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ÉV VÉGE
Lassan egyre többet gondolunk arra,

hogy megint eltelt egy év. Ilyenkor de-

cember elején még számba vesszük, hogy

az évbõl hátralévõ idõszakban mit aka-

runk, illetve mit kell még megcsinálnunk

vagy elintéznünk, azaz megkezdõdik a

visszaszámlálás.

Vasárnaponként meggyújtjuk az ad-

venti gyertyákat, és egyre többet gondo-

lunk a közelgõ karácsonyra. Elsõsorban

azért, hogy mégis hogyan lesz ez most? A

hóról talán már lemondtunk, – habár ti-

tokban nagyon várjuk – mert az elmúlt

évek tapasztalatait figyelembe véve már

csak nosztalgiázni tudunk a szánkózásról,

hófúvásról.

Végig gondoljuk, hogy milyen volt ez

az év? Melyek az eredményeink, és mi

maradt a következõ évre. Csak a na-

gyobb eredményeinket nézve, a berhidai

gyermekorvosi rendelõ felújítása befeje-

zõdött, ugyanitt új épületet kaptak a vé-

dõnõk, így aztán mindenki boldogan

költözködhetett napokon keresztül. El-

készült az Ady Iskola tetõfelújítása, és

az iskolakonyha felújítását is megcsinál-

tuk.

Hét járdát újítottunk fel, és hosszadal-

mas eljárást vittünk végig, de sikerrel jár-

tunk, így a Veszprémi úton, a Magyar If-

júság és a Liszt Ferenc utca közötti szaka-

szon végre járdán sétálhatnak végig az ar-

ra járók. Új kétcsoportos bölcsõdénk is

elkészült, a napokban zajlik a mûszaki át-

adása.

Komoly közútfelújítás zajlott a város-

ban a közútkezelõ bonyolításában, így az-

tán elkészült a körforgalomtól indulva a

Kossuth út és Kiskovácsi út felújítása

egészen Kiskovácsi pusztáig. Év végére

is jutott a jóból, mert informatikai kábelt

vittek földben és levegõben. Ennek ered-

ményét a következõ évben már élvezhet-

jük, az itt élõk türelmét pedig mindkét

esetben köszönjük.

Megnyert pályázataink megvalósításá-

hoz kerestünk kivitelezõket az év nagy

részében, míg végre az utolsó negyedév-

ben jutottunk el oda, hogy a harmadik

közbeszerzés járt eredménnyel a Lakath

tér és piac megvalósítását illetõen. A kivi-

telezõ a munkát elkezdte, befejezés jövõ

év májusára várható.

A következõ évekre is gondolva pályá-

zatokat adtunk be és várjuk azok eredmé-

nyeit.

Lassan visszaáll a közösségi rendezvé-

nyek járvány elõtti rendje.

Az ország nagy része a múlt évben

megtanult félni egy láthatatlan valamitõl,

amit úgy hívnak, hogy vírus, most meg

kényszerûségbõl megtanulhatunk takaré-

koskodni. Elnézve a gazdasági környeze-

tet, ez utóbbi várhatóan tartósabb lesz,

mint egy járvány.

Ezek után mit kívánhatunk az elkövet-

kezendõ hetekre és évre? Elõször is ala-

csony inflációt, magasabb jövedelmet és

egészséget mindenkinek. Aztán kívánom,

hogy ne kelljen maszkot viselnünk, és

szabadon mozoghassunk, járhassunk tár-

saságba, hogy legyen végre nyugalom és

béke a világban, mert akkor talán nálunk

is türelmesebbek és nyugodtabbak lesz-

nek az emberek egymással szemben, és

így mindenkinek könnyebb lesz a min-

dennapi élete.

Végezetül kívánok békés, boldog és

nyugodalmas karácsonyi ünnepeket min-

denkinek! 

Berhida 2022 év vége

Pergõ Margit 
polgármester
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Mozaikok az Ady Iskola életébõl
2022. október - november

„A zene ott kezdõdik, ahol a szó hatalma véget ér!”

