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BERHIDA

NÉMETH ZSANETT – 22 éves berhidai
birkózó – olimpiai kvótát szerzett!

Április 22-én és 23-án rendezték meg a
birkózók Világ olimpiai kvalifikációs verse-
nyét Mongólia fõvárosában, Ulánbátorban,
ahol többek között az U23-as Európa-bajnok
birkózó, Németh Zsanett is szõnyegre lépett
a 75 kg-osok között. Zsanett tajpeji és német
versenyzõk ellen diadalmaskodva jutott be
az olimpiai kvótát érõ fináléba, ahol francia
ellenfele ugyan pontozással legyõzte õt, de ez
a mérkõzés az olimpiai kvalifikációba már
nem számított bele, így õ lett a magyar nõi
birkózás történetének második olimpikonja.

Németh Zsanett Berhidán nevelkedett,
nevelõegyesülete a Berhidai Ifjúsági Diák-
és Tömegsport Egyesület Birkózó Szakosz-
tálya, ahol 6 évesen kezdett el birkózni.
Nesó Sándor volt a nevelõedzõje, majd ké-
sõbb Mohácsi László tanítványa lett. A
berhidai klub megszûnését követõen
Veszprémbe került, ahol Izsák Károly és Faragó Zsolt egyen-
gette tovább pályafutását. 2011-ben a Veszprémi Dózsa és a
Csepel színeiben kadet Európa-bajnoki bronzérmes lett, majd
megszerezte a magyar nõi birkózás történetének elsõ kadet vi-
lágbajnoki címét. 2013-ban a junior Európa-bajnokságon má-
sodik lett, amit egy évvel késõbb meg tudott ismételni. 2015-
ben az U23 Európa-bajnokságon bronzérmet, 2016-ban pedig
aranyérmet szerzett. Jelenleg az Újpest színeit erõsíti.

Szerkesztõségünk az olimpiai kvalifikációt követõen megke-
reste Zsanettet, aki szívesen nyilatkozott sportolói pályafutásá-
ról, a riói olimpiáról és Berhidához fûzõdõ viszonyáról:

„Nagyon büszke vagyok rá, hogy Berhidán kezdtem el bir-
kózni. Nesó Sándor volt a nevelõedzõm és késõbb Mohácsi
László is csatlakozott, aki egyben az osztályfõnököm is volt a
berhidai iskolában. Soha nem felejtem el, hogy honnan indul-
tam. Ha tehetem, akkor hazajárok Berhidára, hiszen ott élnek a
szüleim és a nagyszüleim is. Nagyon boldogan érint, hogy
Berhidán ennyi ember ismer és büszkék rám. Mindent megte-
szek azért, hogy a riói olimpián a dobogó legfelsõ fokára állhas-
sak fel és Berhida elsõ olimpiai bajnoka lehessek. Sokszor ar-
ról gondolkodom, hogyha egyszer abbahagyom a sportot, akkor
Berhidán szeretnék edzõ lenni, rengeteg tehetséges gyermeket
kinevelni, és akár egyszer az én tanítványom is részt vehet

olimpián, ami egy sportoló legnagyobb ál-
ma.

Büszkén merem állítani, hogy a világ
legnehezebb sportágát ûzöm. Hatalmas ki-
tartás kell ahhoz, hogy az edzéseket maxi-
málisan el tudjam végezni, hiszen van,
hogy napi háromszor is edzünk: reggel fel-
futás a Kékestetõ tetejére a nagy hóban,
délután erõsítés, ami két óra általában, és
még emellett birkózó edzések is vannak.

A válogatott edzõim, akikkel felkészülök
a versenyekre, Gulyás István és Nagy Lajos,
mellettük van még két klubedzõm is, akik,
ha Pesten vagyok és éppen nem külföldön,
mindenben támogatnak. Az olimpiára való
felkészülés nagy részben külföldön zajlik,
mivel itthon nincs megfelelõ nõi edzõpart-
nerem. Ha otthon vagyok, akkor persze
Berhidán szoktam edzeni, hiszen futni bárhol
lehet és erõsíteni is. A magyar nõi birkózás
elsõ olimpiai résztvevõje Sastin Marianna

volt. Nagyon boldog vagyok, hogy én lehetek a második nõi bir-
kózó olimpikon. Marianna a csapattársam, s a férje, Wöller Ákos
évekig az edzõm volt. Nagyon boldog vagyok, hogy úgymond
ilyen fiatalon, ilyen hatalmas nevek mellett vagyok, és velük ve-
hetek részt a világ legnagyobb versenyén, az olimpián.

A sport mellett a tanulásra is próbálok hangsúlyt fektetni,
ami sajnos nagyon nehéz, mivel ritkán vagyok itthon Magyar-
országon. Berhidán végeztem az általános iskolát, Pesten pe-
dig kéttannyelvû sportgimnáziumot, a közeljövõben pedig
edzõi iskolába fogok beiratkozni. Borzalmas volt reggelente 6-
kor kelni télen, és menni, futni a hóban, erõsíteni, és utána ro-
hanni az iskolába. De valamit, valamiért. Egyszer a sportélet
véget fog érni, és kell egy biztos pont.

Az olimpián, a súlycsoportomban – 75 kg-ban – 18 induló
lesz körülbelül, én leszek a legfiatalabb. Neki fogok menni
mindenkinek, bárki jön szemben, akár egy világbajnok, akár
egy 38 éves. Hatalmas bravúrnak számít, hogy 22 évesen
Mongóliában döntõbe jutottam, és ezzel megszereztem a riói
olimpián való indulási jogomat.”

Nagyon büszkék vagyunk Zsanett eddigi sikereire, szurko-
lunk, hogy megvalósítsa legmerészebb álmait. Sok sikert kívá-
nunk neki! Hajrá Zsanett!

szerk.
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A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSÉN TÖRTÉNT
Legutóbbi beszámolónk óta a képviselõ-testület egy mun-

katerv szerinti ülést tartott, 2016. április 28-án, egy rendkívü-
li ülést, 2016. április 20-án. Ezen felül közmeghallgatásra ke-
rült sor 2016. május 2-án Berhidán, május 3-án a peremartoni
településrészen.

Az április 20-i rendkívüli testületi ülésen döntöttek a képvi-
selõk pályázatok beadásáról. Az egyik projekt a Lakath János tér
és környéke rehabilitációját, városi park létrehozását célozza
meg, emellett termelõi piac is kialakulna a Bezerédi tér terüle-
tén. A megvalósítás összköltsége elérheti a 250 millió forintot.

