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BERHIDA

Az elmúlt négy évben az önkormányzat pénzügyi helyzete sta-

bil, kiegyensúlyozott képet mutat. Jelentõsebb pénzellátási

probléma nem volt. Az önkormányzat hitel felvétele nélkül va-

lósította meg feladatait. Az önkormányzat vagyona jelentõsen

nem változott, a 2010-es 3,04 milliárd forintos vagyonérték

2013-ban 3,1 milliárd forintra nõtt.

A fenti eredményeket úgy érte el az önkormányzat, hogy a

feladatfinanszírozási rendszerre történõ átállás 2013. évben az

elõzõ évihez viszonyítva mintegy 20%-os állami támogatás-

csökkenést okozott. A helyi adóbevételek körében kiemelendõ

az iparûzési adóbevétel alakulása, amely 2010-ben még

212.598.704.-Ft volt, amely 2011-re 118.277.664.-Ft-ra csök-

kent, 2012-ben 119.136.660.-Ft összegben folyt be, 2013-ra

149.480.746.-Ft-ra emelkedett, de az elsõ évhez képest még

így is jelentõsen kevesebb iparûzési adó folyt be. 

A normatív állami támogatás helyébe lépõ feladatfinanszíro-

zási rendszer azt eredményezte, hogy míg az elõzõ években a

mûködési jellegû bevételek körében a saját bevételek aránya

30% körül mozgott, addig a bevezetés évében a saját bevételek

aránya 38%-ra emelkedett.

Megállapítható, hogy az önkormányzat a feladatait egyre

romló pénzügyi feltételek között látta el, méghozzá anélkül,

hogy drasztikus struktúraátalakítási lépésekre kényszerült volna.

A hivataltól a kialakított járási hivatalhoz kerültek a gyám-

hatósági, építéshatósági, okmányirodai és egyes szociális ha-

táskörök és ezzel együtt ingyenes használatba adtuk az ok-

mányirodai épületrészt – a törvény rendelkezése alapján – az ott

lévõ valamennyi ingósággal és három fõ ügyintézõvel együtt.

A köznevelési reform kapcsán állami fenntartásba kerültek

az iskoláink, de az üzemeltetési költségek továbbra is az ön-

kormányzatot terhelik. 

A gazdálkodási nehézségek ellenére több fejlesztés is meg-

valósult városunkban, többnyire pályázati forrásokból, ame-

lyekhez az önkormányzat saját erõt biztosított, részben pedig ön-

kormányzati költségvetésbõl.

Felújításra került a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, meg-

valósult a város rehabilitációs program, amelynek keretében

részben felújításra került a városháza, létrejött egy sportpálya,

játszótér, kiszolgáló épület, piactér.  Mindkét iskolában jelen-

tõs informatikai eszközbõvítés történt. Megvalósult a Kistó kör-

nyéki „Séd menti kultúrpark I.” üteme, és befejezéséhez köze-

ledik a II. ütem. 

Felújítottuk a peremartoni sportöltözõt, térfigyelõ kamerákat
helyeztünk el a város több kulcsfontosságú pontján. Járda fel-
újítására került sor a Veszprémi úton, új járda készül az Orgona

utcában. Több önkormányzati ingatlanban került sor nyílászáró-
cserére, külsõ homlokzatszigetelésre, szolgálati lakások kerültek
felújításra. Ezekrõl a munkálatokról minden évben a helyi újság

városnapi különszámában tájékoztattuk az itt élõket. 

dr. Cseh Tamás jegyzõ

XXI. évfolyam 7. szám
2014. október

Városi Önkormányzat lapja

AZ ÖNKORMÁNYZAT ELMÚLT NÉGY ÉVÉNEK 
NÉHÁNY TÉNYE

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Berhida Város Önkormányzata nevében ezúton mondok köszö-
netet mindazoknak a helyi lakosoknak, vállalkozóknak, vállal-
kozásoknak, akik felajánlásukkal és közremûködésükkel hozzá-
járultak a XXII. Berhidai Napok sikeres lebonyolításához. 

TÁMOGATÓINK: Agroterm Kft., Balatonfõi Szöv. Szolg.
Zrt., Balatonfüred Pékség, Balatonvidéki Zrt., Bamax Bau Kft.,
Berhida Város Önkormányzata és Intézményei, Berhida Városi
Polgárõrség Egyesület, Berhidai Lovasok Közhasznú Sport
Egyesülete, Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Be-
zerédi úti Marika Virágbolt, Chemark Kft., Fábián Sándor, Fény-
forrás Kft., Fertilizers Kft., Flanna Kft., Gerõfi Miklósné, Goods
Market Kft-Kéri Edit, Gránit 2007 Kft., Gulyás Viktória, Han-
gadó Produceri Iroda, Hersics Balázs, Horváth Jenõ és Horváth
Jenõné, id. Turcsányi Istvánné, Ifj. Gerõfi Miklósné, Ifj.
Turcsányi Istvánné, Katica Pékség, Kellerné Szász Anikó,
Kemifarm Kft., Kocsis Béla, Koncz Autósiskola, Markó János,
Markó Jánosné, Maxam Magyarország Kft., Medior Bt., Mikó
Kft., Molnár Kft., Nesó Bt., Papirusz – Kovács Andrea, Patai
Balázs, Pénzes Géza, Peremartonért Egyesület, Pordán Árpádné,
Rófa Kft., Schlakker Béla, Sidó Miklós, Skobrák Gáborné, So-
mogyi István,  Szalkay és Társa Ip. Szolg. Kft., Szokolai Mini
ABC, Tatai László, Tulipán Haus Kft., Várpalotai Rendõrkapi-
tányság, Veszprém Megyei Diana Vadászhölgy Klub, Zöld-Séd
4 Bt., Zsapka Lászlóné - Jozi Élelmiszer Üzlet

Pergõ Margit polgármester
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ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2010. évi tény 2011. évi tény 2012. évi tény 2013. évi tény 2014. évi

módosított terv

I. Mûködési célú támogatások államháztartáson belülrõl 524 223 443 461 564 006 518 797 573 604

ebbõl: központi támogatás 455 961 347 220 366 142 425 320 405 263

egyéb támogatás államháztartáson belülrõl 65 410 91 795 115 802 90 625 166 949

elõzõ évi kiegészítések, visszatér. 2 852 4 446 2 142 2 852 1 392

elõzõ évi pénzmaradvány átvétele 79 920

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrõl 139 203 23 976 9 836 38 541 31 395

ebbõl: központi támogatás 1 221

egyéb támogatás államháztartáson belülrõl 139 203 23 976 7 457 37 320 31 395

elõzõ évi pénzmaradvány átvétele 2 379

III. Közhatalmi bevételek 391 740 318 935 368 415 251 068 214 546

Ebbõl: helyi adó és adó jellegû bevételek 251 324 187 035 196 343 234 380 203 146

átengedett központi adók,  jövedelemkülönbs.mérséklése 138 648 129 601 169 455 11 826 10 300

bírság, pótlék egyéb közhatalmi bev. 1 768 2 299 2 617 4 862 1 100

IV.(Intézményi) mûködési bevételek 87 195 82 081 98463 83 335 59 498

V. Felhalmozási bevételek 2 436 711 1 267 2 984 1 950

ebbõl: tárgyi eszköz értékes, önk saj felhalm és tõkej 426 711 1 267 2 984 1 950

pénzügyi befektetések bevételei 2 010

VI. Mûködési célú átvett pénzeszközök 2 372 2 786 251 131 70

ebbõl: mûködési célú kölcsönök visszatérülése

mûködési célú pénzeszk.átv.államh.kivülrõl 2 372 2 786 251 131 70

VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 997 934 710 690 600

ebbõl: felhalm.célú kölcsönök visszatérülése 997 934 710 550 600

felhalm.célú pénzeszk.átv.államh.kivülrõl 140

Költségvetési bevételek összesen: 1 148 166 872 884 1 042 948 895 546 881 663
Ebbõl: mûködési költségvetési bevételek 1 005 530 847 263 1 031 135 853 331 847 718

felhalmozási költségvetési bevételek 142 636 25 621 11 813 42 215 33 945
VIII. Finanszírozási bevételek
1. Költségvetési hiány belsõ finanszírozására szolgáló 

pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány igénybevétele) 205 377 188 618 116 902 48 268 216 457

2. Költségvetési hiány külsõ finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi mûveletek bevételei 0 0 0 0 0

Finanszírozási  bevételek összesen: 205 377 188 618 116 902 48 268 216 457
IX. Függõ, átfutó, kiegy bevételek -23 518 300 2 018 -2 928
Bevételek összesen: 1 330 025 1 061 802 1 161 868 940 886 1 098 120