(Claude Achille Debussy )
1975 óta október elsején ünnepeljük a Zene világnapját. A

zene módot ad arra, hogy kifejezzük legmélyebb gondolatain-

kat és érzéseinket. A zene képes arra, hogy közelebb hozza

egymáshoz az embereket, olyan érték, amely része minden

nép mûvészetének. Iskolánkban szeptember 30-án, a Valahol

Európában címû musical „Zene az kell” címû betétdalát éne-

keltük közösen a gyerekekkel. Az udvaron kísérletet tettünk a

„ZENE” felirat kialakítására. A zenei nevelés beépül a min-

dennapi tanulásba is, hiszen tánc és dráma, ének és ének ori-

entáció, illetve a német népismeret oktatása során is tanulunk

dalokat, énekeket és ismerkedünk hangszerekkel.

„A legfontosabb, amit a gyõzelemrõl megtanulhatunk, hogy
képesek vagyunk rá” 

(Dave Weinbaum)
Szeptember 30-án csatlakoztunk az Európai Diáksport

Napjához. Horváth Viktória és Tamás György pedagógusok

egy akadálypályát állítottak fel a tornateremben. A mindenna-

pos testnevelés lehetõséget adott arra, hogy a diákok órai ke-

retek között tesztelhessék ügyességüket a pályán. Az alsós ta-

nulók nagyon örültek a kihívásnak, és néhányan többször is

visszamentek „játszani”. A felsõsök idõeredményét pedig ösz-

szegyûjtöttük, a legügyesebbek ajándékban részesültek.

„Die Blätter an den Bäumen
Sie haben’s im Gespür
Wir seh’n an ihrer Farbe
Der Herbst steht vor der Tür”

(Der Sommer sagt: „Auf Wiederseh’n!)

2022-ben a német közösségek október 2-án ünneplik a be-

takarítást, tartanak Erntedankfest-et. Ezen a napon nemcsak a

termést és terményeket ünneplik, hanem megismertetik a

gyerekekkel, hogy milyen fáradságos munka, mire a kicsi

magból érett és betakarítható termés válik.

Az ünnepre iskolánk elsõ osztályos tanulóival két tánccal ké-

szültünk, amelyet a készülõ berhidai Tájházban, majd másnap

az iskola udvarán is bemutattunk. Nagyon ügyesek voltak,

büszkék vagyunk rájuk, hiszen két hónapja váltak iskolánk ta-

nulóivá és kezdtek ismerkedni a német nyelvvel. Nagyon kö-

szönjük a szülõk támogatását, és hogy mindkét alkalommal el-

jöttek megnézni és bíztatni a kicsiket. A gyerekeket Tarjányi

Mónika osztályfõnök és Bregócs Zsuzsanna tanárnõ készítette

fel, munkájukat Fehér Marietta pedagógiai asszisztens segítette.

„Eljött az ideje a szüreti mulatságnak.
Itt mulat az iskola apraja és nagyja
Búját és bánatát mindenki otthon hagyja!
Kisbíró volnék, mostan a híreket dobolom, 
Hogyan és mi történt versbe szedve mondom!”
(részlet – szüreti szöveg – elmondta: Varga Bence 7. osztály)

Iskolánk az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató

Általános Iskola, ebben a tanévben ünnepli megalapításának

60. évfordulóját. Ezen alkalomból a tanév során több progra-

mot és rendezvényt tartunk. Ebben a sorban elsõ a szüreti mu-

latság volt, október 7-én. A programot Varga Szabolcs (3. z)

és Varga Bence (7. o) nyitotta meg. Bence a kisbíró szerepé-

ben köszöntötte a vendégeket. Õket a 2. osztály követte ci-

gánytánc elõadással, felkészítette õket Slemmer Edina tanár-

nõ. Az elsõ osztályosok az Erntedankfest alkalmából összeál-

lított mûsorral készültek. A mûsor után Kun Katalin és Maróti

György elõadása következett. Katalin mesterpedagógus, életét

a gyermekek nevelésének és a nemzeti kultúra ápolásának

szenteli, Gyuri bácsi a 15 éves Maróti zenekar alapító tagja,

több hangszeren is játszik, õ a tekerõlantot mutatta be a gye-

rekeknek. Az elõadást követõen a házaspár rövid táncházat is

tartott a résztvevõknek. A szüreti mulatság programját és de-

korációját Slemmer Edina tanárnõ készítette el.

