbánya.

Kirándulásunk elsõ pontján egy kiállítást tekintettek meg a

gyerekek, melynek keretében betekintést nyertek Németbánya

múltjába. Láttak régi mesterségekhez, a régi hétköznapokhoz

kapcsolódó használati tárgyakat, öltözékeket, valamint meg-

hallgatták, mivel foglalkoztak régen az itt élõ emberek, bepil-

lantottak az üveggyártás múltjába is.

Ezután fõ úti célunk, a Tarka Boci Porta következett, ahol Esz-

ter a régi falusi élet mindennapjaiba játékos formában vezette

be a gyerekeket.

Juhokat hajthattak, kecskét vezethettek, lovat csutakolhat-

tak, megetethették az állatokat, lovagolhattak.

Ezután kincskeresõ játék következett, melyben az osztály

német nyelven kapta az utasításokat a kincshez vezetõ úton.

A játékok közben megpihenõ gyerekek gyógynövényekbõl

készült teát kaptak.

Vendéglátónk sorversenyt is szervezett az osztálynak, kötélhúzás-

sal, fakanálon krumpli hordással, zöldségek, valamint régi tárgyak

felismerésével, és még sok vicces, élményteli tevékenységgel.

Az eredményhirdetés után mindenki kipróbálhatta az

íjászkodást, patkóhajítást, célbadobást.

A természetes anyagokból, saját kézzel készített kis tutaju-

kat megúsztathatták a réten át csordogáló patakon.

Kirándulásunk a bakonyi erdõt bemutató kisvonatozással zá-

rult. Ennek egyik állomása a Pisztrángos-tó volt, melynek part-

ján a növényekrõl is hallhattak érdekes információkat a gyerekek.

A kisvonat második állomásaként a lila virágoktól pompá-

zó rétet tekinthettük meg, az itt honos õszi kikericset mutatta be

kísérõnk az osztálynak.

A gyerekek nagyon élvezték a kirándulást, minden tevékeny-

ségben lelkesen vettek részt, sok élménnyel lettek gazdagabbak.

Köszönjük a lehetõséget, hogy részt vehettek mindebben.

Vargáné Nesó Ágnes, Koltainé Molnár Mónika
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A forradalomra emlékeztünk
Október 20-án iskolánk tornatermébe vártuk diákjainkat, pe-

dagógusainkat és vendégeinket, hogy mûsorral emlékezzünk a
61 éve történt forradalmi eseményekre.

A rendhagyóan kialakított játéktérben a 8. és 4. osztályos ta-
nulók mutatták meg ennek a szomorú és tragikus korszaknak a
visszásságait, társadalmi és egyéni gyötrelmeit. A nézõk az elõ-
adás által megismerkedhettek azzal, illetve visszaemlékezhettek
arra is, hogy milyen volt ebben a korszakban gyereknek lenni: fel-
csendültek a mozgalmi – és úttörõdalok, meghallgathatták az út-
törõk 12 pontját. A nagyobbak mozgással kísért versekkel fogal-
mazták meg azokat az érzéseket, gondolatokat, melyek ennyi év
távlatából még sokszor kimondatlanok/kimondhatatlanok ma-
radtak. (A produkció létrejöttében Ádámné Nagy Ildikó, Kálmán
Andrásné és Fésüs Éva tanárnõ segítette a gyerekeket.)

Iskolánk vendége, Pitti Katalin
Iskolánk vendége volt Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas, Ér-

demes Mûvész operaénekesnõ, a Magyar Állami Operaház volt
magánénekese, az Opera nagykövete. A Magyar Állami Ope-
raház kezdeményezésére indult program a 2013/2014. tanév-
ben azóta már bejárta Magyarországot és néhány határon túli te-
lepülést. A program célja, hogy egy új kulturális értelemben
szélesebb látókörû, operába járó nemzedéket neveljen.

Az operaénekes a majd kétórás interaktív elõadás során min-
dent megtett azért, hogy a diákokat is megfertõzze ars poétiká-
jának, Hamvas Béla sorainak szellemében, amely így szól: a
tanítás pedig szent kötelesség, mert „…amit szerzel, amit el-
érsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg! Szabad vagy a kö-
vektõl az étherig, de jajj neked, ha magadnak tartod meg!”

