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ORSZÁGOSTÁNCVERSENY
A második alkalommal

került megrendezésre április

20-án a II. Berhida Pearl

Dance Országos Amatőr
Táncverseny, melyen 27
csapat több mint 500 ver -
senyzője vett részt, majdnem

150 versenyszámmal. A

résztvevők az ország min -

den részéről, többek között

Budapestről, Pilis vörösvár-

ról, Deb recen ből, Kő szeg -

ről, Póka szepetkről és

Kom lóról érkeztek. A

berhidai versenyt egy kis

tánccsoport, a Pearl Dance

tagjai álmodták meg, akik

azóta egyesületté alakultak. 

A verseny célja a vidék

kulturális életének fellen -

dítése, hiszen a legtöbb táncversenyt Budapesten és a nagyobb

városokban rendezik. „Nagy lelkesedéssel vágtunk neki a tavalyi, első
táncversenyünknek. Már akkor láttuk, hogy nagy igény van az ilyen
jellegű megmérettetésekre. Szeretnénk, ha rendezvényünk hagyomány-
nyá válna kisvárosunkban” – osztotta meg velünk Lencsésné Gerőfi
Tekla, a Pearl Dance Rekreációs Sportegyesület elnöke. A verseny

nemcsak a Petőfi Művelődési Ház színháztermében, hanem a kör-

nyező parkban is jelen volt. A versenyzők és kísérőik plédekkel,

piknikkosarakkal igazi nyári hangulatot teremtettek a téli

álmukból ébredező fák és virágok közé. Színpadra lépésük előtt a

táncosok az udvaron próbálták produkcióikat a járókelők nagy

örömére. A színházteremben fergeteges hangulatot teremtettek a

szurkolók. Hol tapssal, hol hangos dudaszóval buzdították

csapattársaikat. A zsűrinek sem volt könnyű dolga. Rengeteg szín-

vonalas koreográfiával léptek színpadra a csoportok. 

A zsűri tagjai voltak:

Pálmai Krisztina, a Hang-

Szín-Tér Művészeti Szak-

középiskola tánc pe dagógusa,

Winkler Vanda hip-hop

oktató, Nagy Richárd társas-

tánc-tanár és Szita
Bernadett moderntánc-

pedagógus. A zsűri elnöke

Szakál Attila a Veszprémi

Petőfi Színház koreográfusa

volt. 

A közönség is elégedett

volt, hiszen művészi lát -

ványtánctól a mazsorettig

mindenféle stílusban bő -

velkedett a rendezvény. Az

ellátásról a művelődési ház

büféje és mozgó árusok

gondoskodtak. A verseny fő

támogatója Berhida Város Önkor mány zata és Pergő Margit pol gár -

mester volt. Köszönet illeti a berhidai polgárőröket és a Pearl Dance
Rekreációs Sportegyesületben táncoló gyermekek szüleit is. A

versenyzők nem a megszokott kupákat, hanem erre az alkalomra

készített, kézzel festett kerámia tányérokat vihettek haza jutalmul,

aminek szemmel láthatóan nagyon örültek. A legkisebbek – az ovi

és mini korcsoport táncosai – az egyik szülő által készített

aprósüteményekből is kaptak egy-egy szemet. A verseny két

főszervezője Lencsésné Gerőfi Tekla és Márffy Ádám voltak, akik

már hónapokkal a rendezvény előtt munkához láttak. Ehhez a

munkához később csatlakoztak az elnökség tagjai, majd az

egyesületben táncoló gyermekek szülei is. A szervezők remélik,

hogy jövőre még nagyobb, még színvonalasabb versennyel

kedveskedhetnek a tánc szerelmeseinek. Hajrá Pearl Dance!
Márffy Ádám

Balra a pilisvörösvári Addensa KSE, középen a pápai Tánc-LáncAlapfokú
Művészetoktatási Intézmény, jobbra pedig a berhidai Pearl Dance RSE ifjú
táncosai (Fotó: Szabó Péter Dániel)
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AKÉPVISELŐ-TESTÜLETÜLÉSÉNTÖRTÉNT
Legutóbbi lapszámunk megjelenése óta a képviselő-testület egy

munkaterv szerinti ülést tartott, április 23-án. Az éves közmeghall-
gatást a képviselő-testület Berhidán május 6-án, Peremarton-

gyártelepen május 7-én tartotta meg. Emellett rendkívüli ülésre

került sor május 6-án, a közmeghallgatást megelőzően.

Az áprilisi munkaterv szerinti ülésen tárgyalták és fogadták el a

képviselők a 2012. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, a zárszám-
adási rendeletet. E napirend kapcsán jóváhagyta a képviselő-testület

a könyvvizsgálói jelentést, a belső ellenőrzési terv végrehajtásáról

készült beszámolót, és a folyamatba épített előzetes és utólagos

vezetői ellenőrzés 2012. évi tapasztalatairól készült jelentést.
A 2012. évi költségvetést sikerült teljesíteni, a betervezett fel-

adatokat sikerült majdnem maradéktalanul elvégezni, a kiadásokat

sikerült a tervezett szinten tartani, sőt némi pénzmaradvány is

keletkezett. Mindez a körültekintő, fegyelmezett, takarékos

gazdálkodásnak köszönhető.

Az új jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően meghatározta

a 2014. évi költségvetés elkészítésének koncepcióját, a követendő

menetrendet, az elvégzendő feladatokat.  

A törvényi rendelkezésnek megfelelően – mivel a Hétszínvirág
Bölcsődébe és Óvodába több gyermeket kívántak beíratni, mint a

rendelkezésre álló férőhely – bizottságot hozott létre az óvodai

felvételi kérelmek elbírálására, amelynek tagjai az óvodavezető, az
óvodavezető-helyettes és Gerőfi Roland képviselő lettek.

A vegyes ügyek körében elbírálta az Orgona utcai üzletsor egyik he-

lyiségére benyújtott pályázatot, és úgy döntött, hogy Vargáné Reider
Krisztinával köt bérleti szerződést. Az üzletben várhatóan vendéglátó

egység létesül, melyben egyszerű meleg ételeket forgalmaznak. Mivel

jelenleg a helyiséget a TESZ melegedő céljára használja, döntött arról

is a testület, hogy a TESZ elhelyezési igényei kielégítésére - raktár és

pihenő-étkező céljára – bérbe veszi az Agroterm Kft. tulajdonában lévő

164 m2-es könnyűszerkezetes épületet.

Arról is döntés született, hogy Berhida Város Önkormányzata

pályázatot kíván benyújtani a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda
és Bölcsőde óvodaépületének felújítására. A pályázat támogatási

intenzitása: 100 %, előfinanszírozott. 
A május 6-i rendkívüli ülésen elfogadta a korábban társadalmi

egyeztetésre bocsátott rendeleteket. Mivel a véleményezés során a

megadott határidőn belül észrevétel nem érkezett, változtatás

nélkül elfogadta a testület az új Szervezeti és Működési Szabályzatát,
a településképi bejelentési eljárásról szóló rendeletet és a helyi

településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a
tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló
rendeletet. Az utóbbi két rendelet május 15-én lép hatályba.

Döntés született arról, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt

be a rászorult gyermekek nyári étkeztetésére. A pályázat sikere

esetén idén a nyári szünetben is 120 gyermek étkeztetését tudja

biztosítani az önkormányzat, önerő vállalása nélkül.