ISKOLÁINK HÍREI
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„S bár a lényeget még nem értheted
Amíg nem éltél nehéz éveket
Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk
Mi egy vérbõl valók vagyunk”
Iskolánkban október 21-én az 1956-os forradalomra és sza-

badságharcra emlékeztünk. A hagyományoknak megfelelõen
az ünnepi mûsorra a nyolcadik osztály készült. Mûsorukban a
forradalmi pillanatokat felelevenítõ filmek, tánc, és ének sze-
repelt, zárásként pedig tolmácsolásukban felcsendült az Isme-
rõs arcok zenekar Nélküled címû dala. A mûsort október 23-án
az osztály a városi ünnepségen is bemutatta.

Lichterkinder auf dieser Erde,
Leuchten wie Sterne am Himmelszelt!
So wie Sankt Martin schenken sie Freude
In alle Herzen auf dieser Welt!
„Szent Márton vágtat a fehér havon át, piros köpeny leb-

ben, szinte alig lát.... Márton piros kabátját így felezte meg”
2022. november 11-én a Berhidai Német Nemzetiségi Ön-

kormányzat Márton napi rendezvényén iskolánk tanulói is szí-
nes programmal szerepeltek. A 7. osztály tanulói (Erdélyi Irin-
gó, Vadászi Jázmin, Éll Jázmin, Kovács Zsófia, Jónás Jelina,
Bakács Fanni) egy sváb tánccal készültek, Szõke Tamás 5. osz-
tályos tanuló Laternengruss címû verset mondta el. Az elsõ osz-
tályosok a Lichterkinder címû dalt énekelték gitárkísérettel. A
dalhoz a szöveget kicsit átalakítva hallgathatták az érdeklõdõk.

A délután folyamán a Márton napi képregényrajzoló pályázat
eredményhirdetésére is sor került. Söre Zita (4. osztály) Alapi Il-
dikó és Fülöp Csenge (3. osztály), Horváth Mirella, Pupek
Miranda, Lakatos Elizabet (6. osztály), valamint Bogdán
Szimonetta, Lendvai Viola és Lakatos Manuéla (8. osztály) ré-
szesült díjazásban. Különdíjat vehetett át a 7. osztály. Este a Sü-
ni Óvodától együtt indultunk a lámpás felvonulásra a tájház felé.

„Pille, pille, pillangó!
Olyan, mint az álom.
Mitõl lettél ilyen szép?
Én majd kitalálom.”

/Petõfi Sándor – Pille, pille, pillangó/

A Petõfi emlékév alkalmából a peremartongyártelepi mû-

velõdési házban szavalóversenyt tartottak. Iskolánkból min-

den kategóriában volt induló, összesen 13-an. A gyerekek na-

gyon ügyesen szerepeltek, a megtanult verseket szinte hibátla-

nul mondták el a három fõs zsûrinek. Alsó tagozaton összesen

8 díj talált gazdára, ebbõl hatot a mi iskolánk tanulói szerez-

tek meg. Eredményeink korcsoport szerint:

1-2. osztály: 2. Seiber Viktória Olívia 1. osztály, 3. Pfeifer

Csenge Boglárka 2. osztály. Különdíj: Varga Dániel Zol-

tán 1. osztály

3-4. osztály: 2. Seiber Ramón Gergõ 4. osztály 3. Söre Zita 

4. osztály. Különdíj: Csonnó Ninetta 3.a osztály

5-6. osztály: 1. Lakatos Elizabet 6. osztály

7-8. osztály: Különdíj: Varga Bence József 7. osztály

A délelõtt folyamán 4., 5., 6., 7. és 8. osztályos gyerekek ki-

állítást tekintettek meg a Petõfi buszban. A program egy na-

gyon érdekes interaktív elõadással kezdõdött, ahol számtalan

érdekesség derült ki a szabadságharc költõjérõl.

Idén november 18. és 20. között kilencedik alkalommal ke-

rül sor az Országos Rajzfilmünnepre. Az idei tervezett temati-

ka az idén 65 éves Pannónia Filmstúdió valamint Jankovics

Marcell animációs filmes életmûvének bemutatása. Felsõs és

negyedik osztályos tanulóinkkal mi is bekapcsolódtunk a

programba. A peremartongyártelepi mûvelõdési házban a

János vitéz címû alkotással ismerkedhettek meg a gyerekek.