A mûvésznõ elsõsorban saját szerepeibõl, felvételeibõl nyúj-
tott át válogatást, melyeken keresztül a tanulók bepillantást
nyerhettek az opera világába Mozart Allelujájával indítva, a
Traviata pezsgõáriájával zárva.

A mûvésznõ szenvedélyesen, szeretettõl átitatva mesélt a ze-
nérõl, pályafutásáról, sikereirõl, szerepeirõl, s a sors furcsa játé-
káról is, hiszen esztendõkkel ezelõtt az is megesett vele, hogy
nagymamája kedvenc dalát, a Kék nefelejcset Tokióban hallot-
ta viszont egy japán hegedûmûvész elõadásában. Személyes
életútját érintve elmesélte, hogy édesapja annak idején nem tá-
mogatta operaénekesi terveit, õ viszont eldöntötte, hogy bizonyít,
s azért is híres énekessé válik. A diákokat is arra buzdította,
hogy bármilyen tehetség lakozik bennük, azt aknázzák ki,
higgyenek az álmaikban, magukban, s valósítsák meg terveiket.

Rendszeresen tanít. Jelenleg a Nyugat-magyarországi Egyetem
SEK – Savaria Egyetemi Központ – Mûvészeti, Sport és Neve-
léstudományi Szakán kinevezett docens, a Budai Mûvészház
alapítványi iskolájába oktat, és a Tata város Zeneiskolájában
hangképzõ tanár.

Az elõadás végén iskolánk egy DVD-t kapott ajándékba,
melyen Verdi Otello címû operája látható és hallható a másik
híres operaénekes, Simándy József fõszereplésével.

Benke Tamás

Sankt Martin ünnepe – 
„…..mit Liebe im Herzen…”

A hagyományokhoz hûen idén is Sankt Martin napi lámpás
felvonulásra gyülekeztek kicsik és nagyok Márton nap elõestéjén.
Az esti hangulatos rendezvényt azonban hetek lázas munkája,
elõkészületek elõzték meg. Festettünk, ragasztottunk, készül-
tek a lámpások, a Laternék, naponta csendült fel a zene a tan-
termek falai között. A Rákóczi iskola másodikosai és hatodiko-
sai közös produkcióval készültek, a Lichterkinder címû dallal.
A próbák során fantasztikus érzés volt látni a sok ragyogó gyer-

mekarcot, ahogy teljes beleéléssel énekeltek. A lámpás felvo-
nulás után betértünk az Ady iskola aulájába, ahol a két iskola
diákjai dalokkal adóztak Sankt Martin emlékének. A színvo-
nalas és megható mûsor után a Seid kreativ! címû pályázat
eredményhirdetése következett, ez volt az ünnep megkoronázá-
sa és jutalma az elmúlt hetek szorgos kezeinek munkájáért.
Szent Márton életének és a Lichterkinder dalszövegének üze-
nete összecseng és napjainkban aktuálisabb, mint valaha: tégy
jót, amikor csak tudsz, és ne feledkezz meg a rászorulókról!

Adrienn Kovács-Krutzler

Martin nap – Seid kreativ! pályázat
eredményei

Lámpás – egyéni:
I.: Müller Krisztina – Rákóczi Iskola Berhida 6.b. 
II.: Préner Barbara – Rákóczi Iskola Berhida 5.o.
III.: Bubics Áron – Ady Iskola Berhida 8.o.
Asztali dísz – egyéni:
I.: Sipos Boglárka – Rákóczi Iskola 8.a..
II.: Csányi Sára – Rákóczi Iskola 3.o.
III.: Varga Roberta – Rákóczi Iskola 6.b.
Plakát - egyéni: 
I.: Zsoldos Bence – Rákóczi Iskola 2.b.
II.: Gerõfi Patrik Roland – Rákóczi Iskola 1.o.
III.: Csányi Tibor – Rákóczi Iskola 2.b.
Asztali dísz – csoportos:
I.: Rákóczi Iskola 2.a. osztály
II.: Rákóczi Iskola 6.a. osztály
III.: Ady Iskola
Plakát – csoportos:
I.: Ady Iskola 4. osztály
II.: Rákóczi Iskola 2.b.
III.: Rákóczi Iskola 1.o.
Különdíj: Mûvészeti Iskola – képzõmûvészeti szak