A másik pályázat a gyermekorvosi rendelõ, védõnõi szolgá-
lat elhelyezését szolgáló épület felújítását tartalmazza, és esz-
közbeszerzést is magába foglal. A projekt összköltsége legfel-
jebb 100 millió forint lehet a testület döntése alapján.

A Peremartongyártelepet elkerülõ tervezett út építési enge-
délyezési eljárásához, illetve az útfelújítások miatt az Árvács-
ka utcában egy közvilágítási oszlop áthelyezéséhez szükséges
közútkezelõi hozzájárulás megadásáról döntöttek a képviselõk.

Arról is döntöttek, hogy a Bem utcában megüresedett – a Nem-
zeti Eszközkezelõ Zrt. kezelésében álló – ingatlan ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adását kezdeményezi az önkormányzat. 

Az április 28-i ülésen a képviselõ-testület elfogadta a 2015.
évi gazdálkodásról szóló zárszámadási rendeletet, amellyel
egyidejûleg módosította 2016. évi költségvetését is. Az elmúlt
évben a bevételek 1.822.135 ezer Ft-ot tettek ki, a kiadások ösz-
szege 1.256.254 ezer Ft volt. Összefoglalva megállapítható,
hogy az alapfeladatok finanszírozására, az alapellátás fenntar-
tására az elmúlt évben is kellõ figyelmet fordítottunk, végre-
hajtásukat elõtérben tartva. 

Az intézményi mûködtetés ellátása az Mötv. alapján alap-
feladat. Az önkormányzat a fennmaradó forrásait tudja beru-
házások, felújításokra fordítani, melyeket a kiírásra kerülõ pá-
lyázati lehetõségek segítenek megvalósítani.

Módosította a testület a Szervezeti és Mûködési Szabályza-
tát, részben jogszabályi változásokhoz igazodva, részben a köz-
útkezelõi hatáskörök polgármesterre történõ átruházása miatt.

Megtárgyalták és elfogadták a gyermekvédelmi feladatok
2015. évi ellátásáról, az átruházott szociális jogkörök 2015. évi
gyakorlásáról, illetve a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi tevékenységérõl szóló beszámolókat. 

Az aktuális ügyek keretében számos kérdést vitattak meg a
képviselõk, többek között tájékoztatót hallgattak meg a beadan-
dó pályázatok részletes tartalmáról, és döntöttek újabb pályázat
beadásáról, amely a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsõde épületének felújítását célozza meg. A projekt tervezett
összköltségét a képviselõk 220 millió Ft-ban határozták meg.

A képviselõ-testület törvényi kötelezettségének tett eleget

azzal, hogy olyan munkahelyeket jelölt ki, amelyek lehetõvé
teszik, hogy a közérdekû munkára ítéltek le tudják tölteni lakó-
helyükön büntetésüket. Egy fõ részére a TESZ-nél segédmun-
ka jellegû munkakört, illetve egy fõ kertész végzettségû elítélt
részére jelölt ki munkahelyet, illetve a Berhidai Kultúrház és
Könyvtár esetében egy könyvtáros képzettségû személy részé-
re teszi lehetõvé a közérdekû munka büntetésének letöltését.

Döntött még bérleti szerzõdés módosításáról, amely az Or-
gona u. 1/4. helyiséget érintette.

Egy lakó azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy a tulaj-
donában lévõ ingatlan telek-kiegészítése érdekében, amely az
ingatlanon lévõ épület felújításához szükséges, biztosítson le-
hetõséget terület vásárlására. A képviselõk támogatták a kérést
azzal a feltétellel, hogy valamennyi költséget a kérelmezõ vi-
seljen. A kérelmezõ költségvállaló nyilatkozatát követõen lehet
elkezdeni az elõkészítést.

Az állami beruházásban készülõ szennyvízfelújítás esetében
felhatalmazta a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Kft.-t, hogy folytassa le a szükséges keretmegállapodásos köz-
beszerzési eljárásokat, kösse meg a szerzõdéseket a nyertesekkel.

A képviselõ-testület pályázatot írt ki a peremartoni volt Park Sö-
rözõ, illetve a Berhida, Hunyadi tér 2. alatti helyiség bérbeadására.

A képviselõk támogatták a Kiskovácsi Református Egyház-
község kérelmét, hogy nyújtson be pályázatot a Kiskovácsi
templom kertjében lévõ emlékmû felújítására.

A SZILTOP Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz,
hogy az Ady iskolában biztosítson helyiségeket ahhoz, hogy
Berhidán esti, illetve levelezõ tagozatos gimnáziumi oktatást
tudjon indítani. A képviselõk üdvözölték a lehetõséget, és jóvá-
hagyták a beterjesztett bérleti szerzõdést.

Szintén az útfelújításokkal kapcsolatban merült fel, hogy a
Tulipán utcában lévõ egyik ingatlan szennyvízbekötését még az
aszfaltozási munkák elõtt el kell végezni, a képviselõk jóvá-
hagyták a munkák elvégzését, melyek költsége 74.760-Ft + Áfa.

A május 2-i és 3-i közmeghallgatások azonos napirenddel
kerültek lebonyolításra. A polgármesteri tájékoztatót követõ-
en, amely bemutatta a 2015. évi gazdálkodás fõbb mutatóit, is-
mertette a 2016. évi gazdálkodás sarokpontjait, beszámolt a te-
lepülés környezetvédelmi állapotáról, tájékoztatást adott a Vár-
palota Kistérség Többcélú Társulásának 2015. évi mûködésé-
rõl – tehették fel kérdéseiket, mondhatták el észrevételeiket, ja-
vaslataikat a megjelent választópolgárok. A polgármesteri tájé-
koztatás után a lakosság részérõl felvetések, javaslatok, kérdé-
sek merültek fel, melyekre választ is kaptak az ülésen. 

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ

HOVÁ TÛNT 300 MILLIÓ FORINT?
Válasz a közmeghallgatáson felvetett kérdésre

A 2016. május 2-án Berhidán tartott közmeghallgatáson
megjelent választópolgár a következõ kérdést intézte a polgár-
mesterhez: „Hová tûnt 300 millió forint?”

Ezt a kérdést a közösségi oldalán is elhelyezte, azt a látszatot
keltve, mintha valaki elsikkasztotta volna az önkormányzat pén-
zét. A nagy nyilvánosság elé tárt vád miatt szükséges, hogy a vá-
ros legnagyobb nyilvánossága elõtt reagáljunk a felvetett vádra.

A választópolgár kérdését a közmeghallgatáson kivetített

költségvetési, zárszámadási adatokra alapozta. Véleménye sze-
rint a 2015. évi zárszámadás szerint az önkormányzat bevétele
1.822.135 ezer forint volt, a kiadások összege 1.256.254 ezer Ft. 