A képviselő-testület véleményezte a logopédiai, gyógytestnevelési,
fejlesztő pedagógiai szakszolgáltatások tankerület által történő meg-

szervezésével kapcsolatos átszervezési javaslatot a két iskolára

vonatkozóan. Véleményében – tekintettel a jogszabályi előírásokra –

kifogást nem emelt, de fontosnak tartja, hogy a szolgáltatások sem

mennyiségben, sem minőségben nem romolhatnak, és hogy

lehetőleg a szolgáltatást biztosító személyek köre ne változzon, te-

kintettel az érintett gyermekekkel szükséges jó kapcsolat kialakítására.

A május 6-i berhidai közmeghallgatáson 12 fő választópolgár

jelent meg. A polgármester tájékoztatta a megjelenteket a 2012.
évi gazdálkodás főbb adatairól, tendenciáiról, eredményeiről és a

2013. évi költségvetési elképzelésekről, a kitűzött célokról.
Tájékoztatta a lakosságot a lakóhelyi környezet állapotának főbb ösz-
szetevőiről, a járási rendszer kialakításáról, a kormányablakok
létrehozásának várható időpontjáról és lényegéről. Tájékoztatást adott

arról is, hogy bizonyos utcaneveket a törvényi előírások miatt meg
kell változtatni, ismertette az ezzel kapcsolatos folyamatot.

A megjelentek részéről elsősorban az új utcanevekre érkeztek

javaslatok, többen kifogásolták a csapadékvíz-elvezetés problémáit,
a járdák helyenként kritikus állapotát. Felmerült az ebek által

okozott problémák kezelési lehetőségeinek kérdése is.

A május 7-i peremartongyártelepi közmeghallgatáson a lakosság

részéről 19 fő vett részt. A polgármester a Berhidán is elmondott

tájékoztató beszámolókat terjesztette a lakosság elé. Emellett Tóth
Sándor – a székesfehérvári Környezetvédelmi és Vízügyi igazgatóság

műszaki igazgató-helyettese - előadásában tájékoztatót hallgathattak

meg a választópolgárok a peremartoni kármentesítés helyzetéről. 
A résztvevő választópolgárok több problémát is felvetettek,

melyek megoldásra várnak. Többek között egyes helyeken a járdák
állapotát kritikusnak ítélték, kifogásolták a Tulipán utcában a
közlekedés helyzetét, hiányolták egyes közintézményekben az akadály-
mentesítést, felvetették a közterületek gondozásának hiányosságait. Az

egyik megjelent a peremartoni kiskertek locsolását szolgáló

víztartály sorsáról érdeklődött. 

Dr. Cseh Tamás 
jegyző 

FELHÍVÁS
Évek óta tapasztalható jelenség – és a hosszú távú meteorológiai

prognózisok is erre utalnak – a rendkívüli időjárási helyzetek ki-

alakulása. Alkalmanként jelentős mennyiségű csapadék zúdul le

hirtelen zivatarok, felhőszakadások formájában.

A csapadékvíz-elvezető árkok kapacitását annak idején nem

ilyen extrém igénybevételre tervezték. Egyre fontosabb ezért, hogy

a csapadékvíz-elvezető árkok lefolyását ne akadályozza szeny-
nyeződés, tömedék, hulladék, hogy áteresztő képességüket teljes

mértékben ki tudják fejteni.

A TESZ a rendelkezésére álló szűk erőforrások korlátai között

igyekszik az árkokat kitisztítani, de a korlátozott lehetőségek nem

teszik lehetővé, hogy mindenhol egyszerre el tudják végezni ezt a

hatalmas munkát.

Annak érdekében, hogy a hirtelen lezúduló csapadék ne öntse

el az ingatlanokat, az ingatlantulajdonosoknak – különösen a

mélyebben fekvő területeken – saját érdekük, hogy figyeljenek az
ingatlanuk előtt húzódó árkok akadálymentes lefolyására, és ha aka-

dályt észlelnek, akár saját maguk végezzék el a tisztítást.

Az ingatlanok előtti közterületek gondozásával kapcsolatos egyes

kötelezettségekre is szeretném felhívni a figyelmet.

A hulladék-gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet szerint az
ingatlan tulajdonosa köteles:
• az ingatlan előtti gyalogutat, járdát tisztán tartani,
• az ingatlan előtti gyalogútról, járdáról a havat eltakarítani, a

síkosságtól mentesíteni,
• a szilárd burkolattal ellátott vízelvezetőt hótól, hordaléktól

megtisztítani.
Az üzletek tulajdonosa, bérlője köteles az üzlet előtti közterületet

folyamatosan tisztán tartani.

Dr. Cseh Tamás 
jegyző
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A helyi körzeti megbízott járőrtársával a helyszínen fogta el az

elkövetőt.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Várpalotai Rend-

őrkapitánysága betöréses lopás bűntett kísérlet elkövetésének meg-

alapozott gyanúja miatt indított eljárást - szabadlábon hagyása

mellett - egy 16 éves berhidai fiú ellen.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított április
28-án éjjel Berhidán, a Bem utcában lévő élelmiszerüzletbe kísérelt

meg betörni úgy, hogy annak ajtóüvegét egy vascsővel betörte,

majd az ajtót védő rácsok között megpróbált bemászni az épü-

letbe.

A bejelentésre haladéktalanul kiérkező körzeti megbízottak,

Fehér Roland r. törzsőrmester és Jósvai Gábor r. őrmester a fiút tetten

érték és a helyszínen elfogták.

A szemle során a nyomozók a bolt épületében megtalálták és

lefoglalták azt a cipőt, melyet a beszerzett adatok alapján a

gyanúsított a bűncselekmény elkövetésekor hagyott el.

A személlyel szemben a további eljárást a Várpalotai Rend-

őrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le.

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

A Várpalotai Rendőrkapitányság vezetője, dr. Csányi Zoltán r.
alezredes és Berhida város polgármestere, Pergő Margit asszony 2012.
december 28-án, a város közbiztonságának, és az ott élők szubjektív

biztonságérzetének javítása érdekében együttműködési meg-
állapodást kötött. A megállapodásban rövid, közép, és hosszú távú

célok kitűzésével határozták meg az együttműködők azon

cselekvési irányokat, és a teendők felelőseit, amelyekkel elérhető,

hogy javuljon a berhidai emberek biztonságérzete, a vagyon, a köz-

és közlekedésbiztonság, sikeres bűnmegelőzési tevékenység

folytatódjon.  

Ezen program részvevői körének szélesítése és a végrehajtásának

sikeressége érdekében, újabb lépésként, az eddig informális keretek

között folyó együttműködésnek formális keretet adtak a rendőrség,
az önkormányzat, és több civil szervezet részvevői, amikor 2013.
április 17-én Berhidán, megalakították a Közbiztonsági Koordinációs
Bizottságot. A bizottság működésében részt vesz a Berhidai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, a Berhidai Német Nemzetiségi
Önkormányzat, a Berhida Városi Polgárőr Egyesület, a Családsegítő
Központ, valamint a Településellátó és Szolgáltató Szervezet.