Ernhofferné Somogyi Ágota



2017. december Önkormányzati Híradó

7

Szeretett Testvérek! Kedves Olvasók!
„Fel nagy örömre, ma született, Aki után a föld epedett” 

(részlet az egyik karácsonyi énekbõl)

Mit jelent számomra Szent Karácsony
ünnepe?

Nem egyszerû röviden megfogalmazni erre a kérdésre a vá-

laszt! De pár gondolatban megpróbálom röviden összefoglalni. 

A karácsony számomra egy gyönyörû kezdet, amelyet a
Jó Isten az Õ Fia által adott meg nekünk. Ez a kezdet pedig

nem más, mint az emberiség megváltásának elindulása. Ez az
elindulás a legemberibb módon történt meg. 

Minden karácsonykor az ember átélheti annak örömét, hogy

bekapcsolódhat Jézus mûvének a kezdetébe.

Isten az Õ Fiában Jézus Krisztusban nem elvont, hanem na-

gyon is érthetõ módon közelít ma is felénk. Elgondolkoztat,

hogy fontos a család, fontos az édesanya, fontos az embertárs

szeretete. Rádöbbent arra is, hogy ne csak, és elõdlegesen ne a

külsõségekben keressük a boldogságot, mert nem ott van, s nem

találjuk meg ott. 

Szent karácsony Isten végtelen emberszeretetét hirdeti meg!

A szent éjszakán földre szállott maga az Isten, amikor Fiát, Jé-

zus Krisztust a Szent Szûz e világra szülte. Emberi alakot öltött,

s vállalta értünk küldetését, hogy majd a legnagyobb szeretetet

mutassa be, élje elénk nagypénteken és húsvétkor! 

Ez a legnagyobb szeretet és jóság. A szolgát, az embert jön

megmenteni! Visszaadni azt, ami elveszett a bûn által, hogy új-

ra boldog életünk legyen: örök életünk!

Nem szabad húsvét nélkül szemlélni a karácsonyt! Hiszen a

karácsony épp a húsvétért van! A Karácsony, ahogyan említet-

tem az elõbb a gyönyörû kezdet, amely a legnagyobb öröm fe-

lé mutat, az élet diadala felé. Az örök élet felé.

Karácsonykor Jézus elindul itt a földön szíveinkhez, hát
talán röviden ezt a nagy örömet jelenti nekem szent kará-
csony ünnepe. Induljunk mi is el Jézussal együtt az örök
élet felé, amely út majd a húsvéton át (a legnagyobb ünne-

pünk, s karácsony a kezdet, húsvét a cél) a mennyországba
visz.

Prohászka Ottokár (egykori püspöke Székesfehérvárnak) ír-

ja karácsonyi gondolataiban „Jászol, szalma - óriási szegény-
séget hirdet. Igazán földhöz tapadt nyomorúság ül az istállóban.
Érezzük át e szegénységben a Megváltónak végtelen gazdag-
ságát, azt, hogy õneki nem kell semmi, hogy mindene megvan.
Azért, mert gazdag, azért nem kell neki semmi; azért, mert lé-
lek, szellem van benne, azért nem kell neki földi kincs.” –. Majd

folytatja: „Nem kell neki, mert jobb kincse van. Ezt hirdeti a
kis Jézus: páratlan gazdagságot és függetlenséget! Ezt hirdeti
apostola, ki a földi kincset szemétnek nézi. Természetes, hogy
az szemét – de csak a lelkileg gazdag embernek.”

Kérjünk igazi kincset, lelki gazdagságot Istentõl az idei ka-

rácsonyon is!