I. Mûködési kiadások 986 226 861 020 1 008 088 735 685 877 805
1. Személyi juttatások 470 504 407 968 420948 277 384 347 194

2.  Munkaadót terhelõ járulék és szociális hozzájárulási adó 115 435 102 443 105658 65 602 80 715

3. Dologi kiadások 255 345 211 029 235371 210 264 223 972

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 130 586 131 244 124376 117 258 79 360

5. Egyéb mûködési célú kiadások 14 356 8 336 121 735 65 177 146 564

ebbõl: pénzeszközátadás államh.belülre 7 130 1 799 5 133 60 162 141 876

pénzeszközátadás államh.kivülre 7 226 6 537 6632 5 015 4 688

pénzmaradvány átadása 109970

kölcsön nyújtása

tartalékok

II. Felhalmozási kiadások 231 284 83 334 38 666 72 736 220 315
1. Beruházások 203 900 51 562 26100 53 970 99 527

2. Felújítások 27 384 31 772 10 187 15 698 30 753

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 2 379 3 068 90 035

ebbõl: pénzeszközátadás államh.belülre 2 119

pénzeszközátadás államh.kivülre 3 064

elõzõ évi pénzmaradvány átadása 2379

kölcsön nyújtása 869

pénügyi befektetések 80

tartalékok 86 971

Költségvetési kiadások összesen: 1 217 510 944 354 1 046 754 808 421 1 098 120
Hiteltörlesztés 11 678 12 086

Finanszírozási kiadások összesen: 11 678 12 086 0 0 0
Függõ, átf, kiegyen kiad -5 768 -1 727 13 947 -22 014
Kiadások összesen: 1 223 420 954 713 1 060 701 786 407 1 098 120

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ADATAI 2010-2014. ÉVEKBEN
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK
1. Rózsás Róbert

független jelölt

2. Punk János
Fidesz Magyar Polgári Szövetség-

Keresztény Demokrata Néppárt

3. Pergõ Margit Cecília
független jelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Rózsás Róbert vagyok 43 éves, 16 éve élek
Berhidán. Nõs vagyok, két gyermekem van.

Mindig figyelemmel kísérem településünk je-
lenét és jövõjének alakulását.
Fontos feladatnak tartom:

Konkrét lépéseket tenni a munkahelyterem-
tés területén.

A beruházásoknál a helyi vállalkozók lehetõ-
ségeinek biztosítása.

A közmunkaprogram hatékonyabb mûködte-
tése.

Közbiztonság megszilárdítása.

A településen élõ hátrányos helyzetûek élet-
feltételeinek javítása.

A lakosságnak, civil szervezeteknek nagyobb
lehetõséget adni, hogy részt vegyenek jövõké-
pünk, terveink megvalósításában.

Az oktatási és közmûvelõdési intézmé-
nyek színvonalának emelése. Sportolási és
szabadidõs tevékenységek feltételeinek biz-
tosítása.

Berhida fejlõdése érdekében kérem, tiszteljen
meg bizalmával és szavazatával!

Rózsás Róbert
polgármesterjelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Okleveles gépészmérnök és közgazdász
szakmérnök vagyok. Rendelkezem még ingat-
lanközvetítõi, beruházási mûszaki ellenõri és
közbeszerzési referensi végzettségekkel. Ön-
kormányzati munkámat l994-tõl képviselõként
kezdtem, melyet szakmai jártasságom szerint
végeztem, tiszteletdíjam teljes felajánlásával
anyagilag is támogatva a helyi közösségi célok
megvalósítását. Független polgármesterként
2008-tól állok a város szolgálatában. Az elmúlt
évek alapján úgy érzem tetteim már megítélhe-
tõek és bízom abban, hogy folytatásra érdeme-

sek.  Abban hiszek, hogy elsõsorban saját ma-
gunkra támaszkodva, a Berhidán élõk ereje, te-
hetsége és munkája révén összefogva sikeres
lesz közös ügyünk: a város szépítése, tartós fej-
lõdése.

Kérem, hogy a választáskor döntsenek
bölcsen. Továbbra is olyan személyekre bíz-
zák a város vezetését, akik tudásuk, jószándé-
kú elkötelezettségük, hitelességük révén, tet-
tekkel bizonyítva szolgálják településünket.

Pergõ Margit Cecília
polgármesterjelölt

EGYÜTT AZ ORSZÁGGAL, 
EGYÜTT BERHIDÁÉRT!

1957-ben születtem, õsi berhidai család sarja-
ként. Családunk tagjai mindig is vállaltak közéle-
ti szerepet, vagy tettek a köz érdekében. Déd-
nagyapám, Antal István 1927-ben 27 évesen lett
elöljáró a faluban és kezdte el az azóta is élõ tra-
díciót, hogy minden családtagunk hozzátett a te-
lepülés értékeihez. A mai napig használják a te-
lepülés lakói azokat az épületeket, amelyeket
elõdeim állítottak és az általam megépített ipari
létesítmények manapság is bevételhez juttatják a
várost.

Berhida lakója vagyok immár évek óta, mióta
végleg haza költöztem, hogy idõs, beteg szüleimet
gondozzam. Nõs vagyok, van két gyermekem, 
négy unokám, második házasságomból egy nevelt
fiam. 

Hosszú évek vállalatvezetõi és vállalkozói
gyakorlata alatt összegyûjtött hazai és nemzet-
közi tapasztalatok birtokában, (több nyelven be-
szélek a magyaron kívül) elfogadva a kormány-
zó erõ támogatását, szeretnék tenni a település
érdekében, hiszen könnyebb olyan vezetéssel
együttmûködni, akik hasonlóan gondolkodnak.

Punk János
polgármesterjelölt

ISMERJE MEG POLGÁRMESTER ÉS KÉPVISELÕJELÖLTJEINKET!
A 2014-es Önkormányzati Választásokon az alábbi polgármester- és képviselõjelöltek indulnak városunkban. A jelöltek a kisor-
solt lista alapján elfoglalt helyük sorrendjében kerülnek bemutatásra. Az elektronikus úton közzétett felhívásra az alábbi jelöltek
küldtek bemutatkozó anyagot szerkesztõségünkbe.

1) Polgármesterjelöltek közül egy fõre lehet érvényesen szavazni.
2) Önkormányzati képviselõjelöltek közül legfeljebb 8 fõre lehet érvényesen szavazni.
3) Roma települési nemzetiségi jelöltek közül legfeljebb 4 fõre lehet érvényesen szavazni.
4) Német települési nemzetiségi jelöltek közül legfeljebb 3 fõre lehet érvényesen szavazni.
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Tisztelt Berhidaiak!

Az Önök bizalmából az elmúlt 4 évben

képviselõként tevékenykedtem. Igyekez-

tem Berhida fejlõdéséért tenni, elõrehala-

dását támogatni. Célom egy olyan lakókör-

nyezet kialakítása, mely vonzóvá válhat

mindenki számára. Többek közt ezért

mondtam le a tiszteletdíjam jelentõs há-

nyadáról óvodák, rendezvények és játszótér-fejlesztés javára.

Hiszem, hogy kisebb-nagyobb lépésekkel építeni tudjuk telepü-

lésünket. Nem az ígéreteimmel, hanem a tetteimmel szeretném

Berhida fejlõdését szolgálni. Kérem, támogasson szavazatával.

Tisztelettel: Gerõfi Roland
képviselõjelölt

Tisztelt Választópolgárok!

1967-ben születtem, azóta Berhidán

élek, építésztervezõ, mûszaki ellenõr

vagyok és mûszaki ügyintézõként dolgo-

zom.  Településünket, intézményeit, az itt

lakókat eddigi munkám során sikerült ala-

posan megismernem. Így a 28 év építõipa-

ri, 16 év településüzemeltetési, és a 12 év

képviselõi, bizottsági elnöki munkám során megszerzett tapasz-

talattal, szakmai hozzáértéssel, a megbékélés és összefogás je-

gyében, az egységes Berhida fejlõdése érdekében szeretnék to-

vább tevékenykedni. Ehhez kérem szíves támogatásukat.

Köszönettel: Fülöp Attila
képviselõjelölt

Kedves Berhidai Választópolgárok!

56 éves vagyok. Születésem óta Berhi-

dán élek. Nagyon köszönöm eddigi támo-

gatásukat és azt, hogy ismételten indulha-

tok független képviselõjelöltként a 2014-

es önkormányzati választáson.