A bizottság célja, hogy az együttműködési megállapodás fel-

adatainak végrehajtását elősegítse, a köz- és vagyonbiztonságra

veszélyes jelenségek felbukkanását jelezze, és egyúttal a meg-

oldásukra javaslatot dolgozzon ki, és a feladat végrehajtásában is

vegyen részt. A tagság nyitott, ahhoz minden olyan szervezet
csatlakozhat, akik akarnak tenni Berhida közbiztonságáért. A

Bizottság az aktuális problémákat a minden hónap első keddjén

tartandó ülésein vitatja meg.

Várpalotai Rendőrkapitányság

RENDŐRSÉGIHÍREK

AKÖZSZOLGÁLATÁÉRT
A Városunkban működő Berhida
Városi Polgárőrség jelentős át-

alakuláson esett át az utóbbi fél

évben. A szervezet újjáépítésében

főszerepet vállaló Kovács Attila
elnökkel beszélgettem, aki el -

mondta, hogy nyolc éve dolgozik

polgárőrként a településen. Koráb -

ban a határőrségnél tíz évig tel -

jesített szolgálatot lovas járőrként,

jelenleg a Magyar Honvédség

törzsőrmestere.

A közgyűlés egyhangú döntéssel

választotta meg 2012. december 21-
én a polgárőrség elnökévé, amivel

új fejezet kezdődött a szervezet történetében. Kérdésemre el mond -

ta, hogy az első és legnehezebb feladata az őrség szervezett, precíz

működésének megteremtése volt.

Emellett létrehozott egy háromfős lovas járőrszolgálatot, va la -

mint megújította az állomány összetételét. Jelenlegi struktúrájában

16 aktív fővel és 8 pártoló taggal működik az egyesület, akik mind-

annyian a település hatóságilag ellenőrzött, feddhetetlen előéletű

állampolgárai. Tevékenységükkel kivívták a Veszprém Megyei

Polgárőr Szövetség elismerését, az OPSZ (Országos Polgárőr

Szövetség) pedig a március 14-15-én a rendkívüli hó helyzetben

teljesített szolgálatukért öt főt ok leveles elismerésben részesített.

Az elmúlt negyedévben lovas,

kerékpáros és autós járőreik 77 nap
alatt 1398 óra szolgálatot telje sí -

tettek, amely során több esetben is

sikerült bűncselekményt megaka-

dályozniuk. A leggyakoribb prob -

lémák között szerepel a betöréses

lopás, a vetemények eltulajdonítása,

az illegális szemétlerakás és a háza -

lás. Az elkövetések gyakorisága

miatt 2013. január 1-je óta a te le -

pülés egész területére kiterjedő,

rendszeres 5-6 fős kerékpáros járőr-

szolgálat működik. Létrejött az

Idősügyi Program, ami a Család -

segítő Központ együttműködésével felkeresi az időskorú lakosokat

és szükség esetén segítséget nyújt a mindennapokban.

Terveik között szerepel a polgárőrség tagjainak szakmai tovább-

képzése, illetve a létszám bővítése is, ezért Kovács Attila elnök

szívesen fogadja azokat a 18. életévüket betöltött jelentkezőket,

akik részt kívánnak venni városunk békéjének biztosításában.

Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 06-30-621-5802.
Nem szabad elfelednünk, hogy az egyesület tagjai minden anyagi

juttatás nélkül végzik tevékenységüket, ezért megfelelő tisztelettel és
megbecsüléssel tekintsünk munkájukra!

Molnár László Milán
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ADYÉSAMIHÍREI

Szerencsésnek mondhatom magam. Olyan tanítványaim vannak,

akik nem csak kötelességből, de szívvel-lélekkel hajlandóak velem

együtt dolgozni. Nagyon szeretnek énekelni, szerepelni. A kitartó

munkának, fegyelemnek - mint mindig - szépen beérik az

eredménye. A szorgalom, kitartás minden esetben sikerhez vezet! 

A tehetséges gyerekekkel nem feltétlenül ugyanolyan stílusban,

vagy módszerekkel kell foglalkozni, mint „átlagos” társaikkal (bár

átlag gyerek szerintem nem létezik). 

Először is, fel kell ismernünk, hogy tehetséges-e – de hogyan? 
Íme, egy kis segítség:

Ha egy gyerek gyakran kérdezi, hogy mi mire való, mi miért

történik, miért jön létre, ha hosszan figyel meg valamit, ha szokatlan

ötletei vannak, ha gyakran más a véleménye dolgokról, eseményekről,

mint a többieknek, ha könnyen el tud képzelni abszurdnak tűnő

dolgokat, ha nagyon különböző dolgokat egyetlen tulajdonság alapján

összekapcsol, ha gyorsan tanul – akkor őt keressük.

A zenei tehetségek mindezek mellett kitűnő zenei hallással, jó

ritmusérzékkel is meg vannak áldva. Nem hátrány, ha a gyermek jó

hangi adottságokkal is rendelkezik, bár tapasztalatom szerint a helyes

énektechnika, légzés, hangsúlyozás, dinamika elsajátításához még a

kivételes hanggal rendelkezőknek is sokat kell tanulni, gyakorolni.

A tehetség nem válogat – bárkiben benne lehet, istenadta

ajándék, melyet vétek eltékozolni!

Másodszor, ezek a gyerekek nagy önállóságérzetük mellett

erősen igénylik, hogy minden nap foglalkozzak velük.

Hangképzést, beéneklést a hét folyamán a lehető legtöbbször

végzünk, majd hallás után megtanuljuk a dalokat. Van, aki

szólóban szeret énekelni, van, aki inkább kis kamaracsoportban. A

lelkes kis csapat által megtanult zenei anyag 90%-ban magyar

népdalok. Mivel a minket körülvevő világ zenéje a popzene, ezért

természetes, hogy ez iránt is nagyon fogékonyak a gyerekek. Ezt a

műfajt csak addig lehet leszólni, vagy lebecsülni, amíg ki nem

próbáljuk, hogyan is kell zenei alapra pontosan, értelmesen,

tisztán, meggyőzően énekelni – közönség előtt, mikrofonba.

Az idei tanév minden hónapjára jutott 1-2 vagy több

megmérettetés, ahol helyt kellett állni. Ősszel és télen a XX.

Berhidai Napokon, a IV. Kistérségi Ifjúsági Amatőr Művészeti

Fesztiválon, a Ki-Mit-Tud?-on, a Mindenki Karácsonyán, az

óvodában, kiállítás megnyitón énekeltek a közönségnek a

gyerekek. Télen, tavasszal jótékonysági koncerten, és népdal

versenyeken mutatták be tudásukat. 