Ezen gondolatokkal kívánok imádságos szeretettel, minden

Kedves Hívünknek, Olvasónak és Szeretteiknek áldott szent

kegyelemteljes karácsonyt, és örömteli új esztendõt:

Beke Zsolt H. esperes – plébános
2017. Karácsonyán

ADVENTI ÉS KARÁCSONYI LELKI PROGRAMOK
2017. ÉVBEN (ÉS 2018. ÚJÉV ÉS VÍZKERESZT)

HELY DEC. DEC. DEC. DEC. DEC. DEC. DEC. DEC. DEC. JAN. JAN. JAN. 
22. 23. 24. DÉ. 24. ESTE 25. 26. 27.-29. 30. 31. 01. 06. 07.

SZENTMISÉK - - - - - - - - - - -
BERHIDA - - 10.00 24.00 10.00 10.00 7.30 - 10.00 10.00 10.00 10.00
IDÕSEK 
OTTHONA 15.30 - - - - 14.00 - 14.00 - - 14.00 -
PEREMARTON-
GYÁRTELEP - 16.15 - - - 17.00 . 17.00 - - 16.00 -
BERHIDA - - - - - - - - ESTE - - -

19.30

Beke Zsolt, H. esperes - plébános

Megjegyzés: Mivel idei esztendõben dec. 24. és dec. 31. vasárnapra esik, ezért vannak változások.

Lesznek lelki alkalmak majd advent ideje alatt, azokat majd hirdetni fogjuk.
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Kedves Testvéreim!
„Valóban nagy a kegyességnek a titka: aki megjelent testben,
igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdet-
ték a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsõ-
ségben.” Tim. 3,16

Karácsony közeledtével szeretettel köszöntöm Kedves Test-

véreimet. A szeretet ünnepén, mikor ünnepelünk és hálát adunk

Istenünknek azért, hogy „megjelent az Isten üdvözítõ kegyel-

me minden ember számára (Tit. 2,11).” Ünnepi készülésünkben,

rohanásunkban lassítsunk és forgassuk szívünkben Joó Sándor

gondolatait: „Újra karácsony van, majdnem kétezredszer már
ezen a földön! A kedves, szép, régi történet a jászolban fekvõ
gyermekrõl, a pásztoroknak nagy jó hírt mondó angyalokról, a
messze Keletrõl zarándokló bölcsekrõl újra fölhangzik ma ren-
geteg helyen, kicsi és nagy templomban, minden elképzelhetõ
nyelven... Valóban már csak ennyi volna a karácsony evangé-
liuma: egy kedves, szép, régi történet? Ó, de nagyot változott a
világ azóta! A mai vendégfogadóknak, modern szállodáknak az
udvarán vidéken is nem jászol van ma már, hanem benzinkút,
és az égen karácsony éjszakáján is fénylõ angyalok helyett lök-
hajtásos repülõgépek, rakéták és mûholdak repülnek. – De akár
mekkorát változott a világ az évezredek alatt: maga az ember,
meg a szíve, ma is ugyanolyan, mint régen volt! És ebben az
úgynevezett kedves, szép, régi történetben éppen arról van szó,
amire a mai embernek is a legnagyobb szüksége van: a megvál-
tásról, sõt, a megváltás, mint eszme, mint fogalom már nem is
elég – szép eszmékben nincs hiány a földön –, Megváltó kell az
embernek! És a karácsonyi nagy jó hír éppen az, hogy Isten ezt
adott a világnak: MEGVÁLTÓT! Egyszer olyan Valaki jelent meg
ezen a földön, aki rajtunk, embereken, igazán tud segíteni. Aki
bennünket, elesetteket fel tud emelni és meg tud menteni! Így
mondja ezt Pál apostol a felolvasott Igében: “Isten megjelent
testben... ” Ez a karácsonyi örömhír!”