Számomra nagyon fontos városunk fej-

lõdése, hiszen a település polgárainak bol-

dogulásáért, gyermekeink, unokáink biztos, szebb és élhetõbb

jövõjéért kell küzdenünk. 

Az itt élõ emberek érezzék, hogy döntéseink az Önök érde-

két szolgálják, nyilvánosak legyenek, minden polgár tudja, lás-

sa, hogy Berhidáért vagyunk, Berhidáért döntünk. 

Tisztelettel: Punk József
képviselõjelölt

EGYÉNI LISTÁS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕJELÖLTEK
1. Punk József

független jelölt

2. Turcsányi Istvánné
független jelölt

3. Gerõfi Roland
független jelölt

4. Fülöp Attila
független jelölt

5. Vargáné Reider Krisztina
független jelölt

6. Héninger László
Fidesz Magyar Polgári Szövetség-

Keresztény Demokrata Néppárt jelölt

7. Babai János
Fidesz Magyar Polgári Szövetség-

Keresztény Demokrata Néppárt jelölt

8. Dufekné Simon Etelka
független jelölt

9. Kocsis Béla
független jelölt

10. Kruppa József
független jelölt

11. Szõke János
független jelölt

12. Reider Tibor
Fidesz Magyar Polgári Szövetség-

Keresztény Demokrata Néppárt jelölt

13. Nyirõ István
független jelölt

14. Rózsás Róbert
független jelölt

15. Szalainé Tóth Krisztina
független jelölt

16. Csomai Zoltán János
független jelölt

17. Punk János
Fidesz Magyar Polgári Szövetség-

Keresztény Demokrata Néppárt jelölt

18. Szabó Ferenc
Fidesz Magyar Polgári Szövetség-

Keresztény Demokrata Néppárt jelölt

19. Kovács Rajmund
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Tisztelt Választópolgárok!

Turcsányi Istvánné vagyok. Születésem

óta élek Berhidán. Az Önök bizalmából 12

éve becsülettel helytállok, mint képviselõ.

Hosszú évek óta részt veszek a település

kulturális életében is. Hiszem és vallom,

hogy tisztességes hozzáállással, a köz ér-

dekében végzett munkámmal segíthetek

abban, hogy a városunkban elindult fejlõdést tovább folytas-

suk egy olyan képviselõ-testülettel, ami az elmúlt évek tapasz-

talatait felhasználva, felelõtlenül nem ígérget. Ehhez kérem az

Önök segítségét és támogatását! 

Tisztelettel: Turcsányi Istvánné
független képviselõjelölt
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Tisztelt Választópolgárok!

Vargáné Reider Krisztina vagyok, 42

éves. Berhidán éltem 37 évig, majd válá-

som után Peremartongyártelepre költöztem

két gyermekemmel. 

Jelenleg egy helyi vállalkozást vezetek.

Egy céltudatos, határozott vezetés remé-

nyében rengeteg ötletem lenne. Ipartestü-

let létrehozásával segíthetnék a helyi vállalkozóknak, lehetõ-

ségeket adva a jobb mûködés biztosításában.

A jelenlegi vezetésbõl sajnos hiányzik egy rugalmas, fiata-

los hozzáállás és szemlélet!

Városunk élhetõbbé tétele érdekében kérem, hogy az 

OKTÓBER 12-i választásokon támogasson szavazatával!

Köszönöm!
Vargáné Reider Krisztina

képviselõjelölt

Tisztelt Berhidaiak!

Születésem óta Berhidán élek, felesé-

gemmel három gyermeket nevelünk. Élel-

miszerboltot üzemeltetek településünkön

25 éve. Önöknek köszönhetõen többször

megválasztottak önkormányzati képviselõ-

nek, 4 éve pedig részönkormányzati kép-

viselõ is vagyok.

Feladatomnak tekintem a munkahelyteremtõ és egyéb pá-

lyázatok jobb kihasználását, a helyi vállalatok, vállalkozások

és a közbiztonság megerõsítését, a városközpont rehabilitáció-

ját, a lakosság és önkormányzat viszonyának javítását. 

Ehhez kérem az Önök támogatását!  

Tisztelettel:
Héninger László

képviselõjelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Babai János vagyok, 25 éve veszek részt

a nemzetiségi politikában. Két Tanoda

programommal folyamatosan hozzájárulok

a halmozottan hátrányos helyzetû gyerme-

kek iskolai felzárkóztatásához, szociális

szövetkezetemmel részt veszek a közfog-

lalkoztatási és képzési programokban. Te-

lepülési képviselõként továbbra is nagy hangsúlyt fektetnék az

oktatásra és munkahelyteremtésre.

Célom, hogy minden berhidai lakos érdeke mindenhol meg-

felelõen érvényesüljön.

Babai János 
képviselõjelölt

Tisztelt Berhidaiak!

Dufekné Simon Etelka vagyok, 1969-

ben születtem, azóta itt élek Berhidán. 

A városban kettõ iskola is van, felvetõ-

dik a kérdés, hogy a gyerekek egy része

miért a környezõ általános iskolába jár? 

Miért nincs világítás, járda az utcában, a

szomszéd miért vasárnap vágja a füvet?

Lehetne sorolni még, a rég meg nem oldott dolgokat. Ezekben

az ügyekben, úgy gondolom, hogy új képviselõ-testületi tag-

ként módomban állna a lakosság érdekeit képviselni.

Kérem Önöket, ha úgy érzik, hogy Berhidának kell a válto-

zás, tiszteljenek meg bizalmukkal, és szavazzanak rám!

Tisztelettel: Dufekné Simon Etelka
képviselõjelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Kocsis Béla vagyok, 1971-ben szület-

tem. Kisebb megszakításokkal az egész ed-

digi életemet Berhidán éltem le. Jelenleg is

itt élek három gyermekemmel és a felesé-

gemmel. Több mint tíz éve vállalkozóként

dolgozom az építõiparban. Szeretném, ha

az Önök segítségével egy olyan képviselõ-

testület tagja lehetnék, akik közös céljuknak tekintenék Berhi-

da város fejlõdését. Ígéretek helyett, folyamatos munkával sze-

retném megköszönni az Önök megtisztelõ bizalmát. Kérem, tá-

mogassanak szavazatukkal az októberi választáson!

Tisztelettel: Kocsis Béla 
képviselõjelölt

Tisztelt Választóim!

Köszönöm támogatásukat, hogy ismét,

immár ötödik alkalommal indulhatok az

Önök jóvoltából független képviselõjelölt-

ként a helyhatósági választásokon.

Továbbra is az a legfontosabb számom-

ra, hogy Berhida maradjon a fejlõdés útján,

minden beruházás, minden fejlesztés szol-

gálja az egész közösség javát.

Ehhez kérem segítségüket, szavazataikat. Csak közös erõ-

vel, együtt tudjuk az elõttünk álló feladatokat megoldani.

KÖZÖS A MÚLTUNK, A JELENÜNK, ÉPÍTSÜK

EGYÜTT KÖZÖS JÖVÕNKET!

Tisztelettel: Kruppa József
az Ön képviselõjelöltje
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Tisztelt Választópolgárok!

Szõke János berhidai lakos vagyok, 44

éves, 2 gyermekem van. Jelenleg Veszp-

rémben sofõrként dolgozom a REAL-M

Kft-nél. Független képviselõként indulok,

roma származású vagyok, de ettõl függet-

lenül eléggé közismert és felsõbb körök-

ben is elfogadott vagyok.  Szeretném el-

nyerni a bizalmukat, igaz, ígérni nem tudok, de mindent meg-

teszek azért, hogy változzon valami Berhidán.  Elõre is köszö-

nöm a bizalmat!

Szõke János
képviselõjelölt

LEGYEN VÉGRE RENDSZERVÁL-

TÁS BERHIDÁN!

Születésem óta Berhidán élek, berhidai

családból származom.

Nõs vagyok, 3 gyermekem van. Közel

30 éves vállalkozói tapasztalattal rendelke-

zem, szinte minden családot ismerek. Is-

merem a gondokat, problémákat, ideértve a

helyi roma családokat is, és csapatunkkal látjuk a megoldási le-

hetõségeket. 

Párton kívüliként, de a kormányzó párt jelöltjeként elsõszá-

mú feladatomnak tekintem élhetõ város kialakítását. Legfon-

tosabb olyan gazdasági környezet létrehozása, amely a helyi

vállalkozásokat munkahelyteremtésre ösztönzi.

Reider Tibor
képviselõjelölt

Kedves Választópolgárok!