Eredmények:
március 9. Gyenesdiási Gyermekművészeti Fesztivál (4 megye kb
80 népdalénekese közül)

Hock Attila – Arany minősítés, szereplés a Gála műsoron

Lakatos Roberta – Arany minősítés

Huszka Evelin – Arany minősítés

Sihell Martin, Duka Alexandra – Ezüst minősítés

Karikázók (Csonnó Rózsa, Hock Ramóna, Rigó Renáta, Duka

Alexandra)– Arany minősítés

Hajlikázók (Lakatos Roberta, Lakatos Brenda, Oláh Míra)–

Arany minősítés

Gyöngyörgetők (Sipos Boglárka, Vántus Viktória) – Bronz

minősítés

április 19. Enying Népdalverseny
Lakatos Roberta – KIEMELT Arany minősítés, szereplés a Gála

műsoron és a helyi TV-ben

Hock Attila - Arany minősítés

Sihell Martin, Duka Alexandra – Ezüst minősítés

Huszka Evelin – Bronz minősítés

Hajlikázók (Lakatos Roberta, Lakatos Brenda, Oláh Míra)–

Arany minősítés

Gyöngyörgetők (Sipos Boglárka, Vántus Viktória, Csonnó

Rózsa, Hock Ramóna, Rigó Renáta, Duka Alexandra, Lakatos

Roberta, Lakatos Brenda, Oláh Míra, Huszka Evelin) – Arany

minősítés

Karikázók (Csonnó Rózsa, Hock Ramóna, Rigó Renáta, Duka

Alexandra) – Ezüst minősítés

A TV2-n elindult „Az ének iskolája” című tehetségkutató

műsorra is többen jelentkeztek tanítványaim közül. A legnagyobb

sikert közülük Lakatos Roberta, az Ady Iskola 3.b osztályos

tanulója érte el. Több, mint  6 héten keresztül járt a válogatásokra

Budapestre, stúdiófelvételekre, és TV felvétel is készült róla! Sajnos

a végső 16-ba - akikkel a műsort forgatják - nem jutott be, de már

önmagában is fantasztikus eredmény, amit Roberta tanulás, ze-

neiskola mellett elért. Az, hogy nem került adásba, nem szegte

kedvét, sőt jövőre ismét megpróbálkozunk, hasonló országos hírű

csatorna tehetségkutatójára jelentkezünk.  

Május elsején, a majálison Duka Alexandra és Rigó Renáta
szerepelt, popzenét énekeltek.

Május 22-én Pétfürdőn, Megyei Népdal Minősítő Verseny lesz,

ahol szintén indulni fognak a gyerekek.

A Gyermeknapon május 24-én 20-25 perces műsort adunk –

melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

Kérem, kísérjék figyelemmel a helyi tehetségeket, drukkoljanak
nekik, és leljék örömüket Önök is bennük! 

Füredi Istvánné
Berhidai Művészeti Iskola 

tagintézmény vezető

TEHETSÉGEINK–AKIKREBÜSZKÉKVAGYUNK

KÖLTÉSZETNAPJAPAPKESZIN

Papkeszi Község Önkormányzata versmondó versenyt szervezett

április 13-án délután, a Költészet napja méltó megünneplése

céljából, melyre Weöres Sándor és kortársai verseivel lehetett

nevezni. A környező települések iskoláiból érkező résztvevőket

négy kategóriában háromfős zsűri értékelte. Iskolánkat Molnár
Viktor 3. b osztályos tanuló képviselte, aki az általános iskola

alsó tagozatos kategória I. helyezettje lett. A vers nemhiába nyerte

el a zsűri és a nézőtéren ülők szimpátiáját; frappáns, identikus,

vicces, könnyed stílus jellemezte Viktor előadásmódját. Sok

dicsérettel, oklevéllel és értékes könyvvel, büszkén tértünk haza

a versenyről. 

Takácsné Varga Kitti
felkészítő tanár
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SÜNIÓVODAHÍREI
Április 13-án Papkeszin a Költészet napja alkalmából versmondó

versenyen vett részt a Fáncsi csoportból Stefanovics Melánia, aki

II. helyezett lett és Sztankovics Gergő, aki III. helyezést ért el.

Felkészítő pedagógus Suri Lászlóné volt.

Április 22-én a Föld napja alkalmából tuját és virághagymákat

ültettünk.

Április 22-én a Teknősbéka csoport a Tánc világnapján szerepelt a

Petőfi Művelődési Házban.

Május 3-án Anyák napja alkalmából minden csoportban a

gyerekek verssel, énekkel és az általuk készített ajándékkal

kedveskedtek az édesanyjuknak.

Május 8-án környezetvédelmi ÖKO játszóházat szerveztünk a

szelektív szemétgyűjtésről.

Május 23-án a nagycsoportosok ellátogattak leendő iskoláikba,

ahova felvételt nyertek.

Május 24-én gyermeknap az óvodában.

Május 30-án szállítja el a Vertikál Zrt. az összegyűjtött PET

palackot és papírt az óvodából. Kérjük, hozzák be az eddig ösz-
szegyűjtött papírt és PET palackokat az óvodába!

Óvodai kirándulások:
Május 9.   Tüskeböki csoport - Balatonalmádi

Május 10. Teknősbéka csoport – Veszprém, Állatkert

Május 15. Fáncsi csoport – Nádasdladány, Kastély

Május 16. Mazsola csoport - Németbánya

Május 17. Misi mókus csoport – Budapest, Tropicárium

Május 31. Vackor csoport - Veszprém, Állatkert

ÓVODAI éVZÁRÓK:
az aulában, melyre mindenkit szeretettel várunk! 
Május 30.   1500 Teknősbéka csoport

Május 30.  1600 Vackor csoport

Június 3.   1530   Misi mókus csoport

Június 4.   1530    Fáncsi csoport

Június 5.   1530   Mazsola csoport

Június 6.   1530   Tüskeböki csoport

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

Kovácsné Tobak Márta

intézményvezetőA képen a Teknősbéka csoport látható /Generációk tánca/

OVICSALOGATÓ
Sok szeretettel várjuk 

a leendő óvodásokat és szüleiket a 

Süni Óvodába (Bezerédi u. 2.) 

június 3-án (hétfőn) 10 órától
ingyenes KEREKÍTŐS ZENEI

FOGLALKOZÁSRA és

Sünis kézműves foglalkozásra.

Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

MÁRCIUS15.
VIHAROSMEGEMLÉKEZÉS

Szeles és hideg időjárás mellett emlékeztünk az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc 165. évfordulójáról. Március 15-e reggelére gyakorlatilag megbénult

az ország a zord időjárás miatt. Péntek reggelre több mint harminc település vált

megközelíthetetlenné, közel kétszáz út volt járhatatlan. Nyolc megyében volt

piros riasztás a hó miatt. A rendkívüli időjárási körülmények miatt az országban

katasztrófahelyzet alakult ki, emiatt Pintér Sándor belügyminiszter péntek dél-

előtt riadót rendelt el. Az ítéletidő miatt a március 15-i megemlékezések jó része

elmaradt, elmaradtak a szabadtéri állami rendezvények is. 

NEM ÍGY VÁROSUNKBAN! Még a havazás sem gátolta március 15-én, hogy

az ünnephez méltóan megemlékezzünk a 165 évvel ezelőtt történt eseményekről.

A viharos szélben a lelkes szülők, köztük Bubics apuka és Pintér Ferenc szállították

a gyerekeket az ünnepség helyszínére. Az ünnepen az Ady Endre Általános Iskola

és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény III., IV., és VI. osztályos tanulói ünnepi

műsorukban elevenítették fel a forradalom eseményeit. A forradalom  emlék-

ünnepén  emlékeztünk  Petőfire, Kossuthra,  Táncsicsra a márciusi ifjakra, a

szabadságharc bátor hőseire. A tanulókat Borainé Rozner Kinga, Borai Tamás és

Pintér Ferencné készítették fel. Az ünnepi műsor után Horváth Balázs az Ady

Endre Általános Iskola történelemtanára mondott nagy hatású ünnepi beszédet,

méltatta a márciusi eseményeket az összegyűlt ünneplő közönség előtt. 