Kívánom, hogy az örömhír az idei testet öltés ünnepén még

mélyebben érintse meg lelkünket és befogadhassuk szívünkbe

a megváltót, megszülethessen és lakozást vegyen a szívünk-

ben. A Betlehemi pásztorok, kiknek angyal hirdette az örömhírt,

meghallván útnak indultak, és öröm töltötte el õket, amikor

megtalálták a Megváltót. Bíztak benne, tudták, hogy Jézus lesz

az, aki megváltja õket bûneikbõl, aki megigazítja õket. Ben-

nünket is így állíthat vissza az élet ösvényére, ha reá bízzuk

magunkat. Ne felejtsünk el könyörögni is az ünnepen, mert ne

csak ünnepeljünk ünnepelt nélkül, hanem hívjuk be Õt, Jézust,

ki értünk is jött a földre bizonyságot tenni az Isten szeretetérõl.

A sok ajándék között lássuk meg a legnagyobb ajándékot, me-

lyet mi kaptunk, az élet ajándékát.

Így kívánok az egyházközség nevében is Urunktól áldott ké-

szülõdést, valamint meghitt karácsonyi ünnepeket az Úr áldá-

sával.

Áldáskívánással:
Eizler Csaba

kirendelt ref. lelkész

Berhidai Református Egyházközség ünnepi alkalmai:
2017. december 10. 9 óra advent II. vasárnapi istentisztelet

2017. december 17. 9 óra advent III. vasárnapi istentisztelet

2017. december 24. 9 óra advent IV. vasárnapi istentisztelet

2017. december 24 14 óra szentesti istentisztelet 

– gyermekek szolgálatával

2017. december 25. 9 óra karácsonyi ünnepi istentisztelet 

– úrvacsora

2017. december 26. 9 óra karácsonyi ünnepi istentisztelet 

– úrvacsora

2017. december 31. 9 óra óesztendõ búcsúztató istentisztelet 

Az alkalmainkat a gyülekezeti teremben tartjuk (Kálvin tér 1.)

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk hálás köszönetünket kifejezni mindazok-

nak, akik adományaikkal hozzájárultak a Pap Kovách Gábor

Református Idõsek Otthona szebbé, jobbá tételéhez!

Köszönjük, hogy kérésünk eljutott a környezõ településekre is.

Örömmel tapasztaltuk, hogy mindenhonnan segítõ összefo-

gással érkeztek adományaik.

Áldott, Békés Boldog Karácsonyt kívánva:

Gulyás Zsuzsanna
intézményvezetõ

Boldog karácsonyi ünnepeket és egészségben

gazdag boldog új évet kívánok minden kedves

klubtagnak és családjának!

Horváth Istvánné 
Berhidai Nyugdíjas klubvezetõ

Hulladékszállítás
Ünnepi szállítási rend változás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Berhida telepü-

lésen és Peremartongyártelep településrészen Karácsonyra,

illetve Új Évre való tekintettel a Vertikál Zrt. az alábbiak

szerint végzi a hulladék elszállítását:

december 25. (hétfõ) helyett, 
december 23-án (szombaton),

2018. január 1. (hétfõ) 
helyett 2017. december 30-án (szombaton)

történik meg majd a szállítás.

szerk.
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55 éves általános iskolai osztálytalálkozó
2017. szeptember 23-án tartotta 55 éves általános iskolai osztálytalálkozóját az 1962-ben végzett 8. osztály. 

Ötvenöt éves általános iskolai találkozóra az alábbi vers született: 

Ötvenöt éves általános iskolai találkozónkra

Hát újra összejöttünk mind, 

akik itt Berhidán, 

és a környékén születtünk. 

Pillangókat virágos réten, 

Önfeledten kergettük. 

Majd iskolapad fogta,

s írni tanította kicsi kezünk. 

Most hát itt vagyunk, 

jóra, és a szépre emlékezünk. 

Séd partjára hancúrozni, 

már rég nem megyünk, 

és kavicsokat sem dobunk

a zavaros vízbe. 

Templom öreg harangja ébreszt,

és hív misére. 

Megöregedett utcák,

óvatosan kísérnek,

nem ülünk már, 

öreg zörgõ, biciklire. 

Rozsdás kerekek, 

tiporták az idõt,

reggel nyögve ébreszt,

és nyakunkba akasztja 

a napi gondokkal 

teli nyakkendõt.