A polgármester által kivetített adatok szerint a 2016. évi költ-
ségvetésben szereplõ tervezett bevétel 1.523.943 ezer Ft, az elõ-
zõ évi maradvány 307.216 ezer Ft. Erre alapozta a választópol-
gár azt a kérdést, hová tûnt 300 millió forint. 

(Folytatás a 3. oldalon)
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(Folytatás a 2. oldalról)
(1.822.135 ezer Ft – 1.256.254 ezer Ft= 565.881 ezer forint,

a kivetítésen szereplõ pénzmaradvány 307.216 ezer forint volt,
így 258.665 ezer forint a különbség, és semmiképpen nem 300
millió forint)

Amennyiben a Tisztelt választópolgár vette volna a fárad-
ságot, mielõtt véleményt formál, és eltûnt 300 millióról beszél,
megtekintette volna az önkormányzat honlapján megjelent
2015. évi zárszámadásról szóló rendeletet, az Õ számára is ki-
derültek volna az alábbiak.

A 2016. évi költségvetést a képviselõ-testület a februári ülé-
sén fogadta el. Ekkor még a 2015. évi végleges adatok nem áll-
tak rendelkezésre, a tervezett pénzmaradvány összege valóban
kerekítve 307 millió forint volt. A 2015. évi zárszámadás elfo-
gadásával váltak véglegessé az adatok. A zárszámadásról szó-
ló rendelet szerint:

„Az önkormányzat 2015. évi maradványának összege
565.881 ezer Ft, melybõl 307.216 ezer Ft-ot már tartalmaz a
2016. évi költségvetés. A fennmaradó 258.665 ezer Ft összeg
– a kötelezettségvállalással érintett feladatok átvezetésének figye-
lembevételével – jelen rendelet elfogadásával beemelésre került
a 2016. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalára.”

A zárszámadási rendelet módosította a 2016. évi költségve-
tési rendeletet is. A módosított bevételi és kiadási fõösszeg
1.823.234 ezer Ft-ra módosult.

Ha ezeket a költségvetési táblában szereplõ adatokat megte-
kintette volna a kérdezõ, mielõtt a közösségi oldalán pénz eltû-
nésével vádolja meg az önkormányzat vezetõit, világosan lát-
hatta volna, hogy nemhogy 300 millió forint, de egy fillér sem
tûnt el az elõzõ évi pénzmaradványból.

Dr. Cseh Tamás
jegyzõ

HÕSÖK NAPJA
Berhida Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját

MÁJUS 30-ÁN, HÉTFÕN 17.00 ÓRÁRA
a világháborúkban elesett katonákra való megem-

lékezésre és koszorúzásra.

Helyszíne:
II. Világháborús Emlékmû

Hõsök tere

Megemlékezõ beszédet mond:

TAMÁS  GYÖRGY
történelemtanár

Közremûködnek:
Borzas Viktória, Loridán Kitti
az Ady Endre Általános Iskola 

és AMI tanulói

Búzavirág Népdalkör
Õszi Napfény Népdalkör

Kérjük, tisztelje meg jelenlétével hõseink emlékét! 

Busz indul a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár elõl
16.45-kor, vissza az ünnepséget követõen.

Rossz idõ esetén a berhidai Nyugdíjas Klubban kerül
megrendezésre az ünnepség!

NICSAK KI MESÉL?
Április 14-én rendkívüli meseórán vehettek részt alsós tanu-

lóink. A Könyvmolyképzõ Kiadó jóvoltából Hegyi Barbara
színmûvész szórakoztatta mesékkel a gyerekeket. A program

nem titkolt célja, hogy rávezesse az ifjúságot az olvasás fon-

tosságára. Ennek érdekében az esemény támogatóitól iskolánk

könyveket is kapott ajándékba. A délelõtt jó hangulatát csak

fokozta, hogy a színésznõ a kicsiket is bevonta a meseolvasás

folyamatába. Közvetlenségével még a bátortalan tanulókat is

megnyerte magának. Vidáman és gyorsan telt el az egy óra.

Palotai Andrea

ADY ÉS AMI HÍREK

SZAVALÓVERSENY AZ ADY-BAN
Különleges szavalóverseny került megrendezésre iskolánkban,

Versben mondom el… címmel. A tanulóknak nem volt egysze-

rû dolguk, mert mai hazai slágereket kellett elszavalniuk. Az el-

sõre könnyûnek tûnõ feladat nagy odafigyelést igényelt, mert a

már fülbemászott dallamokat elfelejtve, egy komolyabb hangvé-

telt kellett találniuk a gyerekeknek a versek elszavalásához.

A szavalóverseny helyezettjei: 

Horváth Kevin

Csõrsz József-Törõ Roland 

Gertner Letícia-Toldi Alexandra

Különdíj: Horváth Teodor

Palotai Andrea és Tarjányi Mónika
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FÖLD NAPJA
A hagyományainknak megfelelõen a

Föld napja alkalmából vetélkedõt tartot-

tunk a felsõ tagozatos tanulókból álló

csapatok számára. A résztvevõ verseny-

zõk és a drukkoló gyerekek egy prezen-

tációt néztek meg a rendezvény elején,

amely a Földre veszélyt jelentõ emberi te-

vékenységeket és a környezetet kímélõ

technológiákat mutatta be. A verseny-

zõk 10 változatos feladatban mérték

össze tudásukat. A délutánt jó hangulat-

ban és hasznosan töltöttük.

Borainé R. Kinga és Borai Tamás

A SPORT LEGYEN A TIED!
A Nemzeti Sportfejlesztés keretében megrendezett a Sport Le-

gyen a Tied! elnevezésû programon vettek részt tanulóink áp-

rilis 26-án a Veszprém Arénában. 15 alsós kisdiák kapott lehe-

tõséget, hogy kicsit elmélyüljön a különbözõ sportágakban. Ki-

próbálhatták magukat kosárlabdázásban, sportlövésben, kajak-

kenuzásban, röplabdázhattak, tornázhattak és dzsúdózhattak is.

Állomásról állomásra haladva pecséteket gyûjtöttek, melyeket

a végén ajándékokra váltottak be. A gyerekek a sok élménytõl

fellelkesülve érkeztek vissza az iskolába, és már alig várják a

következõ ilyen nagyszerû lehetõséget.