Az ünnepség szervezői remélik, nem csak az időjárás miatt lesz emlékezetes

mindenki számára Berhidán az idei március 15-e.
Így lett ünnepi megemlékezésünk méltó módon több, értékesebb, mélyebb!
Köszönjük!

szerk.
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VESZPRÉMITAVASZ
Írásom nagyrészt a háborúról, egy Veszprém közeli kis

településen lejátszódott eseményekről szól, egy akkor 12 éves

gyerek szemszögéből. E leírás lehet, hogy hiányos, de teljesen

igaz, még ha talán a mai szemmel hihetetlen is. Szól ez az írás

a háborúról, kegyetlenségekről, nélkülözésről. Mégis bizonyos

értelemben szép volt, mert fiatalok voltunk. Azt kell mondjam,

megedződtünk, sokkal többet tudtunk a későbbiekben is

elviselni. Nagyon megnevelt minket a háború. Minden

csekélységnek jobban tudtunk örülni, pl. egy darab kenyérnek

is. Nem lettünk követelődzők, nagy volt a tűrőképességünk.

Mindezek ellenére azt tudom mondani, hogy soha többé

háborút! Mi akkor voltunk gyerekek. Sajnos már kevesen

vannak és egyre kevesebben, akik ezekre az eseményekre

emlékezni tudnak. Én most 79 évesen így emlékezem:

1945 kora tavaszán már nagyobb és egyre nagyobb területen

jelentkeztek a tavasz közeledtét jelentő fűfoltok a nagymezőn.

Az időjárás a maival ellentétben meglehetősen szabályos volt.

Az évszakok rendben mentek egymás után minden szélsőség

nélkül. Valahogy már mindenki érezte a háború végét. Én egy

elég komoly feladatot kaptam. Anyám megbízott azzal, hogy

egy kb. 80 kg-os disznót - amelyet rendkívül körülményes úton

sikerült vennünk – a várból szánkóval hazahúzzak a lakásunkra.

Apámra sajnos nem számíthattunk, mivel megkezdődött az

üzem gépeinek Németországba szállítása, így neki, mint

tolmácsnak e szerelvénnyel kellett menni, ha jól emlékszem,

Fürstenfeldbe.

Elindultam hát a disznóért a városba, ami a megbeszélés

értelmében a várban lévő katonai élelmiszerraktárban volt.

Lassan beértem a piactérre, ami a mai Óváros tér. Nagy volt a

nyüzsgés, mindenfelé német katonák, karszalagos nyilasokkal

volt tele a város. Nagy tömeget láttam a piaci eladóasztalok

körül. Odamentem, de bárcsak ne tettem volna! Egy fiatal

kiskatona odakötözve, egy asztalra ültetve egy fához, nyakában

tábla: „megszöktem” felirattal. Közelebb érve láttam, hogy

szegényt ott helyben lőtték agyon, mert a vékony fát súrolták

a golyók. Emellett a tér város felőli oldalán újabb szörnyűség

fogadott. Egy középkorú ember volt felakasztva, nyakában a

tábla, „bujkáltam” felirattal. Elég volt, gyorsan eloldalogtam a

piactérről.

Felmentem a várba tehát a disznóért, amit levágva meg is

kaptam és indultam hazafelé. A Dózsa városban lévő

kanászháznál, ahol ma gyógyszertár van, egy eléggé szomorú

tényt kellett tapasztalni. A nagymező – miután kisütött a szép

tavaszi nap – már csak foltokban volt havas, így aztán szépen

gyakran a füvön kellett a szánkót húzni. Otthon azután nekiáll-

tunk feldolgozni a disznót, ami akkor bizony rendkívüli

dolognak számított, mert már hosszú ideje nem hogy húst, de

még kenyeret sem lehetett kapni. Igaz, a disznót nem nagyon

ettük a későbbi események miatt, de ez már egy későbbi

történet. Közben egyre gyakoribbá váltak a légiriadók, nyilván

a közeli front miatt. Éjjel menetrendszerűen le a pincébe a

„sztálingyertyák” fénye mellett a legjobb álmunkból felkeltve.

Még mindig, ha szünetekkel is, de bejártam az iskolába a

várban lévő Piarista Gimnáziumba. Legtöbbször gyalog, mert

már akkor jármű nem közlekedett. Változatossá tette a mezőn

való gyaloglást a felettünk most már naponta, sőt óránkénti

rendszeres légi harc, amit sokszor végigkövettem. Az egyre

hangosabb ágyúdörgésekből megtudtuk, hogy nem csak a

tavasz, de az oroszok is egyre közeledtek. Nekünk és a többi

lakótelepi lakosnak a mai murvabányában építettek óvóhelyet,

amelyet szépen ágyakkal is berendeztek, főleg a gyerekek

számára. Igaz azonban, hogy ezeket nap közben nem nagyon

használhattuk, mert olyan gyorsan jöttek a repülők, hogy mire

leértünk volna, már le is fújták a riadót.

Az iskolába járás egyre rapszodikusabb lett. Üzemanyag

szinte egyáltalán nem volt, és ún. fagázos autók közlekedtek,

oldalukon egy nagy tartály és az elégetett fa gázával üzemeltek,

nem mindig üzembiztosan.  

Történt egyszer, hogy bent a városban iskola után, egy ilyen

kis fagázos autóval bennünket lakótelepi gyerekeket ösz-

szeszedtek, és hazafelé indultunk a Márkó felé vezető úton, ami

a mai 8-as út. Sofőrünk egy repülő főhadnagy volt. Ahogy az

akkori bekötőúthoz értünk, mely a mai Bakony Művekhez

vezetett, a bekanyarodás után szinte a semmiből egy alacsonyan

szálló repülőgép követett bennünket. Erre balkéz felé - egy kis

fenyves erdő, talán még ma is létezik - bekanyarodtunk árkon-

bokron keresztül, és a sofőrünk kiráncigált bennünket a kis

buszból, majd alábújtunk. Ahogy ez megtörtént, a repülő egy

sorozatot engedett a busz mellé, ott porzott tőlünk egy-két

méterre. Én a mai napig emlékezem a pilóta arcára. Olyan

alacsonyan repült, egy piros orrú gép volt, aztán még egy kört

csinált és eltűnt. Szerencsénk volt és hát hálával kell

emlékeznem M. László főhadnagyra, aki azt hiszem, az élet-

ünket mentette meg.

Így teltek napjaink. Szinte állandóvá váltak a légiriadók.

Nappal a saját házunk alatti pincében, éjjel pedig a mai

murvabányában létesített óvóhelyre mentünk. Így egyik este a

szokásos módon lementünk a bányabunkerba, és most úgy

nézett ki, az eddigieknél hosszabb lesz a riadó. Így mi gyerekek

lementünk és le is feküdtünk a nekünk készített emeletes

ágyakra. Reggel aztán arra ébredtünk, hogy a légóparancsnok

beszólt az ajtón: „Gyerekek! Itt vannak az oroszok!” Ezek

alátámasztására az ajtóban két orosz katonával az oldalán

bejöttek a bunkerba. „Ide figyeljetek! Ezek a katonák nem
bántanak senkit. ékszert, órát ide a sapkába mindenki tegye bele!”
Mindenki nagyon félt. Közölték azt is, hogy egyelőre senki nem

mehet fel innen a lakásába, mert 24 óra szabadrablás van

engedélyezve és csak utána mehetünk fel az óvóhelyről. Nőket

most nem kérnek, mivel a szomszéd óvóhelyről már ezt az

igényüket kielégítették. Nem tudom ezek után pontosan hány,

de jó pár nap telt el, mire felmehettünk a lakásunkba. Ma is

előttem van a kép. Apám a konyhaasztalnál ült, egy orosz
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katona ráfogott géppisztollyal, kissé mulatságosnak tűnve,

kompótokat, befőtteket eszegetett nem éppen nagy élvezettel.