Novemberben iskolánk névadásának 60. évfordulójára ké-

szülünk, az Ady napok keretében.

Gyémántdiploma
Gratulálok Maloveczky Gyulának, a Peremartoni 

Vegyipari Vállalat egykori vegyészmérnökének, aki a

közelmúltban vehette át gyémántdiplomáját.

Pergõ Margit polgármester
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II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
Iskolánkat a múlt hónapban két örömteli hír is érte a Ma-

gyar Diáksport Szövetség (MDSZ) jóvoltából.
Az MDSZ idén õsszel szakmai partnerként vett részt egy

jótékonysági sportcipõ adományozási programban. A résztve-
võk a Nestlé, a Spar és a cipõket szállító Hervis volt. A Ma-
gyar Diáksport Szövetség vállalta, hogy szakmai szempontok
alapján eljuttatja a gyermek sportcipõket minden megyében
olyan iskolákhoz, ahová egyrészt hátrányos helyzetû családok
gyermekei járnak, másrészt  a MDSZ által szervezett iskolai
programokban is aktívak. Ezek alapján Veszprém megyében a
mi iskolánkra esett a választás. Mi pedagógusok és a gyerekek
is nagy örömmel fogadtuk az iskolánknak eljuttatott 25 pár
skechers gyermek sportcipõt.

Minden év szeptember végén megrendezésre kerül az Eu-
rópai Diáksport Napja, melyen iskolánk évek óta aktívan részt
vesz. A programban résztvevõ és beszámolót feltöltõ iskolák
között ajándékokat sorsolnak ki. A sorsolás alapján a Berhidai
II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola 40.000 forint értékû Hervis utalványt nyert.

Köszönjük iskolánk tanulóinak a közremûködést és az ak-
tív részvételt!

Október 18-án a Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara szervezésében Pályaválasztási és szakmabe-
mutató napon vettünk részt nyolcadikosainkkal a Pannon
Egyetem aulájában szervezett rendezvényen. A tanulók egy-
részt megismerkedhettek a Veszprém megyében mûködõ
középfokú oktatási intézmények képzési kínálatával, más-
részt pedig tájékoztatást kaptak a tanulható szakmákról úgy,
hogy az adott mesterség egy-egy munkamozzanatát ki is
próbálhatták.

Gyárlátogatás a Chemark Zrt-nél
2022. október 11-én iskolánk 7. évfolyamos tanulóit a

Chemark Zrt meghívta egy ismerkedõ gyárlátogatásra. A gye-
rekek nagy izgalommal készültek.

A gyárkapuban Fekete Krisztián fogadott bennünket, majd

elkalauzolt a Zrt. irodaépületébe, ahol Tégi Ervin vezérigaz-

gató úr és kollégája tartott nekünk egy rövid és érdekes ismer-

tetõt az üzemek tevékenységérõl, mûködésérõl. Balesetvédel-

mi oktatás után kobakkal és védõszemüveggel felszerelkezve

léphettünk a munkaterületre, ahol a gyerekek láthatták az

egyes munkafolyamatokat, rácsodálkozhattak a mai modern

technikával mûködõ csomagológépekre, robotokra. Ismertetõt

kaptak arról, hogy milyen lehetõségek kínálkoznak a tovább-

tanulni vágyóknak a Zrt.-nél, milyen szakmákban tudnak el-

helyezkedni. A hatalmas üzemcsarnokok, raktárépületek ámu-

lattal töltötték el a gyerekeket, és többen is megfogalmazták,

hogy szívesen dolgoznának ezen a helyen. A látogatás végén

a vezetõk egy kis ajándékcsomaggal is kedveskedtek a gyere-

keknek, amellyel nagy örömet szereztek. Látogatásunk hasz-

nosnak bizonyult, a továbbtanulás elõtt álló tanulók több szak-

mával, hivatással is kapcsolatba kerülhettek, szélesíthették lá-

tókörüket. Köszönjük a lehetõséget és a szervezést!