Az Önök támogatásának köszönhetõen

a helyi közéletben 1994 óta vehetek részt.

A szociális bizottság elnökeként 8 évig,

majd ezt követõen 12 évig alpolgármes-

terként láthattam el tisztségemet. Az ed-

digi eredmények nem valósulhattak vol-

na meg, ha nincs összefogás, egymás vé-

leményét tisztelõ, átgondolt munka. Sikerült az önkormányzat

stabilitását megtartani és adósság nélkül a feladatokat meg-

oldani. A jövõben is szeretném segíteni Berhida boldogulá-

sát, fejlõdését. 

A folytatáshoz ezúton tisztelettel kérem Önöket, hogy támo-

gassanak bizalmukkal és szavazataikkal.

Nyirõ István
képviselõjelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Rózsás Róbert vagyok, 43 éves, nõs, két
gyermekem van, 16 éve élek Berhidán. 

Röviden terveimrõl:
Közbiztonság hatékony javítása, rend-

õrállomás létrehozása, Közterület felügye-
lõk alkalmazása.

Konkrét lépéseket tenni a munkahelyte-
remtés területén.

A beruházásoknál a helyi vállalkozók lehetõségeinek javítása.
A közmunkaprogram mûködtetése.
A lakosságnak, civil szervezeteknek nagyobb lehetõséget

szeretnék adni, hogy beleszólhassanak városunk vezetésébe.
Az oktatás, kultúra, sport és szabadidõs tevékenységek fel-

tételeinek javítása.
Berhida fejlõdése érdekében kérem tiszteljen meg bizalmá-

val és szavazatával!
Rózsás Róbert
képviselõjelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Szalainé Tóth Krisztina 37 éves vállal-

kozó vagyok, 14 éves korom óta lakom

Peremartongyártelepen, jelenleg Berhidán

dolgozom. Az iskolában a Szülõi Munka-

közösség elnöke és az alapítvány kurátor

tagja vagyok. Munkáim során, mély bete-

kintést kaptam a Berhidán élõ emberek

problémáiról, életérõl. Ezeket a tapasztalatokat felhasználva

szeretnék becsülettel helyt állni, dolgozni településünkért.

Mit ígérek? Más látásmódot, fiatalos lendületet, tenni akarást,

és nem utolsó sorban rengeteg szorgalmat. Én ebben látom a

jövõt! Ehhez kérem megtisztelõ bizalmukat, segítõ szavazatu-

kat!

Szalainé Tóth Krisztina
képviselõjelölt

Tisztelt Választók!

Csomai Zoltán vagyok, 30 éves, 14 éve

élek Berhidán! Vendéglátósként végeztem,

majd érettségi után a Színmûvészeti Fõis-

kola akkreditált felsõfokú tanszakán éne-

kes, elõadómûvészként végeztem! Jelenleg

kereskedelmi ügyintézõként dolgozom. 

Hiszem, hogy a fejlõdés dinamizmusá-

ra van remény. Terveim megvalósításához mindenkire szükség

lesz. Az összefogás, a tenni akarás, meg fogja hozni munkánk

gyümölcsét! 

Ha megtisztelnek bizalmukkal, szavazatukkal, a felvázolt el-

képzelések és tervek, amiket már kézhez kaptak, Önökkel

együtt megvalósítható.

Én ezért szeretnék dolgozni! Ehhez kérem az Önök segítségét!

Csomai Zoltán
képviselõjelölt
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BERHIDA TÖBBET ÉRDEMEL!

Élhetõ várost szeretnék, ahol a gazdasá-

gi környezet segíti a település lakóinak bol-

dogulását, kulturális gazdagodását és szel-

lemi fejlõdését, ahol a fiatalok jól érzik

magukat, letelepednek, nem pedig elmene-

külnek.

Ennek érdekében a legfontosabb fel-

adatok:

Munkahely teremtés ösztönzése, közbiztonság javítása, élhe-

tõ modern városközpont kialakítása, a Kultúrház helyreállítása,

megtöltve kulturális eseményekkel, turizmus fellendítésének

elõsegítése, helyi vállalkozók helyzetbe hozása. 

Berhida minden részét egyformán kell fejleszteni!

Punk János
képviselõjelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Szabó Ferenc vagyok. Családommal há-

rom generáció óta élek Berhidán. Kereske-

déssel és szolgáltatással foglalkozó családi

vállalkozásunk 30 éve üzemel. Munkatár-

saim is Berhidán laknak, így napi szinten be-

szélgetünk városunkat érintõ dolgokról.

Szeretnék több virágot, növényt, parkot a

városközpontba, régi igényt elégítene ki egy piactér kialakítá-

sa is. Támogatom a folyamatos rendõri jelenlét tervét. Megvá-

lasztásom esetén szorgalmazom a Hõsök tere hiányzó szilárd bur-

kolatának kialakítását. Ehhez kérem az Önök támogatását!  

Szabó Ferenc 
képviselõjelölt

Tisztelt Berhidai Polgárok!

Ismét képviselõket választanak, a sza-

vazataikkal városunk jövõjérõl fognak

dönteni. Nõs vagyok, 35 éves, 2 gyermek

édesapja, a Jobbik jelöltjeként indulok

Berhidán. Tõsgyökeresként tisztában va-

gyok városunk jelenlegi állapotával. Adja-

nak lehetõséget Önök most a fiataloknak,

fordítsuk meg együtt a város szekerének rúdját. Változtassunk,

vessünk véget a fiatalok elvándorlásának, a romló közbiztonság-

nak, a magas munkanélküliségnek, legyen végre Berhida nem-

csak papíron város. Támogassa Ön is a fiatalodást, a változást!

Kovács Rajmund 
képviselõjelölt

Jobbik

Tisztelt Választópolgárok!

Szalkai Károly vagyok, 1944-ben szü-

lettem Berhidán, azóta is itt élek és dolgo-

zom. Kezdettõl tagja vagyok a Berhidai

Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, s a

2007-ben alakult Berhida Német Nemzeti-

ségi Kultúrájáért Egyesület munkájában is

aktívan részt veszek, mert Berhidát szív-

ügyemnek tekintem. Szívügyemnek tekintem a helyi intézmé-

nyek mûködésének elõsegítését, a német nyelv megismerteté-

sét, a kulturális értékek ápolását.

Kérem, szavazataikkal támogassák további munkámat,

hogy a BNNÖ további mûködését segíthessem!

Tisztelettel: Szalkai Károly
képviselõjelölt

1. Ernhofferné Somogyi Ágota 
(Nem küldött bemutatkozó anyagot.)
Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok

Közössége

2. Havasfalvi Zoltán Istvánné 
(Nem küldött bemutatkozó anyagot.)
Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok

Közössége

3. Szalkai Károly Sándor
Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok

Közössége

4. Molnárné Gáspár Orsolya 
(Nem küldött bemutatkozó anyagot.)
Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok

Közössége

NÉMET NEMZETISÉGI KÉPVISELÕJELÖLTEK
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Tisztelt Választópolgárok!

Jónás Istvánnak hívnak, berhidai szü-

letésû vagyok. Több ciklusban is voltam a

Roma Nemzetiségi Önkormányzat képvi-

selõje, alelnöke. Kellõ tapasztalatot sze-

reztem ahhoz, hogy a következõ idõszak-

ban is megfelelõen képviselhessem az ér-

dekeket a kultúra, a hagyományõrzés és a

foglalkoztatás területén.

Jónás István
képviselõjelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Duka Lászlóné, Matild vagyok,

Berhidán születtem. Több alkalommal

voltam már Nemzetiségi Önkormányzati

képviselõ. Látva a berhidai romák hely-

zetét, újból szeretnék bizalmat kapni. A

kultúra és a hagyományok ápolása terén,

valamint az oktatásban és felzárkóztatás-

ban szeretnék segíteni.

Duka Lászlóné
képviselõjelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Pfeifer Mónika vagyok. Jelenleg a

Várpalotai Járási Hivatal Berhidai Ki-

rendeltségén roma referensi feladatokat

látok el. Fontos számomra a roma iden-

titás, a cigányzene, a család, a testvériség,

a roma kultúra, és hogy segítsünk egy-

másnak, amiben tudunk. Számítok a tá-

mogató szavazataikra!

Pfeifer Mónika 
képviselõjelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Egy közösség, a berhidai városközösség

képviselete számunkra nem hatalmas ki-

váltságot jelent (abból nem kérünk!), ha-

nem feladatot, amelyet legjobb tudásom

szerint szeretném végezni, mégpedig rész-

rehajlás nélkül!