Hát ugye, azért később rájöttünk, hogy nincsenek-e meg-

mérgezve? Ezért a kóstolók, ami pedig nem tetszett, mert nem

csak befőtt, hanem pl. paradicsom is volt, azt a tovaris szépen

a falhoz vágta. Ezt egy régi tájkép - amire a paradicsom rá-

fröccsent - ma is őrzi. A lakásban pedig minden szétszórva, ezt

nem is biztos, hogy az oroszok tették, mert volt erre segítség

bőven. Mielőtt elment ez a kedves katona, még apám egyetlen

megmaradt nadrágját begyűrte a csizmájába és odadobta az ő

zsíros, kissé megviselt nadrágját helyette. Így már teljes volt a

családunk „divatos” öltözéke.  Nekünk - mivel a bunkerban

aludtunk – ruhánk a pizsamán kívül nem maradt, én egy orosz

női csizmában, apám pedig az említett csizmanadrágban, kész

partizáncsapat lettünk. Hát a lakásról még annyit: minden

beszórva liszttel, az ágyak az ablakon keresztül kiszórva a

kertbe. Nem biztos, hogy az ablakok erre az akcióra ki voltak

nyitva. A rekamiénk megnyúzva, mert biztos elrejtett kincseket

kerestek. 

Ezután részeg csoportok jártak házról házra és ez már nem

volt tréfa. Így történt, hogy a szemben lévő lakásból kiabálást

hallottunk és láttuk, amint H. István bácsit lökdösték ki az

ajtón, mivel vesztére megtalálták a kalapját is, így aztán

szegényt burzsuj kiáltásokkal ásásra kényszerítették, ami a még

fagyos földben nem lett volna egyszerű. Közben – valószínűleg

egy járőr jöttére – eltűnt az egész társaság. (Egyébként ez a H.

Pista bácsi lett Veszprém első polgármestere.) 

Lassan kezdett megnyugodni a környék, különösen nálunk,

mivel két orosz tiszt költözött hozzánk. A nagyobbik szobát

elfoglalták, így ilyen kisebb csoportok már nem háborgattak

bennünket. Ezután már csak hab a tortán, ahogy mostanában

mondani szokás, hogy az egész korábban említett disznóvágás

minden termékét a zsírral együtt levitték és bezárták a pincébe,

egy nagy lakatot rátéve. Ebből egy tatár katona – ha

Anyámnak ebédet kellett főzni a tiszteknek – kiadta a szük-

séges főznivalót. Persze az általuk lezárt saját készletünkből.

Akkor is szerencsésnek mondhatták magukat azok a családok,

mint mi is, akihez szovjet tisztek költöztek, mert védve voltak

a kóborló, nem egyszer részeg katonáktól. Így is emlékszem

egy olyan esetre, amikor éjjel hangos szóra ébredtünk. Most is

a fülembe cseng: „Bárisnya, bárizsnya!” Fent füleltünk az ágyon

ülve. Nagynéném - aki akkor 30 éves volt - nálunk lakott,

mert férje a fronton volt. Az anyám, öt éves húgom és ő

laktunk a kisebbik szobában. Apám akkor már bejárt a pártot

szervezni Veszprémbe. Egy nap, orosz katona kísérte haza

apámat, fejéhez pisztolyt tartva követelte a nőket. Anyám és

nagynéném az erős kiabálásra átmásztak a kerítésen az ablakon

keresztül a szomszédba, így aztán csak minket találtak a

szobában. A mi tisztjeink sajnos nem voltak otthon, így

mertek bejönni.  

De meg kell mondani, hogy nem minden katona viselkedett

így. A gyerekeket nagyon szerették. Emlékszem például arra a

kis idősebb oroszra, aki vágott egy darab valami szörnyű fekete

kenyeret, cukrot szórt rá - amit már régen láttunk - és nekünk

adta. A húgommal ezt rögtön meg is ettük. A mi lakóink kértek

bennünket, hogy menjünk el az orosz konyhára és onnan

hozzunk kaját minden délben. Hát, amit ott láttam, az sem

volt semmi! A különféle alakulatoktól katonák jöttek az

ebédért. Hát ott volt sok-sok lavór, szeneskanna, stb. Még egy

apróság. Anyámhoz eljárt egy mongol katona és többször kérte,

hogy mossa ki a ruháit. Aztán nagyon titokzatosan, mikor leg-

közelebb jött, egy edénybe valami vajfélét hozott. Amikor

elment, anyám bevitte az apámhoz és mondta: „Nézd, milyen

érdekes lábasunk van, hogy nincsen füle!” Apám elnevette

magát, persze ez egy köpőcsésze volt. Márpedig régen láttunk

vajat, de egyikünknek sem akaródzott belőle enni. 

Egy napon aztán a kerítésen kívül végeláthatatlan sorban

magyar hadifoglyokat kísértek lóhátról orosz őrök. Szerintem

többtízezren lehettek. Hazarohantunk és anyám vizet és az

utolsó kis élelmiszert adta oda. Az oroszok rögtön odavágtak a

korbáccsal a hozzánk közeli katonákra, és ha nincs kerítés,

bizony mi is kaptunk volna. Így történt. 

A németek a visszavonuláskor rengeteg lőszert, fegyvereket,

járműveket hagytak hátra. A közeli erdőkben a mai 8-as út

mellett talán egészen az országhatárig kiégett tankok, gépkocsik

a fák alá felhalmozott robbanóanyagok voltak szanaszét. Ezeket

mi gyerekek örömmel vettük birtokba és most már visszate-

kintve nem éppen biztonságos játékszereknek tekintettük. Igen

nagy csoda, hogy életben maradtunk. Például egy kiégett Tigris

tankon a közelben hetekig játszottunk, annak a tornyán

pörögve hintáztunk. Egyszer aztán jóval később tűzszerészek

jöttek óvatosan megközelítve a tankot, és kiszedték a rengeteg

aknát, amivel alá volt aknázva. Az iskola híján mi rendszeresen

játszottunk az erdőben lévő robbanóanyagokkal. Rendszeresen

megcsináltuk, hogy a majd egy méter hosszú ágyúlövedéket a

falhoz ütögettük, s ha kilazult, a lövedéket kihúztuk, a benne

lévő lőport, kivéve belőle gyönyörű tűzijátékot rendeztünk. Egy

szép napon aztán egy kisebb haveri csoport jött a

temetőhegyről, a mai Dózsavárosból és bekiabáltak értem.