Ó azok a régi szép 

idõk,  iskola, szünidõ, 

lejárt az idõ, s ballagott 

a vén diák, és kinyitotta

valaki az élet mocskos 

dülöngélõ kapuját. 

Mûszakra hívott az óra, 

a perc, fáradtan hazaérsz,

gyerekek, házat építettél, 

újra fáradtan munkába mentél. 

Rohantak évtizedek tova, 

tükörbe néztél,és nem 

ismered meg önmagad, 

õsz lett a hajad, 

Vérnyomásod ûzi 

gondolatodat. 

Lerogysz elmélkedni, 

házad elõtt a padra, 

felnyög alattad,

elöregedett deszka. 

Még emlékszel, ifjú 

korod csókjaira, 

bál a kultúrban. 

Összekuszált utak, 

kacskaringós életek,

néha önmagadért, 

a párodért, a gyerekekért 

remegtetek.

Észrevétlen melléd

ült hulló leveleivel 

az õsz, és megsimogatta

arcodat, és a holnapi

találkozóra gondolsz. 

Rég nem látott iskolatársaid 

mosolya olyan, mint régen volt?

Örömmel nyújtod majd a kezed, 

örülök, hogy látlak benneteket. 

Egy öröm könnycsepp, 

hadd guruljon arcodon, 

ne szégyelld, ne töröld le,

és szíved még nagyot dobban,

és beszélgetünk jó nagyokat.

Este van már mire feleszmélsz,

hogy elment az idõ, csodálkozol,

búcsúzol, egy év múlva találkozunk,

egy ölelés, és a boldog utcán 

kísér haza, az éjfél.

Böjte Márton

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a berhidai Diana Patika

2017. november 1-jétõl a következõ nyitvatartási idõvel áll

rendelkezésükre:

Hétfõ: 08.00 – 17.00

Kedd: 08.00 – 17.00

Szerda: 08.00 – 17.00

Csütörtök: 08.00 – 17.00

Péntek: 08.00 – 17.00

SZOMBAT: ZÁRVA

Új helyre költözött a

Flamingó Virág és
Ajándék üzlet!
Cím: Peremarton-

gyártelep, Orgona u. 3.

/üzletsor/

Új árukészlettel várom
kedves vásárlóimat:

Piroska 

Tel: 06/20/370-3815
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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: Várpalotán is

a Kossuth út 15. sz. alatt.

BÜSZKESÉGEINK…
Önkormányzati Híradónkban újra elindítottuk az újság 24

éves fennállása alatt többször, különbözõ fõcímeken szereplõ ro-

vatot. Célunk, hogy bemutassunk olyan híres, különleges em-

bereket, akik a városunkhoz valamilyen módon kötõdnek, itt

éltek, vagy ma is itt élnek. A jelenben és a múlt századokban élõ

„híres” berhidai lakosokról is szeretnénk anyagot gyûjteni, ír-

ni. Ehhez kérjük az Önök segítségét. 

Várjuk ötleteiket, javaslataikat, akár kész cikkeiket is a

berhidai hírességekrõl a kulturhaz@berhida.hu e-mail címre.

A mai lapszámban Sihell Ferencrõl, Ferryrõl olvashatnak.

„Fekete Vérembõl”
Évekkel ezelõtt felfigyeltem a TV-ben

egy fiatalemberre, aki profi módon szerepelt

a mûsorban. Késõbb kezembe került egy

újság, melybõl kiderült, hogy Õ berhidai

származású. Elkezdtem utána érdeklõdni,

majd megkaptam a róla szóló Sihell Ferry:

„Fekete Vérembõl” címû könyvet, amelyet

2014-ben adtak ki. Végigolvasva, megle-

pett nyílt, õszinte vallomása származásá-

ról, családjáról.

Kis vályogházban született, az árokpar-

ton, a diófa alatt álmodozó kis sihederbõl

mára már egy befutott, sikeres zenész-éne-

kes lett.

Igen, nemcsak tehetség kell, de komoly ki-

tartás, önfegyelem is szükséges a sikerhez.