Tisztelettel: Csonnó Jenõné
képviselõjelölt

1. Jónás István - Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédel-
mi és Polgári Szövetség

2. Duka Lászlóné - Lungo Drom Országos Cigány Érdekvé-
delmi és Polgári Szövetség

3. Pfeifer Mónika - Lungo Drom Országos Cigány Érdekvé-
delmi és Polgári Szövetség

4. Csonnó Jenõné - Roma Diplomások Országos Szervezete
5. Molnár Richárdné (Nem küldött bemutatkozó anyagot.)

Roma Diplomások Országos Szervezete
6. Jónás Sándor - Lungo Drom Országos Cigány Érdekvé-

delmi és Polgári Szövetség

7. Mészáros Andrea - Lungo Drom Országos Cigány Érdek-
védelmi és Polgári Szövetség

8. Vaskó László - Lungo Drom Országos Cigány Érdekvé-
delmi és Polgári Szövetség

9. Csonnó Adrienn - Lungo Drom Országos Cigány Érdek-
védelmi és Polgári Szövetség

10. Molnár Nóra Alexandra (Nem küldött bemutatkozó anya-
got.) Roma Diplomások Országos Szervezete

11. Farkas Ferenc (Nem küldött bemutatkozó anyagot.)
Roma Diplomások Országos Szervezete

ROMA NEMZETISÉGI KÉPVISELÕJELÖLTEK

Tisztelt Választópolgárok!

Jónás Sándor vagyok, születésem óta

Berhidán lakom. Önkéntes polgárõrként a

lakosság biztonságát kiemelkedõen fontos-

nak tartom. A roma kultúra és hagyomá-

nyok megõrzése érdekében célom, hogy

több és színesebb program megvalósításá-

val széles körben megismertessem a roma

értékeket. Kérem, szavazzanak rám!

Jónás Sándor
képviselõjelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Mészáros Andrea vagyok, 10 éve élek

Berhidán. Több éve dolgozom az Országos

Roma Önkormányzat munkatársaként, il-

letve veszek részt a települési Roma Ön-

kormányzat munkájában. Képviselõként a

helyi roma társadalom érdekeit kívánom

érvényesíteni oktatási és foglalkoztatási

vonalon. Kérem, szavazzanak rám!

Mészáros Andrea
képviselõjelölt
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Tisztelt Választópolgárok!

Vaskó Lászlónak (Öcsinek) hívnak,

berhidai születésû és kötõdésû vagyok. A

Roma Nemzetiségi Önkormányzat képvi-

selõjeként a roma fiatalok felzárkóztatásá-

nak, beilleszkedésének, a zenei- és cigány

hagyományok megõrzésének érdekében

szeretnék tevékenykedni. 

Kérem, szavazzanak rám!

Vaskó László (Öcsi), 
képviselõjelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Csonnó Adriennek hívnak, születésem

óta Berhidán lakom. A fiatalok érdekeit

szeretném képviselni a Roma Nemzetiségi

Önkormányzatban. A kultúra és a hagyo-

mányok megõrzésének érdekében szeret-

nék tevékenykedni, az identitástudatot sze-

retném erõsíteni, ezért szavazzanak rám!

Csonnó Adrienn
képviselõjelölt

Új iskolapadok érkeztek 
az elsõ osztályba

A KLIK jóvoltából szeptemberben iskolánk elsõ osztálya új

iskolabútorokat kapott. Így a kis elsõsök a korosztályuknak

megfelelõ padokban kezdhették meg a tanévet. A gyerekek

nagy örömmel foglalták el helyüket a szépen megújult és tanu-

lóbarát tanteremben. Köszönjük!

az iskola 1. osztályos tanulói

ADY ÉS AMI HÍREI

Az Erzsébet Program jóvoltából 3 napos „Õszi kiránduláson”
vehettünk részt a zánkai gyermeküdülõben. Nyertes pályáza-
tunk 29 tanuló részére nyújtott tartalmas kikapcsolódást a
„szeptemberi nyárutón”.

Kis csapatunk nagyon élvezte, hogy friss erdei levegõt szip-
panthat. Sûrû programjaink közt szerepelt a kellemes esti bala-
tonparti séta, biciklis akadályverseny, számháborúzás és az el-
bûvölõ táncház is. Ezenkívül két izgalmas vetélkedõn vettünk
részt, ami a táborhely alapos megismerését szolgálta. A bõsé-
ges élelemellátás (napi ötszöri étkezés), a kiváló szervezés, a cso-
dás környezet, kényelmes szállás, mind hozzájárult, hogy min-
denki jól érezze magát. Remélhetõleg a nyári Erzsébet Program-
ban is részt vehetünk gyermekeinkkel, akkor már hosszabb idõ-

tartamban. Kollégáim és a Reál Üzletlánc jóvoltából a kirán-
dulóinkat bõséges jutalomban részesíthettük. Köszönöm a le-
hetõséget minden támogatónknak, és pedagógus kollégáimnak!

Bubics Áron 5. osztályos tanuló az alábbiakat fogalmazta
meg élményeirõl:

Reggel korán kellett indulnunk, hogy idõben odaérjünk
Zánkára. Az elsõ nap nagyon hosszúnak tûnt. A második napon
sok programon vettem részt (pl.: számháború, akadálypálya.
Ajándékot is vettem a családomnak. Hazafelé sokat beszélget-
tünk az eseményekrõl az iskolatársaimmal.

Bubics Áron 5. osztályos tanuló 
és Császár Zsuzsanna pedagógus

ÕSZI KIRÁNDULÁS AZ ERZSÉBET TÁBORBAN

„AZ ISKOLA KÖZÖS
ÜGYÜNK”

Iskolánk sikeresen pályázott a „Köznevelés az iskolában” eu-
rópai uniós támogatásból megvalósuló projekt Partnerség és há-
lózatosodás moduljának közösségi eseményeire címû TÁMOP
3.1.4. B-13/1-2013-0001 kódszámú pályázaton. Ennek eredménye-
ként kettõ nagyszabású közösségi eseményt kívánunk megvaló-
sítani. Az egyik rendezvény a „Kultúrák Találkozásának Feszti-
válja”, melyet október 9-én 14.00 órától tartunk a Petõfi Mûve-
lõdési Házban. A fesztiválon óvodák, iskolák, civil szervezetek fog-
nak fellépni táncos, zenés, prózai produkciókkal, a különbözõ kul-
túrák és korosztályok jegyében. A mûsorok mellett a látogatók
rajzkiállítást is megtekinthetnek, valamint bekapcsolódhatnak az
interaktív mesesátor feladataiba. Mindenkit szeretettel várunk, aki
tartalmas kikapcsolódásra vágyik. A belépés ingyenes!

A másik projekt „Összefogás az egészséges nemzedékért”
nevet viseli. Ennek jegyében egy nagyszabású egészség- és
sportnapot kívánunk tartani az iskolában helyi óvodák, térségi
iskolák, szülõk, rendõrség, mentõk, védõnõk és civil szerveze-
tek összefogásával.

A projekt szervezõi
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MI IS TÖRTÉNT A HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTNONOS ÓVODA 
ÉS BÖLCSÕDE ÉLETÉBEN JANUÁRTÓL JÚNIUSÁIG?

Célunk az óvodánk nyitottabbá tétele a szülõk felé. Kérdõíves
felmérést végeztük, mely alapján az idei nevelési évben még
több családi, szülõ-gyermek programot sikerült szervezni, az
eddigi hagyományok mellé.

Február 12-én Fischer Imre pszichológus, kineziológus tar-
tott interaktív elõadást, illetve közös gondolkodásra hívta a szü-
lõket a gyermekek jelenkori pszichés problémáiról. 

Április 24-én kézmûves foglalkozásokat tartottunk, illetve
megtekintettük a Galagonya bohóc zenés mûsorát.

A programok szervezésében nagy segítségünkre volt a Pere-
martonért Egyesület is. Így tudtuk megvalósítani: Gyermeknapot
az óvodában, Május elsejei gyermek, rendezvényeket, Nordic
Walking túrát az erdõben, Peremartoni napok rendezvényét.

A Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvodát is meglátogatták a Já-
vor Pál Nemzeti Cigányzenekar mûvészei. Egy kora nyári délelõtt
a nagycsoportosaink a Zeneovi rendezvény keretében 45 perces be-
tekintést nyerhettek a cigányzenei kultúra sokszínû világába.

A nevelõtestület tagjai számára is sok új változást, rengeteg
lehetõséget tartogatott ez a nevelési év.