Drága anyám azonban kiszólt nekik, hogy amíg a főzéshez

szükséges fát össze nem vágom, sehová nem mehetek. Addig

nélkülem mentek a fiúk. Kb. fél óra múlva aztán iszonyatos

robbanás volt hallható. Ekkor szegény anyám szó szerint fülön

fogott és a közeli erdős részre vitt. Ott aztán iszonyatos

látványban volt részem, amit nem tudok a mai napig elfelejteni.

Tavasz volt akkor is, mint most. A frissen zöldellő bokrokat

mintha valaki bepermetezte volna, csak hát ez a permet vér

volt. Anyám annyit mondott: „Itt vannak a barátaid, nézd meg
őket!” Én persze a közelükbe sem mertem menni. A fákon

mindenütt vér és emberi foszlányok. Csak egy pillanat, és én is

köztük lehettem volna. Így történt, hogy szegény iskola és ját-

szótársaim, akinek emléke így él bennem… Az idő

elhomályosítja az emléküket. Egy Nyári és egy Csicsics nevű

gyerekre emlékezem, de úgy emlékszem hatan voltak. Béke
poraikra, emlékükre, mert ők is a háború áldozatai voltak mind-
nyájan.

Egy emlékező
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ÉLETAZŐSZINAPFÉNYNYUGDÍJASKLUBBAN

Hihetetlennek tűnik, már öt hónap eltelt az évből. Elment

gyorsan, és bizony, ha visszagondolunk, szinte összefolynak a

napok. Egy-egy történés felvillan, emlékszünk dolgokra, de bizony

a legtöbb napról nem igazán tudnánk elszámolni. Remélhetőleg a

mi összejöveteleink nem a könnyű felejtés kategó riá jába tartoznak.

Szívesen fogunk évek múlva is emlékezni a klubélet ese ményeire.

Már a múlt évben elhatároztuk, hogy a gyűlé seket „feldobjuk”,

ne csak a száraz beszámolók, az aktuális feladatok megbeszélése

legyen a napirend, hanem kössük össze valamilyen,- számunkra

fontos- vidám, szórakoztató műsorral, vagy eseménnyel.

A betlehem leszedésével kezdtük az évet, megbeszéltük az

ünnepek történéseit, mindenki elmesélte az élményeit. Volt öröm

s bánat, meglepetések és meglepődések, jól és kevésbé jól sikerült

ajándékozások, egyszóval kerek maradt a világ, hiszen minden a

sok éves tapasztalatok alapján zajlott 2012 karácsonyán is. Leg-

feljebb azok voltak csaló dottak, akik a „betervezett” világvégéről

rajtuk kívülálló okok miatt lemaradtak.  Még jóformán el sem

múlt a karácsony, itt volt a farsang, ami nagyon jól sikerült.  Még

egymásnak sem árultuk el, hogy ki, minek öltözik, de még így is

megvolt a közös készülődés öröme. Három napig készítettük a

farsangi deko rációt, amit terveink szerint a legközelebbi kiállításon

szeretnénk a település lakói nak is megmutatni. A maskarák

nagyon kreatívak, változatosak voltak. Vasorrú, Kukorica Jancsi,

Hófehérke és a gonosz mostoha, kőkorszaki szaki, a nagy ho-ho

horgász, a madárijesztő, Lidi néni és a pesti vigéc. A klubtagság

egyhangú véleménye alapján az első díjjal járó pezsgőt Pergő
Margit néni nyerte Lidi néni jelmezével. Nemcsak a jelmezek

versengtek, hanem az alkalomra sütött fánkok közül is díjaztuk a

legjobban sikerültet. Finomabbnál finomabb töltött, csavart,

élesztővel, sütőporral és még ki tudja milyen fortélyokkal készült

tészták sorakoztak az asztalokon. Nehéz volt a választás, végül

Varga József hagyományos, de tapasztalt háziasszonyokat is meg-

szégyenítő ujjnyi szalagos csodája vitte el a pálmát.

A nőnapi „ünnepi” gyűlésünkön nagyon szép ajándékot kaptunk

a fiúktól. Nagyon örültünk a barkacsokroknak, de a fénypontot az

a nagyon szép, bensőséges műsor jelentette, amit a fiúk a lányok

tiszteletére előadtak. A nők méltatása, a dalok, versek és az aranyos

viccek előadása kellemes meglepetés volt mindenki számára.

Köszönjük fiúk, reméljük, hasonlókkal tudunk előrukkolni mi is a
FéRFINAPON!

A fotó önmagáért beszél, a nyugdíjasok, akik még nem tagjai a

klubnak, reméljük, kedvet kapnak a csatlakozáshoz, és minél több-

jüket köszönthetjük jövőbeli programjainkon.

Székely Lajosné

MÁJUSFAÁLLÍTÁS…
Az idei évben is megőriztük a májusfaállítás hagyományát, mely

a természet megújulásának, újjászületésének szimbóluma.

A Berhidai Nyugdíjas Klub udvarában ismét felállítottuk a

májusfát.

A jókedvű, lelkes kis csapat nagyon sok virággal és szalaggal

díszítette fel, a tetejére természetesen egy flaska is felkerült.

Horváth Istvánné
klubvezető

Fotó: Daróczi Gyula

TISZTELTINGATLANTULAJDONOSOK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózat folyamatos és biztonságos működéséhez, a villamos vezetékek

biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vágni. Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezett-

sége, amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találhatók. Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem tesz eleget, az

életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzembiztonsága érdekében, azt az E.ON-Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. az

általa megbízott szakemberekkel 2013. május hónapban elvégezteti! Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés során szíves együttműködésüket!



2013.május ÖnkormányzatiHíradó

�

GENERÁCIÓKTÁNCA

A Tánc világnapját 1982-ben az UNESCO Nemzetközi Színházi

Intézetének egyik részlege, a Nemzetközi Táncszövetség hozta

létre. Időpontját a francia táncos és balett művész Jean-Georges

Noverre születésnapjára, április 29-re rakták. Célként azt tűzték

ki, hogy ezen a napon a világ minden táncát megünnepeljék és

népszerűsítsék a táncot az általános felfogásban.

Városunkban hagyományosan évek óta a Petőfi Művelődési

Ház ad otthont ennek a nemes eseménynek. Lengyelné Horváth

Andrea kérte fel a szép számú közönség előtt Turcsányi Istvánnét,

mint a Generációk Táncának keresztanyját, az ünnep meg-

nyitására. 

Városunk apraja-nagyja, gyermeke és nyugdíjasa várta jóleső

izgalommal a sorra kerülést, hogy megmutathassa tudását és

szeretetét a tánc iránt, egy olyan dolog iránt, ami időtlen és fel-

szabadítja a gondolatokat, szellemet, amiben csak a mozgás öröme

marad meg. Ahol a várakozás lámpaláza felszabadul a kísérő

muzsikaszó kezdő dallamaira, hogy csupán a mozdulatok össz-

hangját mossa össze az idővel. A mosoly az arcokon felhőtlen és

őszinte volt, mind a fellépők, mind pedig a lelkes nézők oldalán,

s ha csak másfél óráig is, de csak a tánc volt a főszereplője ennek

a délutánnak. 