Fehér Marietta és Tarjányi Mónika

TRIANON MÚZEUMBAN VOLTUNK
Április 26-án a 7-8.osztályos érdeklõdõ diákokkal ellátogat-

tunk a Trianon Múzeumba, Várpalotára. Nagyon hasznos és ér-

dekes történelmi pillanatokat élhettünk át a Múzeum kiállítását

megtekintve, illetve a tárlatvezetõnek köszönhetõen. 2004-ben

nyitották meg a szomorú eseményre emlékeztetõ múzeumot.

Más vonatkozásában is egyedülálló Magyarországon, hiszen

sehol nem található hasonló sem, ami a számunkra igen fontos

Trianoni megemlékezést mutatja be sokoldalúan. A korabeli

katonai ruházatot, maketteket, fegyvereket bemutató kiállítá-

sokból is sokat tanulhattunk, az úgynevezett „Fekete arcképcsar-

nok” néhány ismert neve mellett sok új történelmi személyi-

ség neve is felmerült, akik felelõsek voltak Magyarország szét-

szakításáért. A szemléltetésnek köszönhetõen a gyerekek meg-

döbbenéssel fogadták az országot ért veszteségeket, károkat,

melyeket egy külön kiállító teremben hatáskeltõen rendeztek

el. A jövõben szorgalmazni fogjuk, hogy minél több gyermek

ellátogathasson a múzeumba, mert az élményszerû, vizuális

csatornákon az információ hatékonyabban célt ér.

Tamás György

ESTI GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
2016 szeptemberétõl tervezzük, hogy iskolánk helyszínt biz-

tosít a Balassi Bálint Gimnáziumnak, a 16 évnél idõsebbek

esti gimnáziumi képzésére. A képzés ingyenes lesz és nemcsak

a helyi lakosság számára nyújt lehetõséget az érettségi bizo-

nyítvány megszerzésére. Bõvebb információkat a következõ

számokban lehet majd olvasni. 

Fornai Marietta intézményvezetõ 

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJÁN
Iskolánk 6-7. évfolyamos tanulói április 15-én a Szakmák

Éjszakája elnevezésû rendezvény keretében ismerkedhettek

meg a szakmákkal Veszprém középiskoláiban. A bemutatás cél-

ja a különféle szakmaterületek vonzóvá tétele és minél széle-

sebb körû megismertetése. Nem csupán nézni, látni, hallani,

de kipróbálni is lehetett sok mindent a helyszíneken, 25 tanu-

ló vett részt a programokon, több helyszínt is meglátogattak. 

Elsõként a Jendrassik-Venesz Szakközépiskolában jártak,

ahol a belépésnél húzhattak egy tombolát, amellyel elnyerték a

fõdíjat, egy tortát. A tájékoztatók és az elõadások színesek, ér-

dekesek voltak, mindenkinek nagyon tetszett. Ezután a Tán-
csics Mihály Szakközépiskolába látogattak, ahol a „design”

szakmák bemutatása (kozmetika, fodrászat,…) került a lányok

érdeklõdésének középpontjába, míg a fiúk a hegesztés, építészet,

festés, faipari és egyéb szakmákkal ismerkedhettek meg. Az

Öveges József Szakképzõ Iskolában, Fûzfõn, a legnagyobb él-

ményt az E-on által mûködtetett emelõkosaras gép nyújtotta,

mely segítségével felemelkedve a város fölé 16 méteres ma-

gasságba, láthatóvá vált az esti Balaton és Fûzfõ egész környé-

kének csodálatos látványa. Ötletes és hasznos információkkal

és rengeteg élménnyel térhettek haza gyermekeink az este

22.00 óráig tartó rendezvényrõl.

Jánosiné Kudar Edit és Fehér Marietta
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BEARANYOZÓDTUNK!

A Peremarton városrészben mûködõ alsós Pereszke és felsõs
PERSZE színjátszó csoportunk évrõl évre szép eredményekkel
tér haza a különféle fesztiválokról. Nem volt ez másként idén
sem. Csapataink ebben az évben a tavalyitól eltérõen külön pro-
dukciót hoztak létre. A kicsik Lázár Ervin egyik meséjét, „A
nagyravágyó feketerigó” címû történetet dolgozták fel rendhagyó
módon. Elõadásuk a „Feketefehér” címet kapta. A PERSZE cso-
port tagjai saját problémáikkal foglalkozó írásaikat fûzték egybe
egy színpadi játékká, melyben központi szerepet kaptak a kel-

lékként használt fonalgombolyagok. A játék címe is ez: Fonalak.
Nagy örömünkre ebben az évben a XXV. Weöres Sándor

Gyermekszínjátszó Fesztivál Veszprém megyei fordulója a
szomszédos Pétfürdõ város Közösségi Házában került megren-
dezésre. A helyszín nem csupán közelsége miatt kedvelt
célpontunk, hanem mert minden évben igen nagy szeretettel,
körültekintéssel készülnek a rendezvényre a szervezõk.

Az április 16-án megrendezett színjátszó versenyre hat csoport
érkezett a megye különbözõ pontjairól. A magas színvonalat
jelzi, hogy a fesztivál végén minden csapat ezüst vagy arany
minõsítéssel térhetett haza. Ám ami különösen nagy örömünkre
szolgált, hogy mindkét arany minõsítést a mi csoportjaink kapták!
Így a májusban Gyõrben megtartott regionális fordulón városunk
színjátszói képviselhették Veszprém megyét.

A május 13-i gyõri fordulóra rajtunk kívül még 8 csapat ér-
kezett a Generációk Házába. A szokatlan helyszín és egyéb vál-
tozások is alaposan próbára tették mindkét csoportunkat. Ennek
ellenére igazán ügyesen helytálltak a Pereszke és a PERSZE ta-
gok is. S bár az országos gálára sajnos már nem sikerült bejut-
nunk, a zsûritõl sok dicsérõ szó hangzott el az értékelés során. 

Reméljük, hogy a két csapat még sokáig örvendeztet meg
minket hasonlóan színvonalas produkciókkal, ezzel is öregbít-
ve településünk hírnevét. Egyúttal szeretnénk megköszönni azt
a sok segítséget, melyet a szülõktõl, kollégáktól, a Petõfi Mûve-
lõdési Háztól valamint Berhida Város Önkormányzatától kaptunk
és kapunk, s amivel Õk is hozzájárultak csoportjaink sikeréhez.

Fésüs Éva

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

CSOCSÓ BAJNOKSÁG
Egy pályázaton iskolánk nyert két csocsóasztalt, amit a tanu-

lók segítségével összeszereltünk. Nagyon népszerû lett, amikor
tehették a gyerekek, szünetekben, tanítás után játszottak vele.