Az idei tanévben is
megkezdtük az immár
hagyományosnak mond-
ható sulitúráinkat. Szep-
temberben 19 tanulóval
utunk Tésre vezetett,
ahol megtekintettük a
kovácsmûhelyt és a szél-
malmokat, majd Király-
szállásra gyalogoltunk 
a Nagy-Magyarország
Parkba.

Októberben a Bar-
nag-Vászoly útvonalon
róttuk a kilométereket
15 gyerekkel. Megnéz-

tük a Zádor-vár romjait és Vászolyon a Forrás-tó partján
megpihentünk. Mindkét túra szép õszi idõben, jókedvûen
telt el. Termé-
szetesen az út-
ba esõ játszóte-
reket sem hagy-
tuk ki, és min-
dig sort kerítet-
tünk egy jó kis
fagylaltozásra,
h a m b u r g e r e -
zésre.
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KULTÚRA

Petõfire emlékeztünk
Petõfi-busz és Petõfi szavalóverseny

Közeledik a magyar költészet egyik legkiemelkedõbb és
legismertebb alakjának, Petõfi Sándornak 200. születési évfor-
dulója. A kerek évforduló alkalmából a magyar Országgyûlés
2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. közötti idõszakot,
a tanévhez igazodva, Petõfi Sándor-emlékévvé nyilvánította. 

Településünk is több programmal állít emléket Petõfi Sán-
dor személyének és munkásságának. Csatlakoztunk a Petõfi
Irodalmi Múzeum projektjéhez, és városunk volt az egyik ál-
lomása a Petõfi-busznak. A múzeumbusz egy interaktív moz-
gó tárlat, ami Petõfi Sándor életmûvét új megközelítésben tár-
ja a látogatók elé. A jármû belsejében kialakított kiállítás egy-
értelmûen kapcsolódik a haladás, a sebesség és az utazás fo-
galmához, a költõ állandó vándorlásához, a hazai táj és társa-
dalom megismeréséhez. 

Az utazó tárlatot azzal a fõ céllal hívtuk meg településünk-
re, hogy városunk lakói mellett a Berhidán tanuló ifjúság egy
másik nézõpontból, interaktívan ismerje meg a költõ életét és
munkásságát. Délelõtt Berhidán, a Bezerédi téren, délután pe-
dig a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár elõtt volt lehetõsé-
gük a gyermekeknek és a település lakóinak a kiállítás megte-
kintésére.

Peremartongyártelepen, a Petõfi busz tárlattal egyidõben
kistérségi Petõfi szavalóversenyt tartottunk, melyre a pét-

fürdõi, a berhidai és a peremartongyártelepi általános iskolák
fogadták el meghívásunkat. Négy korosztályban versengtek
egymással a gyerekek, a változatos Petõfi verseket egy három-
tagú zsûri (Soponyai Ilona könyvtáros, Brand Ferencné és
Gyergyák Gáborné nyugalmazott pedagógusok) értékelte. A
szavalóverseny kiváló lehetõséget nyújtott arra, hogy az is-
mert versek mellett kissé elfeledett, de nagy mondanivalót rej-
tõ mûvek is elhangozzanak az ifjúság tolmácsolásában.

Eredmények:
1-2. osztály: 1. Katona Hanna, 2. Seiber Viktória Olívia, 3.
Pfeifer Csenge Boglárka. Különdíj: Varga Dániel Zoltán
3-4. osztály: 1. Bakács Emma, 2. Seiber Ramón, 3. Söre Zita.
Különdíj: Csonnó Ninetta
5-6. osztály: 1. Lakatos Elizabet Melissza, 2. Kovács Linett, 3.
Albert Bernadett
7-8. osztály: 1. Fülöp Gréta, 2. Simák Larina, 3. Ernhoffer Nó-
ra. Különdíj: Varga Bence József

Ezúton is gratulálunk mindenkinek, és köszönjük a zsûri
munkáját.

szerk.

Rajzfilmünnep Berhidán
2022. novemberének harmadik hétvégéjén a rajzfilmeké

volt a fõszerep Berhidán is csak úgy, mint országszerte több
településen. Városunk is csatlakozott a Rajzfilmünnep orszá-
gos programsorozathoz, melynek fõ célja, hogy felhívja a fi-
gyelmet a magyar animációs filmek sokszínûségére. Intézmé-
nyünk, már évek óta résztvevõje ennek a rendezvénysorozat-
nak. Az idei esztendõben Jankovics Marcell és a 65 éve ala-
pított Pannónia Filmstúdió munkássága állt a középpontban,
valamint külön összeállítással emlékeztek Bálint Ágnes szüle-
tésének 100. évfordulójára.