Továbbképzések, amelyeken részt vehettünk:
TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0048 Óvodafejlesztés címû pá-

lyázatnak köszönhetõen minden óvónõ részt vehetett a képzé-
seken, ahol sok új ismeretet szereztünk, amit alkalmazhatunk a
továbbiakban.

A projektmenedzsment alapelemei. Felkészítés a projektmene-
dzseri feladatok ellátására (30 órás), Csapatépítõ tréning (30 órás),
Zenei készségfejlesztés az 5-10 éves korosztályban, a tevékeny-
ségközpontú pedagógiák segítségével (30 órás), Az óvodás gyer-
mekek körében elõforduló pszichés zavarok felismerése és kor-
rekciója (30 órás). Megvalósítandó feladataink közé tartozik, hogy
a tanultakat, hogyan tudjuk átadni egymásnak. Illetve hatékonysá-
gi vizsgálatok, szerzett ismeretek alkalmazásának vizsgálata.

Az idén a hagyományos ünnepélyek mellett kiemelkedõ volt
az Óvodánk 50. évfordulója, ami egy 3 napos rendezvénysoro-
zatból állt.

Úgy érezzük, a gyermekeknek illetve a nyugdíjas kollegáink-
nak maradandó élményeket, emlékeket nyújtottunk. A gyerme-
kek sokáig emlegették a sokszínû programokat, játszóházakat,
bábelõadásokat, kézmûves foglalkozásokat. A volt kollégáink
pedig a gála mûsort követõ fogadás, kötetlen beszélgetés alatt
adtak hangot örömüknek, régi élményeik felidézésében, régen
látott kollégákkal való beszélgetés keretében. Külön köszöne-
tet mondtak az újságban a szervezésért, emlékekért, ami szá-
munkra nagyon jól esett. Szülõi kérésre az idei évben Anyák
napi mûsort is szerveztünk. Erre minden csoportban a már jó elõ-
re egyeztetett idõpontokban került sor, Nyílt Nap keretében. Ez
azt jelenti, hogy a délelõtt folyamán minden tevékenységbe be-
tekintést nyerhettek az anyukák, nagymamák, ami a minden-

napjainkban történik. Így nemcsak énekelni, verset mondani
hallhatták a gyermekeket, hanem az ajándékkészítés sokszínû
világát, a számolást, a környezeti nevelés családra vonatkozó ré-
szét, a mozgások különbözõ formáját is megismerhették.

A másik nagyon fontos ünnepségünk az Évzáró mûsor, ahol
szakítottunk eddigi hagyományainkkal és csoportonként tartot-
tuk meg azt. A szülõk nagy többségének ez a szervezési mód job-
ban tetszett, így a jövõben ezt követjük. A nagycsoportosok
ballagása már délelõtt megtörtént, természetesen ez is nyitott volt.
Elbúcsúztak az óvoda, bölcsõde dolgozóitól, helyiségeitõl, és egy
emlékfát ültettek az udvaron. 

Az egyik legizgalmasabb a Farsangi készülõdés, melyre már
hetekkel elõtte izgatottan készülnek a résztvevõk, gyermekek, szü-
lõk és az óvodai közösség. Minek öltözzön a gyermekünk, hogyan
oldom meg a szabadnapot, mi legyen az ünnepi asztalon, milyen
eddig még nem ismert játékokat találjunk ki a gyerekeknek, szü-
lõknek? Mindenkinek minden oka meg van az izgalomra. Mint
mindig ezek csak addig okoznak gondot, míg el nem kezdõdik a
mulatság, utána már megy minden, mint a karikacsapás. 

A másik nagyon fontos dolog a Csoport kirándulás. Erre is na-
gyon gondosan és nagy lelkesedéssel készül minden kisgyermek,
szülõ és óvó néni, dajka néni. A szeptemberi szülõi értekezleten már
elkezdõdik a szervezkedés, aminek a gyümölcse májusban érik be.
Az idei évben a kiscsoportosok autóbusszal, szülõi kísérettel a kö-
zeli Koloska völgybe látogattak, ahol nagyot túráztak a tornapályán,
megismerkedtek az ott élõ növény és állatvilággal a Vadasparkban.
A középsõ csoportosok autókkal, szülõi kísérettel a vilonyai Séd
parton található parkban töltöttek egy szép napot. Sok szülõ kísér-
te el a gyermekeket, közösen fõztek, játszottak. Az óvó nénik ál-
tal szervezett játékos versenyekben az anyukák, apukák is nagyon
aktívak voltak. A nagycsoportosok egy egész napot töltöttek a Ba-
laton parton, Alsóörsön voltak, a hajókikötõben. Szülõk szervez-
ték: hajóztak, vitorláztak, vízirendõrrel találkozhattak, beszélget-
tek a gyerekek. Kolbászt sütöttek, szabadtéri ügyességi versenye-
ket szerveztek, hazafelé még a Balaton parton fagyiztak.

Szülõi összefogással elkészült az óvoda udvarunkon a „me-
zítlábas taposó út”.

Köszönjük a szülõknek a sok segítséget, támogatást! Kö-
szönjük Csercsics Sándornak, hogy összefogta a szülõket a tár-
sadalmi munkák során.

Köszönjük Gerõfi Rolandnak a képviselõi tisztelet díjának fel-
ajánlását az intézmény javára. Köszönjük, Németh Lászlónak,
hogy ismét gondolt a gyerekekre és húsvét alkalmából meglepte
a gyermekeket szép munkáival. Köszönjük Kun Tamás bácsinak,
hogy meghívta a gyerekeket az udvarába diót szüretelni.

Bízunk benne, hogy az idei nevelési évben is színes tartalmas
nevelõ munkát tudunk biztosítani.

Intézmény dolgozói

SHOTOKAN KARATE BERHIDÁN
2014. szeptemberétõl 

shotokan karate edzéseken lehet részt venni  

az Ady Endre Általános Iskola tornatermében.

A RÉSZVÉTEL INGYENES!

Jelentkezni 5 éves kortól lehet, felsõ korhatár nincs.
Az edzések ideje: HÉTFÕN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 

16.30 –18.00 ÓRÁIG.

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!
Hargitai Tünde

KONCZ
AUTÓSISKOLA
JOGOSÍTVÁNY

Intenzív tanfolyam FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSSEL!
Kultúrház és Könyvtár, Berhida
2014. november 10-én, 16 órakor

INFORMÁCIÓ:
Koncz István: 06-30/3128-875
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BERHIDAI VÉDÕNÕI ÜNNEPSÉGEK
Ebben az évben ismét két számunkra fontos és szívünkhöz kö-

zel álló témához kapcsolódó ünnepséget tartottunk, mi védõnõk, a
berhidai Kultúrház és Könyvtárban.

Az elsõ a Születés ünnepe volt május 9-én, ami fõleg várandós kis-
mamáknak szólt, de mindenkit hívtunk szeretettel. Sok szervezés és
egyeztetés után nagyon vártuk, hogy a meghívott és várt érdeklõ-
dõk megjelenjenek. Nyirõ István, alpolgármester úr képviselte
Berhida Város Önkormányzatát, amit ezúton is köszönünk. Érdekes
elõadásokat, beszélgetést, termékminta bemutatókat, valamint vál-
lalkozók által felajánlott pogácsa és üdítõ elfogyasztását terveztük dél-
elõttre, melyet ezúton is nagyon szépen köszönünk a felajánlóknak.
Nagy sajnálatunkra senki nem jött el rendezvényünkre, ennek elle-
nére megtartottuk az elõadásokat. Mi igen színvonalasnak éreztük az
ünnepséget és sok újdonságot tudtunk meg a babakozmetikumokról,
a dúlaságról, az intimtornáról, a jótékony baktériumokról, és a ba-
bamasszázsról. Reményeink szerint jövõre több érdeklõdõ lesz!