A március végén – a felsõsöknek – meghirdetett II. Rákóczi
Ferenc páros csocsó kupára 19 csapat jelentkezett. Az óraközi
szünetekben zajló megméretésen Szibler Sándor és Kovács
Martin párosa került ki gyõztesen. A vándorkupára elsõnek az
õ nevük került fel, mint márciusi bajnokok. A 16-os fõtáblára
jutásért 6 csapat játszott, ahol egyenes kieséssel folytatódott a
küzdelem.

A lányok nem kímélték a fiúkat, a kicsik a nagyokat, de a taná-
rukat sem. Az óraközi szünetekben zajló megméretés végére két csa-
pat maradt talpon: Két nyolcadikos, Bencze Ruben, Baliga Milán
és az ötödikes-hatodikos páros, Szibler Sándor, Kovács Martin.

Hamar eldõlni látszott a 40 cm-es vándorkupa sorsa. 4:0,
majd 6:1 után már 9:7-re vezettek a nagyok, a tíz gólig tartó
küzdelemben. De a kicsik nem adták fel. Kiegyenlítettek. Per-
cekig 9:9 volt az állás, míg be nem lõtték a gyõztes gólt. 

A versenyt minden hónapban megrendezzük, a következõ
tanév végéig. A sorozat közben lehet társat váltani. Akinek
ötödször is felkerül a neve a kupára, haza is viheti. Ha ez nem
történik meg, jövõ év júniusában az nyeri el, aki a legtöbb ha-
vi bajnoki címet tudhatja magának. Kurbucz Tamás

TANULJ ANGOLUL!
Az angol szakkörösök részére házi rajz- és szövegalkotó ver-

senyt hirdettem: Kedvenc hõsöm címmel. Sok szép munka szü-
letett, háromtagú zsûri döntötte el a helyezéseket. 18 tanuló ver-
senyzett.
Eredmények:
1. helyezett: Szabó Sára, 2. osztály, 
2. helyezett:Báthory Botond, 2. osztály, 
3. helyezett: Kányai Márk, 2. osztály, Török Jázmin, 2. osztály

Szõcsné Szakács Mária
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GYÛJTJÜK A „SZEMETET”
Egyik reggel az asztalomon volt egy cd. „Megdöbbentõ”

címmel a szentgáli televízió ismeretterjesztõ dokumentumfilm-

je. Számomra semmi megdöbbentõ nem volt benne. Azaz még-

is. Az a hangnem, ahogy a megszólalók beszéltek a környezet-

védelem, a hulladékgazdálkodás idõszerûségérõl, fontosságáról.

Természetismeret és biológia órákon beszélgettem a gyerekek-

kel a szelektív hulladékgyûjtésrõl. Kiderült, hogy osztályon-

ként csak néhány család figyel arra, hogy külön válogassa a

szemetét otthon. Kíváncsian vártam, hogy mit fognak szólni a

gyerekek a kisfilmhez. Mindenki megérezte, megértette, hogy

fontos dologról van szó. Megtudtuk, hogy évente hatalmas

mennyiségû szemetet termelünk ásványvizes és üdítõs, mû-

anyag palackokból. De arra is rácsodálkoztunk, hogy milyen

egyszerû módszerrel készül belõlük – környezetkímélõ mód-

szerrel – gyeprács. A nemesvámosi, Csatári Plast Kft. tulajdo-

nos igazgatójával, Csatári Lászlóval felvettem a kapcsolatot.

Elmondtam, hogy az iskolánk nagyon örülne, ha az udvarunk

egy részét le tudná gyepráccsal borítani, ráadásul úgy, hogy az

alapanyagot mi gyûjtjük össze rá.

Megkaptuk a gyûjtõedényeket és elkezdtünk vadászni a pet

palackokra. Az iskola halljába állítottuk be a zsákokat. Öröm lát-

ni reggelente gyerekeket, szülõket, nagyszülõket, kollégákat ta-

posni a mûanyag üvegeket. Külön gyûjtjük a palackokat, külön

a kupakokat, ami szintén nemes célt szolgál. Egy beteg kislányt

támogatunk vele.

A gyerekek mesélik, hogy rokoni, ismeretségi körben meny-

nyi embert mozgatnak meg, mennyien gyûjtik nekünk a „sze-

metet”. Sokat beszélünk a spórolásról, az anyagok újrahaszno-

sításról, a környezetvédelem fontosságáról. De azok csak sza-

vak. Az, hogy iskolánkban hegyben nõ a szemét, az más, az

kézzelfogható. Az a Mi szemetünk. Nekünk lesz belõle valami.

Valami, amit sok év múlva is látni fogunk az udvaron és büsz-

kék leszünk rá, hogy a semmibõl hoztuk létre. Ha késõbbiekben

nem is az iskola legfrekventáltabb helyén, de folyamatosan sze-

retnénk ezt a fontos feladatot felvállalni, aminek a papírgyûjtés-

sel már komoly hagyományai vannak az iskolánkban. Amikor

nekiállunk szétválogatni a háztartásban képzõdõ feleslegessé

vált anyagokat, megtesszük az elsõ nagyon fontos lépést Földünk,

környezetünk védelmében.

Minden reggel jó érzés ránézni a nagy, folyamatosan teli

zsákokra.

Nem, nem szemetet gyûjtünk! Hulladékot! Gyeprácsot!

Együtt!

Kurbucz Tamás

TÁNCOLTUNK
Harminchárom éve ünnepeljük a Tánc Világnapját. Ez a dá-

tum Jean-Georges Noverre francia táncvirtuóz, balettmester,

koreográfus és táncelméleti író születésnapja, aki a balett

Shakespeare-jeként vált ismertté, de úgy is szokták õt emleget-

ni, mint a balett nagyapját.

Településünkön hatodik éve rendezzük meg a Generációk
tánca elnevezésû rendezvényünket, melyen a legkisebbektõl a

legidõsebbekig, mindenki szerepel. Így volt ez április 29-én is,

amikor a 4. a és a 7. b osztályos tanulók – más helyi csoportok-

kal karöltve – szórakoztatták a nagyérdemû közönséget. Mió-

ta világ a világ, az ember táncol. Hol õsi szertartásokon, hol

fergeteges bulikon, hol csak úgy, színpadon. Hát õk is ezt tet-

ték. Büszkék vagyunk mind a két csoportra!

ISMÉT A „NEY DÁVIDON”
Három év kihagyás után, ismét részt vettünk a Várpalota Vá-

ros Önkormányzata és a THURY-VÁR Nonprofit Kft. által

megrendezett 55. Ney Dávid Kórushangversenyen, melyet a

Thury György Emlékév szellemében szerveztek. Mint tudjuk,

Thury Györgyöt a törökök „dunántúli oroszlánnak” nevezték.