2022. november 18-án, pénteken a Petõfi Mûvelõdési
Házban mindkét helyi általános iskola  tanulói egy régi nagy
klasszikust, Jankovics Marcell, 1973-ban készült János Vitéz
címû animációs filmét tekinthették meg. Majd késõbb a fia-
talabb korosztály számára két régi magyar mesefilmet: A
kiskakas gyémánt félkrajcárja és A telhetetlen méhecske cí-
mû mesét vetítettük le. A széles vászon és a hangtechnika se-
gítségével próbáltunk mozihangulatot varázsolni a gyerekek-
nek.

Szombaton a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárban
került sor két film vetítésére. Elõször a felnõttek tekinthettek
meg kortárs magyar animációs rövidfilmekbõl álló váloga-
tást a Picture start, Kedd, Ionart, KGB stúdióktól. A modern
alkotást követõen ismét a legkisebbeknek peregtek a film-
kockák. Borka kalandjait követhették a hozzánk látogató
gyerekek.

Mindkét nap színesítettük a filmvetítéseket egy-egy gyer-
mekprogrammal. Pénteken krajcárkeresésen vehettek részt a
gyermekek, szombaton pedig varázsruhát készíthettek.

Reméljük az elkövetkezendõ években is folytatódik ez a
programsorozat, és az új alkotások megismerése mellett elfe-
ledett mesék éledhetnek meg újra.

szerk.

3D nyomtató a könyvtárban

A DJP programnak köszönhetõen Berhidára is eljutott a 3D

nyomtató. A város két általános iskolájából érkeztek kisebb

csoportok tanóra keretében, és fiúk, lányok, pedagógusok egy-

formán nagy érdeklõdéssel fogadták a lehetõséget. Elõször

összefoglaltuk mi is a 3D nyomtatás lényege, honnan indult,

hol tart most, milyen lehetõségek rejlenek benne. Ezt követte

egy rövid videó közös megnézése, majd a nyomtató bemutatá-

sa és néhány szemléltetõ darab kinyomtatása. Nagy örömünk-

re, hirdetésünkre reagálva nemcsak a szervezett csoportok ér-

keztek, hanem kíváncsi szülõk is elhozták még kíváncsibb

gyermeküket délutánonként a könyvtár nyitvatartási idejében.

Jól sikerült hét áll mögöttünk!

szerk.
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Felragyogtak a jó cselekedeteket jelképezõ fények 
Rajzkiállítás és lampionos felvonulás „Martinstag” alkalmából

Napjainkban leginkább gyermekek vesznek részt a Már-
ton napi lampionos meneten, amely elsõsorban a német
nyelvterületeken elterjedt, fáklyás felvonulások hagyomá-
nyát eleveníti fel. Eredetileg egyházi rendeletre vezették be a
19. században, hogy a jó cselekedeteket jelképezõ fény min-
denkihez eljusson. Városunkban a Berhidai Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat szervezésében élesztik fel évrõl évre a
Szent Márton püspök legendájához kapcsolódó hagyományt.

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is gyermekrajz-kiállítás-
sal indult a „Martinstag”-hoz, azaz Márton napjához, novem-
ber 11-éhez kapcsolódó rendezvény. Településünk mindkét ál-
talános iskolájában német nemzetiségi nyelvoktatás folyik, így
a tanulók számára korántsem ismeretlen Szent Márton történe-
te, amelynek mozzanatait a meghirdetett rajzpályázaton saját
munkáikon is bemutatják. Idén azonban nem csak egy-egy raj-
zot, hanem Márton püspök történetének képregénybe foglalá-
sát kérték a felhívásban. A diákok pedig „vették a lapot”, és
számos, igencsak ötletes megoldással rukkoltak elõ. A legsike-
resebb munkákból remek kiállítás született, amit a Berhidai
Mûvelõdési Ház és Könyvtár emeleti kistermében lehetett
megtekinteni.