Oly sok tehetség rója az utcákat kilátástalan

helyzetében, mert nincs, aki odafigyeljen rá-

juk, nincs ki tanítsa õket, mert a tudás az

egyetlen felemelkedési lehetõség számukra.

Könyvében õszintén nyilatkozik imádott

édesanyjáról, aki sajnos már nincs köztünk,

és imádott feleségérõl, Vikirõl, aki egyszer

gyûrûbe vésetett egy szót, „elmúlik”. Egy

szó, ami tökéletesen igaz. Az élet, a valóság

már csak ilyen. 

Ez a fiatalember megérdemli, hogy az

emberek figyelme sokáig kísérje sikeres pá-

lyafutását. Büszke vagyok e fiatal cigány-

emberre, és bízom benne, hogy az élete hát-

ralévõ részében a cigányság felemelkedésé-

ért fog dolgozni.

Ferry igazad van. „A sok jóból jó sokat”.

Polcsik László

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
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Januári programajánló
2018. január 11., csütörtök 16 óra 

Doni megemlékezés 
Közremûködik:

a II. Rákóczi F. Általános Iskola tantestülete
Helyszín: Polgármesteri Hivatal

2018. január 22., hétfõ 16 óra
A magyar kultúra napja 

Közremûködnek:
a II. Rákóczi F. Általános Iskola diákjai

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Berhida Város Önkormányzata tisztelettel meghívja
településünk nyugdíjas lakóit

2017. december 15-én, pénteken 16 órára
a Petõfi Mûvelõdési Házban tartandó

IDÕSEK KARÁCSONYA ÜNNEPSÉGRE
Köszöntõt mond:

PERGÕ MARGIT
polgármester

Sztárvendég: 
SOLTÉSZ REZSÕ

BUSZ INDUL: 15.30 – Kiskovácsi- Akácfa út, 
15.40 – Polgármesteri Hivatal elõl, 
vissza a rendezvényt követõen

SZILVESZTERI BÁL 2017.

A Kertbarát Kör szeretettel meghívja a szórakozni

vágyókat batyus, óévbúcsúztató élõzenés bulijára

a berhidai Kultúrházba.

Nyitás: 20.00 óra

Amit kínálunk:
Jó hangulat, kellemes társaság,

korlátlan koktélfogyasztás minõségi italokból,

tombola (ahol mindenki nyer).

Báli ruha sem kötelezõ,

mindenki kényelmesen öltözhet,

mert számunkra a közösségben eltöltött idõ 

a legfontosabb!

A részvétel regisztrációhoz kötött.

Érdeklõdni, asztalt foglalni

Kellerné Szász Anikónál
a 06-30 989 11-52-es
telefonszámon lehet.

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.
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DECEMBER 11., HÉTFÕ. 16.30 ÓRA

A SUSZTER MANÓI
Karácsonyi bábelõadás az ÖBE és a Peremartonért Egyesület szervezésében 

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

DECEMBER 13., SZERDA

KARÁCSONYI MESESZÍNHÁZ
a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésben

9.00 óra – Ady Endre Általános Iskola

11.00 óra – Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

DECEMBER 13., SZERDA 17.00 ÓRA

ÜNNEPI DÍSZBEN
Karácsonyváró ünnepség a Peremartonért Egyesület szervezésében

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

DECEMBER 14., CSÜTÖRTÖK 15.00-17.00 ÓRA

KARÁCSONYI KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ
Helyszín: Berhidai Kultúrház és Könyvtár

DECEMBER 15., PÉNTEK 10.00-18.00 ÓRA

KARÁCSONYI VÁSÁR 
Helyi kézmûvesek portékáinak vására az ÖBE szervezésében

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

DECEMBER 15., PÉNTEK 16.00 ÓRA

IDÕSEK KARÁCSONYA
Sztárvendég: Soltész Rezsõ

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

DECEMBER 19., KEDD 16.00 ÓRA

MINDENKI KARÁCSONYA
Városi karácsonyi ünnepség az ÖBE szervezésében

Helyszín: Polgármesteri Hivatal elõtti tér
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