A másik nagy téma, ami minden anyát és védõnõt foglalkoztat
az anyatejes táplálás, vagyis a szoptatás. A Szoptatás világnapját
a „második anyák napját” 1990. augusztus 1. óta ünnepeljük.
Berhidán az anyatejes ünnepséget Szoptatás ünnepe címmel szep-
tember 5-én délelõtt tartottuk meg 11. alkalommal. Erre az ünnep-
ségre elsõsorban azokat az édesanyákat és gyermekeiket invitáltuk,

akik legalább gyermekük 6 hónapos koráig szoptattak, de sokan
közülük 1 éves kor után is kitartóak e téren. Rövid, de annál tartal-
masabb ünnepséget szerveztünk, érdekes elõadásokkal, mint „Egy
gyermek feljegyzései”, ének és vers az Ady Endre Általános Isko-
lás tanulók elõadásában. Hegedû részlet Bakács Erika és testvére
Bakács Zoltán elõadásában (ez tetszett legjobban a gyermekek-
nek!). Diavetítés a szoptatásról, a babamasszázsról, és a gyerme-
kek beküldött fotóiból.  A köszöntõt Vilonya község polgármeste-
re Fésüs Sándor mondta, megjelent még Pergõ Margit Berhida
polgármestere és Tasi Lászlóné vilonyai képviselõ asszony is. Az
ünnepség zárásaként a totó ajándékokat osztottuk ki, valamint az
anyukáknak egy szál szegfût. Visszajelzések alapján, mindenki él-
vezte és színvonalasnak ítélte az ünnepségünket.

Ezúton is köszönjük minden elõadónak, támogatónak, segítõ-
nek és megjelent vendégnek a részvételt.

Jövõre várhatóan a Petõfi Mûvelõdési Házban  tartjuk meg az ünnep-
ségeket és reméljük sokan megtisztelnek majd minket a jelenlétükkel.

Támogatóink és segítõink: Goods Market (Berhida), Arditti
pékség (Berhida), Beba, Hipp, Berhida Város Önkormányzata Vé-
dõnõi Szolgálata, Kultúrház és Könyvtár munkatársai

Csányi Ramóna Mária
védõnõ

Köszönjük és gratulálunk!
Az Összefogással Berhidáért Egyesület megalakulása óta azért te-

vékenykedik, hogy a Berhidán élõ embereket bevonja a közösségi
életbe. Pályázataival, rendezvényeivel lehetõséget biztosít az itt
élõknek, hogy mindenki a maga módján megmutathassa tehetségét,
részt vehessen a település életében, szépítésében.  Vannak olyan
berhidaiak, akik ügyesen kézmûveskednek, rajzolnak, festenek, fo-
tóznak, jól énekelnek, szépen mondják a verseket, fergetegesen tán-
colnak, de akadnak szép számban olyanok is, akik csodálatos virá-
goskerteket, teraszokat, elõkerteket varázsolnak otthonuk köré, vagy
ötletes díszeket készítenek a házuk elé. Õk azok, akik nemcsak fi-
gyelemmel kísérik a város életét, hanem a maguk módján részt is vesz-
nek abban, sõt jó hírét viszik más településekre is. 

Köszönjük a következõ berhidaiaknak, hogy színesebbé tették a
Berhidai Napok alatt megrendezett Amatõr ember, kreatív közösség cí-
mû kiállításunkat: Simon Gerda, Takács Donáta Dóra, Kadlicskó
Péterné, Belsõ Lászlóné, Szabóné Matika Julianna, Rózsás Tünde Tí-
mea, Kalmár Lajos Gábor, Fülöp Attila, Gulyás Viktória, Gulyás
Györgyné, Szöllösi Izabel Mercédesz, Siklósiné Földvári Gabriella, Ke-
rámia szakkör, Erdélyi Tibor és  Máhl Jánosné.

Az idei évben a Virágos Berhida pályázaton a zsûri kilenc udvart,
elõkertet, ill. teraszt emelt ki.  A tulajdonosok: Csirke Sándorné, Hidvé-
gi Józsefné, Radics Jánosné, Fülöp Attila, Szecsõdi Ferencné, Fábián Re-
náta, Holányi Julianna, Tokár István és Sidó Zoltánné. Köszönjük
Daróczi Gyulánénak, Gergely Lászlónak, Hardi Istvánnénak, Gergely
Ferencnének, Örvös Józsefnének, Aradi Józsefnének, Jungvert
Józsefnének, Boa Lászlónénak, Varga Józsefnének, id. Turcsányi István-
nénak, Kõvári Jánosnénak, Sinka Istvánnénak, Lajosfalvi  Józsefnének
és Polgár Editnek, hogy virágos udvarukkal, elõkertjükkel, ill. teraszuk-
kal széppé tették saját környezetüket, valamint településünket Berhidát.

Emléklapot és ajándékot kapott minden olyan lakó, aki a Díszítsük fel
városunkat címû felhívásnak eleget téve, ötletes dekorációval kidíszí-
tette a háza elejét a háromnapos rendezvénysorozat alatt. Az õ címük: Kis-
kovácsi út. 1., Kiskovácsi út. 3., Kiskovácsi út 7., Kiskovácsi út 27., Kis-
kovácsi út 55., Kiskovácsi út 71., Kossuth u. 15., Kossuth u. 30., Veszp-
rémi út  Autósbolt és Veszprémi út 105. Köszönjük mindenkinek!

A rendezvények sikeres lebonyolításában segítettek: Kadlicskó
Péterné, Gerõfiné Mészáros Anita, Belsõ Lászlóné, Horváth István-
né, Simon Ferencné, Németh Jánosné, Fülöpné Annuska, Székely La-
josné, Horváth Jenõ, Horváth Jenõné, Tóth Sándor, Kellerné Szász
Anikó, Kazóné Schmidt Éva, Fábián Renáta, Turcsányi Martina, Pol-
gár Edit és a közmûvelõdési intézmények dolgozói.

Turcsányi Istvánné  ÖBE elnöke

OKTÓBER 9. CSÜTÖRTÖK 
17.00 órától - ISMERD MEG A KERTBARÁTOK MUNKÁJÁT!
Téma: Az otthon termeszthetõ egészségmegõrzõ zöldségek ter-
mesztése
Helyszín: Kultúrház és Könyvtár, Berhida, Kossuth u. 18.

OKTÓBER 15. SZERDA
15.00 órától - KREATÍV KURZUS
Szeretettel várunk mindenkit játszani és kézmûveskedni!
Helyszín: Kultúrház és Könyvtár, Berhida, Kossuth u. 18. 
17.00 órától – KALMÁR LAJOS GÁBOR „Közelebb…Egyre
közelebb…” címû fotókiállításának megnyitója. 
A kiállítást megnyitja: Pászti György fotográfus
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház, Peremartongyártelep, Orgona u. 2.

OKTÓBER 16. CSÜTÖRTÖK
14.30 órától MERT OLVASNI JÓ! - OLVASÁS MARATON
A PERSZE Színjátszó Egylet szeretettel vár mindenkit! 
Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház, Peremartongyártelep, Orgona u. 2.

OKTÓBER 17. PÉNTEK
17.00 órától – TALÁLKOZÁS BARANYAI MÁTÉ kortárs költõvel
Helyszín: Kultúrház és Könyvtár, Berhida, Kossuth u. 18.

OKTÓBER 18. SZOMBAT
9.00 órától – „KINCSES NAP”- a leselejtezett könyvek vására.
Helyszín: Kultúrház és Könyvtár, Berhida, Kossuth u. 18.
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Meghívó
Berhida Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2014. október 23-án (csütörtökön)
10 órára

az

1956-os FORRADALOM 
és SZABADSÁGHARC

ünnepi megemlékezésére

a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermébe,

és az azt követõ koszorúzásra a Hõsök terére.

Ünnepi beszédet mond: 
Horváth Balázs
történelemtanár

Közremûködnek:
Báthory Anna

Búzavirág Népdalkör
Az ünnepi mûsorra filmet készítettek 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói

BABARUHA BÖRZE 
és BABA KLUB!!!

2014. október 7-én (kedden)
a Kultúrház és Könyvtárban

(Berhida, Kossuth u. 18)

9-11-ig beszélgetés, tapasztalatcsere 

Csere-Bere 

Hozd el gyermeked kinõtt, megunt ruháit, cipõit,

játékait és csereberéld el másokkal!

Gyermekedet is elhozhatod, lesz játszósarok!

Bõvebb információ: Csányi Ramóna Mária, védõnõnél

Védõnõi tanácsadóban, vagy a 

88/455-723, 06-30/744-33-51 telefonszámokon

Mindenkit sok szeretettel várok!

A Kultúrház és Könyvtár

szeretettel vár mindenkit

2014. október 28-án (kedden) 

13.00-16.00 óráig 

a Halloween-i

játszóházra!

Kézmûves foglalkozás

Totó

Keresztrejtvény

Társasjáték

Várja

a

résztvevõket!
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II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésé-

ben szeptember 22-én a német nemzetiségi nyelvet tanuló diák-

jaink részt vehettek a veszprémi Laczkó Dezsõ Múzeum egy a

német népszokásokat megismertetõ programján. A gyerekek

megismerkedhettek az ünnepekhez, az emberi élet fordulóihoz

kapcsolódó szokásokkal, és ami a legérdekesebb volt, haszná-

lati tárgyakkal, eszközökkel. Játékos, interaktív módon gyûj-

tötték össze a tanulók az új ismereteket, érdekes információ-

kat. Szívesen és lelkesen vettek részt a foglalkozáson. Köszön-
jük a lehetõséget!