A helyezést elért, legkifejezõbb rajzok készítõi jutalomban ré-
szesültek. A díjakat Pergõ Margit polgármestertõl vehették át,
miután az Ady Iskola és a II. Rákóczi Ferenc Iskola diákjai a mû-
velõdési ház földszinti aulájában mûsorral köszöntötték a „Mar-
tintag” megünneplésére, a lampionos felvonulásra érkezõket. 

A rövid német néptáncbemutatót az Ady Iskola legifjabb dal-
nokai követték, akik németül énekeltek Márton-napi dalokat,
majd a Rákóczi alsós diákjainak kórusának hangján szólt a ba-
rátságról, szeretetrõl szóló dal. Miután mindannyian körbejárták
a kiállítást, a nebulók kísérõikkel együtt a Márton napi díszbe
öltözött Süni Óvoda elé igyekeztek, ott gyülekeztek ugyanis a
lampionos felvonulásra indulók. Ekkorra már kellõképpen be-
sötétedett, hogy a maguk készítette, színes lámpások aprócska
fényei hullámozva, és idõnként egybeolvadva nyújtsanak le-
nyûgözõ látványt a jelenlévõk és arra járók számára. Az ovi elõl
indult a lampionos menet, amelynek élén – a hagyományokhoz
híven – egy Szent Mártonnak öltözött lovas állt. Õt követte a jó
cselekedetek fényeit ékesen hirdetõ, kicsiny lámpásokat lóbáló
felvonuló sokaság. Útjuk a majdani berhidai tájház kertjében ért
véget, ahol a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai meg-
vendégelték a felvonulás résztvevõit. B.E.

Ki-ki járta táncát a városi nagyszínpadon
Fergeteges néptáncgálát szervezett a Berhida Táncegyüttes

„Nagyszerû volt, vörösre tapsoltuk a tenyerünket!” – fogalma-
zott a nézõk egyike a november 19-i, nagyszabású néptáncgálát
követõen, és véleményével korántsem volt egyedül, hiszen látha-
tóan mindenki – a házigazdák, a vendégfellépõk és persze, a kö-
zönség is – remekül szórakoztak a városunk idei Nívódíjával ki-
tüntetett, Berhida Táncegyüttes színpadi vigadalmán.

Ebben az esztendõben három, igen jelentõs szám jellemzi a
Berhida Táncegyüttes vezetõjét, Rózsás Tünde Tímeát: a
negyven, a harminc és a tizenöt. Talán, ha kihúzott lottószá-
mok lennének, a hármas találat nyereménye máris garantált
lenne számára, ám Tünde Tímea bármekkora összegnél is sok-
kal többet nyert abban a pillanatban, amikor elõször lépte át a
néptánc próbatermének küszöbét: egész életre szóló elkötele-
zõdést a népmûvészet iránt. Az említett számok mindegyike
egyfajta mérföldkõnek is számított az életében. Negyven év-
vel ezelõtt történt ugyanis, hogy ígéretet kapott arra, hamaro-
san õt is magukkal viszik abba a csoportba, amelyben a család
többi tagja, apukája, anyukája, nõvére már jó ideje táncolt. Így
talán nem meglepõ, hogy amikor ez megtörtént, õ is egybõl
megszerette a néptáncot, pedig még csak mindössze hétéves
volt, amikor pöttöm szõke, cserfes kislányként elõször átlépte
a próbaterem küszöbét, ám a tánc és a zene egybõl elvarázsol-
ta, magával ragadta, és azóta sem engedte el!

Ettõl a naptól kezdve a tánc Rózsás Tünde Tímea életének
fontos részévé vált, és bárhová is sodorta az élet, bárhová is
került, a néptánc mindig jelen volt a mindennapjaiban. Köz-
ben felnõtt, kijárta az iskolát, és új útra lépett: úgy vélte, hogy
azt a csodát, amit megélt és annyi éven keresztül megtapasz-
talt, másoknak is szeretné megmutatni és átadni, így hát el-
kezdte tanítani is a néptáncot. Bár az elsõ próbáján mindössze
három kislány volt jelen, de ugyanazokat a csillogó szemeket
és lelkesedést vélte felfedezni bennük, amelyekkel õ is felné-
zett egykori tanáraira. Így történt, hogy a tanítással együtt, a
tánc szeretete immár hatványozódva lett jelen az életében, és
ennek már 30 éve. Ez volt tehát a második, fontos mérföldkö-
vet jelzõ szám az életében.