Fontos megemlíteni a fellépők névsorát is, a műsort a Berhidai

Süni Óvoda Teknősbéka csoportja nyitotta meg, majd a 7.a.

osztály tanulói saját koreográfiájukkal, Boros Enikő és Némethy

Hanna a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola két 6. osztályos

kislánya következett, utánuk Tasi Viki és Vincze Jani vagyis a Face

to face, Kid Rock And Roll SE táncosai és a Pearl Dance junior-

felnőtt táncosok szórakoztatták a közönséget. Őket az Őszi

Napfény Tánccsoport és a Carmen Tánccsoport követte. A Zum-

Dance Aerobic Csoport, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8.-

os tanulói, és a Berhida Táncegyüttes gyermek és felnőtt csoportja

után, a műsor zárásaként a Pere-rúzs adta elő Csárdás című

legújabb koreográfiáját.

Úgy gondolom, méltatlan lenne szó nélkül elmenni azoknak a

személyeknek a megemlítése mellett, akik ugyanolyan lámpalázzal

figyelték védenceiket a reflektorfénytől messze, a takarás ár-

nyékában, vagy a nézőtér egy eldugott, távoli sarkából. Akik

betanították és kitalálták a koreográfiákat, nos, nekik is kijárt a

vastapsból. Sajnos kevés lenne a papír csupán leírni a neveket, a

betűk nem adnák vissza a lélegzetnyi izgalmat, mellyel a tánc

szeretete iránt érzett tiszteletet adják át a tanítványaiknak. S mi,

csupán tapsunkkal tudtuk meghálálni azt a rengeteg izzadság-

cseppet és alázatot, mi a felkészülést övezte. Mégis, minden arcon

mosoly ült a szereplés közben.

Köszönetet érdemel minden fellépő és felkészítő, jövőre remélhetőleg
ismét találkozunk, s aki teheti vagy kedvet érez, nyugodtan keresse fel
a személyiségéhez legjobban illő tánccsoportot. Nyitott szívvel és tárt
karokkal várnak minden mozogni vágyó teremtményt.

Kalmár Lajos Gábor

Fotó: Kalmár Lajos Gábor
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HŐSÖK NAPJA
Berhida Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját

MÁJUS 28-ÁN,
KEDDEN 17 ÓRÁRA

a világháborúkban elesett katonákra való 

megemlékezésre és koszorúzásra.

Helyszín: II. Világháborús Emlékmű
Hősök tere

Megemlékező beszédet mond:

TURCSÁNYI ISTVÁNNÉ
Összefogással Berhidáért Egyesület elnöke

Közreműködnek:
Lakatos Georgina és Sijer Krisztofer

az Ady Endre Általános Iskola és AMI tanulói
Búzavirág Népdalkör

Kérjük, tisztelje meg hőseink emlékművét 
egy szál virággal és jelenlétével!

TÉNY:

A szép mosoly � magánéleti és 

magabiztossá tesz üzleti sikerek

Segíthetünk?

Kérjen időpontot a 06 88 574 865 telefonszámon!

Díjmentes konzultáció, gyors megoldások.

Globe Dental Fogászati Centrum
Balatonkenese, Táncsics M. u. 6.
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KO N C Z
A U T Ó S I S K O L A

JOGOSÍTVÁNY
Intenzív tanfolyam FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSSEL!

Kultúrház és Könyvtár, Berhida

2013. június 19-én, 16 órakor

INFORMÁCIÓ: 
Koncz István: 

06-30/3128-875

KEDVES LAKÓK!

Díszítsük fel a városunkba bevezető fő
utakat a XXI. BERHIDAI NAPOK
alkalmából!
Az Összefogással Berhidáért Egyesület
hagyományt kíván teremteni. 

Fogjunk össze és tegyük hangulatosabbá,

érdekesebbé, emlékezetesebbé e három napot, hogy a

városunkba látogatókat jó érzés töltse el! Tavaly nagyon sok

pozitív visszajelzést kaptunk az idelátogatóktól. 

Szeretnénk, ha idén is így lenne!

Kérjük Önöket, ha van lehetőségük és szívesen részt vennének

településünk szépítésében, díszítsék fel házuk elejét, vagy a

kerítést, kapuoszlopot, esetleg a fákat. Felhasználható anyagok:

pl. cserepes növények, szalma bálák, leanderek, tökök, szalma
bábuk, talicskák, kordék, lovas kocsik, kukoricacsuhé, vessző, kerti
kisgépek dekorálása, vagy ezek együttes kompozíciói, akár humoros
formában is. Az összeállításnak péntektől vasárnapig kell kint

lenni. 

Az alkotásokat a környékbeli települések kertbarát köreinek

tagjai fogják zsűrizni. Minden utcát végigjárnak a három nap

egyikén. A tíz legszebbet jutalmazni fogják, de lesznek

különdíjak is a legötletesebb kategóriában. Az esetleges éjszakai

rongálások miatt este berakható a kompozíció, de a reggeli

órákban vissza kell helyezni őket. Nagyon fontos, hogy a ház-

szám látható legyen, akinek nincs, kérjük, hogy egy kis táblára

írja a dekoráció mellé.

Az eredményhirdetés vasárnap, a Berhidai Napok ünnepélyes

zárásakor lesz.

Akinek további kérdése van, hívja a 06-30-989-1152 telefon-

számot.

Felkért utcák: Veszprémi út, Péti út, Ősi
út, Kossuth u., Kiskovácsi út, Bem u., 
Bezerédi tér környéke.

Összefogással  Berhidáért Egyesület

TISZTELT LAKOSSÁG!
Az Összefogással Berhidáért Egyesület először hirdeti meg idén a

„VIRÁGOS BERHIDA” elnevezésű környezetszépítő versenyét. 

A következő kategóriákban várjuk a nevezéseket: 
Családi házak, udvarok virágosítása 
Csoportos lakások előkertje, környezetének virágosítása  
Erkélyek, verandák virágosítása
Virágos kerítés
Virágos közintézmény
Virágos vállalkozás 
Ingatlan előtti közterület virágosítása

A pályázaton részt vehet valamennyi, a város közigazgatási területén lévő

ingatlan tulajdonosa, használója. Egy személy több kategóriában is nevezhet. 

Nevezni augusztus 1-ig lehet írásban a jelentkezési lap kitöltésével, amely át-

vehető a berhidai Könyvtárban, és a Petőfi Művelődési Ház Könyvtárában,

valamint letölthető a város honlapjáról (www.berhida.hu).
A kitöltött jelentkezési lapok elektronikusan is eljuttathatók az 

osszefogassal@citromail.hu e-mail címre, vagy postai úton Turcsányi
Istvánné, 8182 Berhida, Jázmin u. 20. szám alá.

A zsűri az elbírálás során fotókat készít, amiből az ősz folyamán kiállítás készül. 

A pályázatok elbírálása augusztusban várható. Az elbírálást végző szakmai

zsűri különös figyelmet fordít majd a környezet gondozottságára, esztétikai

látványára, összképére, különös tekintettel az ingatlan előtti

közterületre.

Az ünnepélyes eredményhirdetés és a kategóriánkénti győztesek

díjainak átadása a XXI. BERHIDAI NAPOK keretén belül

történik meg. Erről a győztesek levélben kapnak értesítést, ezért a

jelentkezési lapokon pontosan kell megadni a személyes adataikat

és elérhetőségeiket!

Kérjük a T. Lakosságot, hogy tegyünk környezetünk és városunk
szebbé, otthonosabbá tétele érdekében és minél többen vegyenek
részt a pályázaton!

Összefogással Berhidáért Egyesület
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