Hetedik osztályosok lévén elérkeztünk a továbbtanulás kapu-

jába. Lehetõséget kaptunk, hogy ellátogassunk a Chemark ipar-
telepére és megismerkedhessünk az ott folyó munkákkal. Be-

pillanthattunk a felnõttek világába. Megláthattuk, megtapasztal-

hattuk, hogy milyen nagy felelõsség, szakmai tudás, fegyelme-

zettség, kitartás, teherbírás szükséges a való életben történõ

munkavégzéshez. Más errõl hallani, és más a saját szemünk-

kel megtapasztalni. Kedves fogadtatásban részesültünk, min-

denki ránk szánta az idejét, figyelmét, hogy egy kicsit meséljen

a munkájáról, beavasson minket az éppen végzett munka rejtel-

meibe. Hiteles forrásból, elsõ kézbõl kaptunk információkat az

adott szakma, munkafolyamat követelményeirõl, érdekessége-

irõl. Élménydús napot tölthettünk el, nagyon jól éreztük ma-

gunkat.

Ezúton is szeretnénk megköszönni Varga Imre Igazgató Úr-
nak, hogy engedélyezte számunkra a gyárlátogatást, és szemé-

lyesen is elkísért minket és bemutatta a vállalat egy-egy terüle-

tét. Köszönet Fülöp Orsolyának, hogy megszervezte számunk-

ra ezt a programot és sok érdekességet, hasznos dolgot mesélt

nekünk és Fülöp Endrének, hogy elkísért minket és dokumen-

tálta (fényképezte:) ) ezt a szuper napot! KÖSZÖNJÜK!

Vargáné Nesó Ágnes

RÁKÓCZI-KUPA

Idén szeptemberben ismét megrendeztük hagyományaink-

nak megfelelõen a Rákóczi-kupát. A berhidai Ady Endre Álta-

lános iskola és a Csajági Református Általános Iskola foci csa-

pata fogadta el meghívásunkat.

Eredmények:

Berhida - Peremarton: 0:5

Csajág - Berhida: 6:0

Peremarton - Csajág: 2:2

A Rákóczi-kupát nehéz küzdelem árán, Csajág csapata vihet-

te haza.

Köszönjük mindkét iskolának a részvételt, valamint Karáth
Szabolcsnak a színvonalas bírói tevékenységet.

Tasi Sándorné

MEGHÍVÓ

KEPLI LAJOS
a Jobbik országgyûlési 

képviselõje fogadóórát tart október 8-án 17:00-kor
Berhidán a Kultúrház 

és Könyvtárban. 
Kérjük, jöjjön el és vitassuk meg közösen 

a település problémáit!
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20 ÉVES A BÚZAVIRÁG NÉPDALKÖR
Büszke lehet az a település, amely ismeri és tiszteli saját

múltját, kultúráját. Büszke lehet, ha van egy kiváló és lelkes

csapata, amely hosszú évtizedeken át fáradhatatlanul õrzi, és

magas színvonalon ápolja hagyományait. 

Húsz év bizony nagy idõ egy település életében is. Ennyi

munkával eltöltött év áll a jubiláló Búzavirág Népdalkör mögött.

Ez az idõszak sikerek és elismerések sorát hagyta maga után,

de problémák is adódtak benne, melyeket összefogással, közös

akarattal, mindig le tudtak gyõzni.

A Búzavirág Népdalkör és Citera Együttes a nyugdíjas klub
akkori vezetõjének kezdeményezésére 1994-ben alakult újjá. A

csoport elindításában nagy szerepe volt Horváthné Bakos Ilo-

nának, aki, azóta is lelkes összetartója a csapatnak. A csoport

szakmai fejlõdését biztosítja a vezetõ szakmai felkészültsége, aki

egyben a Vass Lajos Népzenei Szövetség elnökhelyettese.

A népdalkör tagjai többségben nyugdíjasok. Örömteli azon-

ban, hogy vannak köztük fiatalok is, akik tovább viszik ezt a szép

hagyományt. Jelenleg 17 fõ énekel, muzsikál együtt, fiatalok,

középkorúak, nyugdíjasok segítik egymás munkáját. 

A rendszeres éneklés során, az általuk énekelt, közismert da-

lok mellett megtanulták a Bakony, a Balaton, Zala, Rábaköz,

Hortobágy, Vas, Kalocsa, Szabolcs-Szatmár vidékének régi stí-

lusú dallamait, a kevésbé ismert gyöngyszemeket, hogy ezek a

kis kincsek ismét bekerüljenek a köztudatba, hogy átadják tu-

dásukat a fiatalabb nemzedéknek, megismertessék, megszeret-

tessék a népi kultúrát, ezáltal biztosítva a népdal, a népzene to-

vábbélését. 

A 20 év sok élményt, örömet, sikert hozott a népdalkör és a

citera együttes életébe, de a legnagyobb eredmény, hogy egy kö-

zösség énekel együtt. Az azóta eltelt évek igen mozgalmasak vol-

tak, versenyek, fellépések sorát hozták.

Szinte az egész országot bejárták és elvitték dalaikat.  Nagy

sikerrel mutatták be mûsorukat népzenei találkozókon, versenye-

ken. A népzenei versenyek mellett rendszeres résztvevõi a he-

lyi rendezvényeknek, a környékben megrendezett népzenei ta-

lálkozóknak.

Ezek azok az alkalmak, melyeken a népdalt igazán közel

tudják vinni a közönséghez. 

Az eltelt évek alatt mindig kiválóan szerepeltek az országos

versenyeken, melyet bizonyít a sok kiváló fokozat. 

1996- A KÓTA által meghirdetett minõsítésen ORSZÁ-
GOS EZÜST

1998- ORSZÁGOS ARANY, 

2003- ORSZÁGOS ARANY MINÕSÍTÉS
2000-„Kultúrával a nyugat kapujában” Nemzeti Fesztivál

Veszprém megyei rendezvénysorozat, ahol a kistérségi ver-

senyrõl továbbjutottak a megyei találkozóra.

1998- A Vass Lajos Népzenei Verseny, KÖZÉPDÖNTÕ
2004- Kárpát-medencei Döntõ, KÜLÖNDÍJ
2005- A KÓTA Országos Minõsítésén, ARANY PÁVA Díj
2006- VI. Vass Lajos Népzenei Verseny középdöntõ, to-

vábbjutás a Kárpát-medencei Döntõbe, (Halálesetek miatt nem

tudott részt venni a csoport. )

2007 – A Vass Lajos Népzenei Verseny, bejutottak a Kárpát-

medencei Döntõbe. 

2008- VII. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei

döntõ, VASS LAJOS NAGYDÍJ 
2009- Veszprém Megyei Közgyûlés PRO COMITATU DÍJ
2011- Vass Lajos Népzenei Verseny, újra eljutottak a döntõig. 

2012- A IX. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-meden-

cei Döntõ, másodszor is VASS LAJOS NAGYDÍJ.
A minõsítõ versenyek kiváló minõsítése mindig újabb lendü-

letet adott a csoportnak, nagy lelkesedéssel készültek a továb-

bi „feladatok” lehetõ legszínvonalasabb teljesítésére. 

Köszönjük a népdalkör tagjainak és Horváthné Bakos Ilo-

nának ezt az odaadó, lelkiismeretes munkát, azt a kitartást,

hogy akár a rossz idõt vagy betegséget figyelmen kívül hagy-

va is, hétrõl hétre rendszeresen jönnek a próbákra, hogy a fel-

lépéseken maximális teljesítményt nyújthassanak, pedig már

õk sem „20 évesek. 

Gratulálunk a Népdalkörnek a sok szép sikerhez, és köszön-

jük a városunk kultúrájáért végzett áldozatos munkát! Méltán
büszkék lehetünk rájuk!

Szerkesztõség

KKEERRÁÁMMIIAA
MMÛÛHHEELLYY  IINNDDUULL

Õsztõl újra beköltözik a kerámia mûhely
a Petõfi Mûvelõdési Házba 

megfelelõ számú érdeklõdõ esetén!
Megbeszélés idõpontja: 

OKTÓBER 14-ÉN, 16 ÓRAKOR

Belsõ Lászlóné 
szakkörvezetõ 
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