Az eltelt évtizedek alatt sok-sok kislánynak és kisfiúnak si-
került átadnia a néptánc, a népzene iránti szeretetét. Aztán
egyszer csak úgy gondolta, ideje visszatérnie a gyökerekhez,
oda ahonnan elindult, és mindazt, amit egykor kapott, és amit
sok éven át elsajátított vissza-, illetve továbbadja a berhidaiak-
nak is, így visszatért Berhidára tanítani. Ezt a döntését 15 év-
vel ezelõtt hozta, majd egykori tanáraira emlékezve újjá szer-
vezte a tánccsoportot, így másfél évtizeddel ezelõtt megala-
kult a Berhida Táncegyüttes. Az eltelt esztendõkben számos
gyermek ismerkedett meg a néptánccal és a népzenével, má-
sok pedig felnõttként csatlakoztak az együtteshez, amely fo-
lyamatosan változott, fejlõdött, nõtt és gyarapodott.

Ennyi esztendõ alatt természetesen adódtak hullámvöl-
gyek, és biztosan lesznek a jövõben is, hiszen akadályok nél-
kül nincsenek eredmények. Ahogy változik az élet, sokan új
utakra lépnek, s van aki marad, van aki továbbáll, így hol ke-
vesebben, hol meg többen táncolnak az együttesben. De egy
biztos: mindig örömmel, lelkesen és vidáman teszik, erõt ad-
va egymásnak, bármi történjen is! Kitartásuk és töretlen lelke-
sedésük rengeteg sikeres fellépést, figyelemre méltó eredmé-
nyeket hozott számukra. Szeptemberben pedig a Berhida
Táncegyüttest Berhida Város Nívódíjával tüntette ki települé-
sünk képviselõ-testülete. November 19-én a Petõfi Mûvelõdé-
si Ház és Könyvtár színháztermében nagyszabású vigadalom-
ra, fergeteges néptáncgálára várták a berhidai közönséget,
amelyre több helyi és néhány közeli település néptáncosait is
meghívták, így egy egész estét betöltõ, fergeteges mûsor ré-
szesei lehettünk. A több produkciót bemutató házigazdákon, a
Berhida Táncegyüttesen kívül, fellépett a Balatonalmádi Rin-
gató Balaton Táncsoport, a Pétfürdõi Nyugdíjas Klub Muskát-
li Tánccsoportja, valamint a berhidai Rokolya Néptánccso-
port, és a Kacabajka Folkmûhely.
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WÁGNER ÉS TÁRSA
TEMETKEZÉS

BERHIDÁN A TEMETÕ MELLETT 

ÁLLANDÓ 24 órás szállítási ügyelet:

70/637-42-27

Információ: Paré Csilla 70/944-2562

Kérésre házhoz megyek!

Iroda: Várpalota, Kossuth út 15.



Önkormányzati Híradó
Szerkesztõség: Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár – Berhida, Kossuth L. u. 18. 

Telefon: 06/88/455-400, e-mail: kulturhaz@berhida.hu
Felelõs kiadó: Gerõfiné Mészáros Anita • Felelõs szerkesztõ: Ernhofferné Somogyi Ágota

Nyomdai elõkészítés, nyomás: Tradeorg Nyomda Kft., Balatonfûzfõ • Felelõs vezetõ: Tóth Zoltán
Az Önkormányzati Híradó Berhida Város Önkormányzatának ingyenes, idõszaki kiadványa. 

Megjelenik évente 8-9 alkalommal, 2000 példányban. ISSN 2061-067X

KÖVETKEZÕ SZÁMUNK
LAPZÁRTÁJA:

Kérjük, az újságba szánt írásaikat, hirdetéseiket eddig az idõ-
pontig szíveskedjenek eljuttatni hozzánk, ellenkezõ esetben
már csak a következõ számban kaphatnak helyet. A cikkeket
a kulturhaz@berhida.hu e-mailre kérjük megküldeni.
A megjelent olvasói írások és hirdetések tartalmáért nem válla-
lunk felelõsséget! Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát.

2022. december 20.



<<
  /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