Így, mi is lehetett más a rendezvény mottója, mint „Oroszlán-
ról szóljon a dal”. Ennek szellemében alsós énekkarosaink, a

7.b osztály lányainak közremûködésével, dunántúli katonada-

lokat énekeltek, melyet citerán kísért Pappné Szalai Veronika

tanítónõ és Papp Róza Sára 7. b osztályos tanuló. Ezen kívül óri-

ási sikert aratott a Valahol Európában c. musical két betétdala,

melyet Schlemmer Jázmin és Lendvai Anna énekelt. Annát Dér

Marina tanárnõ kísérte zongorán. Örülök ennek a példamutató
összefogásnak, és büszke is vagyok rájuk!

Turcsányi Istvánné
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PARKOLÁS A JÁRDÁN
RENDÕRSÉGI HÍREK

A járdán történõ parkolás szigorú szabályai elsõsorban a
gyalogosok védelme érdekében kerültek szabályozásra. A ren-
delkezések értelmében a járdára csak akkor lehet parkolni, ha
azt felfestés vagy közlekedési jelzõtábla engedélyezi. 

Szintén elõírás, hogy a jármû és a járdát határoló épület fa-
la között legalább másfél méter távolságnak maradnia kell a
gyalogosan közlekedõk részére. 

A KRESZ szabályai szerint a járdán – részben, vagy teljes ter-
jedelemben – csak akkor szabad megállni, ha

a) azt jelzõtábla vagy útburkolati jel megengedi,
b) a jármû a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el,
c) a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter sza-

badon marad, és
d) a jármû tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg.
A járdán (akár részben) megállni csak a négy feltétel egyide-

jû teljesülésekor szabályos.
Valóban vitathatatlan, hogy a táblának és a felfestésnek nem

kell egyszerre érvényesülnie, hiába van felfestés, ha a járdán
nem marad legalább 1,5 méternyi hely a gyalogosoknak. Fõ-
szabályként kell értelmezni, hogy akármit is mutat a festés,
akárhogyan áll is a többi autó, a KRESZ a szabályt kell követni,

ellenkezõ esetben bírságra, egyéb szabálysértési szankcióra kell
számítani. 

A közterület-felügyelet munkatársainak nincs lehetõsége a bír-
ság összegének utólagos mérséklésére vagy elengedésére, eset-
leg részletfizetés biztosítására. Köteles kiróni a helyszíni bírsá-
got, illetve az autós távollétében megindítani az eljárást. 

Utóbbi esetben a jármû üzembentartójának harminc napja
van a fizetésre, ezt követõen az ügy átkerül a rendõrséghez,
amely lefolytatja a szabálysértési eljárását. Ezt azonban nem
érdemes megvárni, mert a bírság összege tovább emelkedhet.

A járdára felállni alapvetõen csak akkor szabad, ha azt köz-
úti jelzés engedélyezi. Ahol ilyen nincs, ott ne parkoljunk a jár-
dán, mert azon túl, hogy büntetés járhat érte, másokat zavarha-
tunk, akadályozhatunk a gyalogos közlekedésben. 

Gondoljon arra, hogy Önnek milyen bosszúságot okoz, ha egy
szabálytalanul parkoló jármû miatt az úttesten történõ közleke-
désre kényszerül. 

Kérjük, figyeljenek egymásra és a szabályokat parkolás al-
kalmával is tartsák be. 

Balesetmentes közlekedést kíván a Várpalotai Rendõrkapi-
tányság!

OVIS CSOPORTNAK KEDVEZETT A SZERENCSE
A körzeti megbízottak adták át az óvodásoknak a rendõrség

ajándékait: kerékpáros fejvédõ sisakokat, térd- és könyökvé-

dõket, valamint láthatósági mellényeket. 

A Várpalotai Rendõrkapitányság. április végén nyílt napot

szervezett, amelyen az érdeklõdõk különbözõ ügyességet, fi-

gyelmet és tudást igénylõ feladatokat, feladványokat oldhattak

meg. A szervezõk a szabályos közlekedésre nevelés jegyében

választották ki a feladatokat. A látogatók a megoldásokat, va-

lamint a részvételüket igazoló szelvényt a szervezõknek odaad-

va egyben a nyílt nap nyereményjátékára is jelentkeztek.

A május 4-én tartott sorsoláson a szerencse a berhidai Süni Nap-

közi Otthonos Óvoda Vackor csoportjának kedvezett. Az ajándé-

kot a helyi körzeti megbízottak, Molnár László rendõr fõtörzszász-
lós és Fehér Árpád rendõr zászlós adták át a gyerekeknek.

LÁTHATÓSÁGI SPRAY
A gyalogosok és a kerékpárosok láthatóságát, könnyebb ész-

lelhetõségét segítette elõ az a közlekedési kampány, melyet a Vár-
palotai Rendõrkapitányság a Veszprém Megyei Baleset-megelõzé-
si Bizottsággal közösen tartott május 6-án este 22 órakor Berhidán.

A rendõrök olyan speciális permettel fújták be a kerékpárral
közlekedõ személyek jármûveit, mely fényvisszaverõ hatással
rendelkezett, így a jármûvezetõk a kivilágítatlan és sötét útsza-
kaszon is könnyen észlelhetõvé váltak.

A szinte fehérben pompázó jármû felkelti a gépjármûveze-
tõ figyelmét, ezáltal fokozott óvatossággal közelíti meg az elõt-
te haladót és megfelelõ oldaltávolságot tartva a közlekedésben
résztvevõk biztonságát segíti elõ.

Az egyedi közlekedési akcióban Bankó Magda rendõr alez-
redes, Bartók Judit rendõr százados és a Berhidai Polgárõr
Egyesület tagjai vettek részt.

Az ellenõrzés alá vont jármûvezetõk, valamint azok a ke-
rékpárral és gyalogosan közlekedõ személyek, akik a kampány-
ban részt vettek, pozitívan vették a kezdeményezést.

Bartók Judit c. r. százados
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A BERHIDAI NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBÕL…….
Tavaszt és jókedvet varázsoltunk a farsangi összejövetelün-

kön, majd a Nõnapon is. A fiúk megleptek bennünket egy ked-
ves kis jelenettel, amit két „ifjú” adott elõ, és virággal, pezsgõ-
vel, majd zenével tették vidámmá az estét. Köszönjük nekik.
Tavaszi elsõ kirándulásunkon, melyen 52-en voltunk, megláto-
gattuk Zámolyon a Pedro-csárdát, ahol István barátunk a tangó-
harmonikájával nagyon jó hangulatot varázsolt nekünk, és na-
gyon jól éreztük magunkat. Romhányi József születésének 95.
évfordulóján verseket mondtunk és olvastunk fel. 

A Süni Óvoda meghívta a nyugdíjasklub néptánccsoportját,
hogy a gyerekeknek mutassanak be néptáncot. A bemutató
olyan jól sikerült, hogy a végén az óvodás gyerekek (bátrabbak)
együtt táncoltak velük. Az óvoda vezetõje megköszönve a be-
mutatót, emléklapot adott át a csoportnak. Áprilisban egynapos
kirándulást tettünk Tamásiban, ahol meglátogattuk a helyi pia-
cot, majd fürödtünk. Sikeresen szerepeltek a néptáncosok a Ba-
latonfüredi VI. „Életet az éveknek” Fesztiválon, melyen Díszok-
levelet kaptak, és a zsûri is elismerõen nyilatkozott fellépésükrõl.

A Kertbarát Kör meghívta a Nyugdíjas Klub tagjait egy kis
beszélgetésre a Kistóhoz, ahol egy vidám, emlékezetes délutánt
töltöttünk. Bízunk abban, hogy ennek lesz még folytatása, és
közelebb hozza a két közösséget egymáshoz. Nagyon finom
uzsonnát kaptunk, melyet köszönünk! 

Klubnapunkon szeretettel köszöntöttük Huber Ferenc klub-
társunkat 80. születésnapján.

Már hagyomány, hogy minden évben májusfát állítunk, nem volt
ez másképp idén sem. A lelkes kis csapat sok szép virággal díszí-
tette fel, melynek lebontása és kitáncolása Ivó napján lesz.

A tavasz legszebb napja az ANYÁK NAPJA! Köszöntésre
a Süni Óvoda Süni csoportja érkezett hozzánk. Köszönjük,
hogy az óvodások megszépítették az esténket, köszönjük azt a
sok verset, éneket, amit elõadtak, köszönjük az óvó néninek,
aki nagyon szép mûsort állított össze! Az anyukák, nagyma-
mák és dédik nagyon szépen köszönik a virágot, amit az óvo-
dások ajándékoztak. Emlékezetes lesz számunkra, köszönjük!!!

Kapcsos Józsefné

EGY MOZGALMAS ÉVKEZDET
2016 januárjában megkezdõdött a református gyülekezetben

a mozgalmas és izgalmakkal teli év. Rögtön az év elején ösz-
szegyûltünk az ökumenizmus jegyében katolikus és pünkösdi
testvéreinkkel együtt, figyelve Urunk igéjére és törekedve az
egységre, gyakorolva a felebaráti szeretetet. 

Április 9-én egy kis tavaszi munkára gyülekeztünk össze a
gyülekezeti ház hátsó kertjében, hogy a gondozatlan területet egy
kicsit parkosítsuk. A korábban az önkormányzat segítségével ki-
vágott tujafák maradványait igyekeztünk eltüntetni a szemek
elõl. Ezekre a Kertbarát Kör vezetõjének, Kellerné Szász Ani-
kó tanácsára magas ágyásokat készítettünk, valamint az udvart
fûmaggal vetettük be. A munkálatokban segítségünkre volt a
Pápai Református Teológiai Akadémia küldöttsége, valamint a
Kertbarát Kör lelkes tagjai. A kemény munkának és összefo-
gásnak meg volt az eredménye, hisz látható volt a változás és
a parkosítás is. Ezúton mondunk köszönetet a felajánlott virá-
gokért is, melyek szépítik udvarunkat. 

Az április 10-i istentiszteletünkön a Teológia küldöttsége
szolgált és igét hirdetett Hamar Zoltán docens. 

Istennek hála, az elmúlt idõszakban templomunkban és
környezetében több kisebb változás is történt. Többek között
elhelyezésre került a képviselõi adományból vásárolt új szõ-
nyeg, és a sok szép használati és díszítõ tárgy, mellyel szebbé

vált istentiszteleti helyünk. Ezeket a dolgokat köszöntük meg
Urunknak egy hálaadó istentiszteleten április 23-án, melyen
nagytiszteletû Császár Attila a veszprémi református egyház-
megye esperese hirdette az igét. Az alkalmat még ünnepibbé
tette a Balatonfüredi Református Egyházközség Kórusának
szolgálata, kik örömmel elfogadták meghívásunkat. Az ün-
nepséget szeretetvendégséggel zártuk, a felajánlott falatok el-
fogyasztásával. Az alkalom perselypénzét az orgona felújítá-
sára különítettük el, hisz motorja igen rossz állapotban van.
Ezen az alkalmon 55.740 Ft gyûlt össze, melyet hálás szívvel
köszönünk meg Testvéreinknek. További felajánlásaikat is
szeretettel várjuk erre a célra. Amennyiben támogatni tudná
Angster orgonánk felújítását, megteheti ezt az alábbi szám-
laszámon: B3 Takarék 72900020-10300820 A közleménybe
írják: az orgona javára

A Berhidai Református Egyházközség szeretettel hívja és
várja Önt minden vasárnap 9:00 órakor istentiszteletére. Vala-
mint szeretettel várjuk a gyermekek jelentkezését hittanos fog-
lalkozásra, mind az óvodákban, mind az iskolákban. 

Szeretettel várjuk a gyermekeket hittantáborba is, melyet jú-
lius 18-22-ig tartunk Borzaváron. Érdeklõdni: Eizler Csaba
Ref. lelkésznél 30/776-5665

Molnár Zoltánné presbiter



2016. május Önkormányzati Híradó

9

HAGYOMÁNYT TEREMTETT AZ EGYESÜLET
V. BERHIDA PEARL DANCE ORSZÁGOS MINÕSÍTÕ

TÁNCVERSENY került megrendezésre április 16-án. Közel

20 csapat nevezett, 300 versenyzõ lépett színpadra, a produk-

ciókat a zsûri elsõ, második és harmadik helyekkel jutalmazta.

Az idén mindenki dobogóra került, melynek leginkább az ovi-

sok és a mini kategóriában indulók örültek.

A zsûri elnöke Szakál Attila koreográfus, táncmûvész volt,

aki maga is peremartoni gyerekként nõtt fel. A zsûri további

tagjai Winkler Vanda és Nagy Richárd voltak.

A korábbi évekhez hasonlóan a Berhidai Önkormányzat se-

gítségével valósulhatott meg az idei rendezvény, köszönet érte

Pergõ Margit polgármester asszony közbenjárásának. A táncver-

seny fõ szervezõi Márffy Ádám és Lencsésné Gerõfi Tekla vol-

tak, karöltve az egyesület elnökségi tagjaival, Márffyné Anitá-
val és Lukács Tamásnéval.

A Pearl Dance Egyesületben táncoló gyerekek szülei is fo-

lyamatos segítséget nyújtottak a sikeres lebonyolítás érdeké-

ben. Az egyesület ennek a rendezvénynek köszönhetõen támo-

gathatja a gyerekek utaztatását, versenyruhák varratását, és a

nyári táborozásukat is.

Az egyesület méltán büszke lehet a helyi közösség összefogá-

sára, hiszen a környék egyik legnagyobb rendezvényévé nõtte ki

magát a táncverseny. A visszajelzések nagyon pozitívak voltak.

Ezúton is köszönjük minden önként segítõ diák és felnõtt

munkáját! Reméljük, a jövõre már a hatodik sikeres minõsítõ

táncversenyt tudhatjuk a magunkénak. KÖSZÖNJÜK!

Lencsésné Gerõfi Tekla- 
Pearl Dance RSE elnöke

FEJLESZTÕ TORNA ÉS TÁNC
OVISOKNAK, ELSÕSÖKNEK

A kicsik oktatása szeptembertõl június elsõ hetéig tart, a

peremartoni iskola tornatermében. Minden tanévben várjuk a

mozogni, játszani vágyó gyerekeket már 3 éves kortól. A

táncoktatásból is kapnak ízelítõt a gyerekek, de nem ez, ha-

nem a mozgásfejlesztés, a labdaügyesség a játékos erõsítõ és

nyújtó gyakorlatok, a légzést és keringést fokozó versenyfel-

adatok alkotják az oktatás fõ profilját. Nem volt kötelezõ jel-

legû, de aki szerette volna kipróbálni magát a színpadon,

megtehette az V. Berhida Pearl Dance Országos Minõsítõ
Táncverseny keretében. Ott az ovitorna csoport ezüst minõ-
sítésben részesült. Minden gyermeknek olyan boldogságot

kívánok, mint amit akkor láttam rajtuk, amikor az érem a

nyakukba került. 

Lencsésné Gerõfi Tekla

BERHIDA IFJÚ POLGÁRAI 
Berhida Város Önkormányzata minden évben az anyák

napját követõ héten ünnepélyes keretek között fogadja a vá-
ros polgárává a legfiatalabb lakókat. Önkormányzatunk im-

már hagyományosan az idén is verssel, zenével és virággal

köszöntötte az elõzõ évben született gyermekeket, és az édes-

anyákat.

A babaköszöntõ rendezvénynek városunk polgármestere

volt a megálmodója, õ köszöntötte idén is elsõként a családo-

kat és a tavaly született 68 kisbabát.

„Egy város életében különösképp fontos, hogy minden ott
élõ korosztályra figyeljen. Ezt tesszük ma, amikor a legkiseb-
beket ünnepeljük” – hangsúlyozta Pergõ Margit. A köszön-

tõt a Berhidai Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató

Általános Iskola alsós énekeseinek anya-gyermek kapcsolat-

ról szóló, megható, verses-zenés mûsora követte, melyet

Pintér Ferencné, az iskola tanára tanított be. A mûsort kö-

vetõen Pergõ Margit polgármester a 2015-ben született gyer-

mekeket Berhida Ifjú polgáraivá fogadta. Minden kisgyer-

meknek emléklapot és „Berhidai vagyok” felirattal ellátott

elõkét adott át, míg az édesanyák egy-egy szál virágot vehet-

tek át Nyírõ István alpolgármester úrtól. Az önkormányzat

az ünnepséggel, s e jelképes ajándékkal kívánta felhívni a fi-

gyelmet a városhoz, a közösséghez való ragaszkodás fontos-

ságára.

szerk.
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KERESSÜK BERHIDA VÁROS
LEKVÁRJÁT

A Kertbarát Kör az idén is megrendezi a BERHIDA VÁ-

ROS LEKVÁRJA címû versenyt! A Berhidai Napok kere-

tében rendezett programon a lekvárokat hazánk egyik leg-

népszerûbb sztárszakácsa, a Paprika TV-bõl jól ismert 

Bede Róbert mesterszakács értékeli és jutalmazza!

További információ a 06/30/989-1152 számon!

MAGAM MÓDJÁN 
Csomai Zoltán táncdalénekes és vendégei szórakoztatták nem-

régiben az érdeklõdõ közönséget a Petõfi Mûvelõdési Házban.
Az önálló estet az Összefogással Berhidáért Egyesület szervezte. 

Csomai Zoltán számos alkalommal már bemutatta tehetségét
városunk kulturális rendezvényein, a mûvelõdési ház színpa-
dán is többször láthattuk, hallhattuk õt, ahol mindig nagy ér-
deklõdés kísérte és nagy siker övezte fellépéseit. Rendszeresen
fellép a helyi, környékbeli, országos rendezvényeken, fellépé-
seivel színesíti városunk kulturális életét, s öregbíti Berhida vá-
ros hírnevét. Számos fellépés, koncertek sokasága áll már mö-
götte. Zenei pályafutása még gyermekként indult 1992-ben. A
balatonfûzfõi zeneiskolában zongora tanszakon tanult, ahol ta-
nárai bíztatására kezdett énekléssel foglalkozni. 1999-tõl a Szé-
kesfehérvári Gorsium Mûvészeti Szakközépiskolában tanult,
táncdal és operett szakon. 2005-ben sikeresen vizsgázott a bu-
dapesti Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek Országos
Szakmai Zsûrije elõtt, „A” kategóriás táncdalénekes, elõadó-
mûvész lett. Zoli a csillogó tehetségkutató mûsorok világától tá-
vol, vidéken próbál (el)ismertséget szerezni. Szívesen vállal
fellépéseket kulturális rendezvényeken. Ebben az évben is szá-
mos felkérés, és feladat áll elõtte! Találkozhatunk majd vele
fesztiválokon, városi rendezvényeken, falunapokon. Az esten
szebbnél szebb dalokat, régi és mai - magyar és külföldi sláge-
reket hallhattunk tõle. Vendégei – Lendvai Anna, a Pere-rúzs
és Turcsányi Martina – fellépése is nagy sikert aratott. Köszön-
jük a fellépõknek, a szervezõknek ezt a színvonalas estet.

szerk

FIGYELEM!
KIRÁNDULJON A KERTBARÁT

KÖRREL A BALATONFELVIDÉKRE!

Idõpont: június 11.
PROGRAM
- Biolevendulás látogatása Dörgicsén kóstolóval
- Zánkán a gyógynövényfeldolgozó üzem látogatása, bemu-

tató kerti sétával és kóstolóval
- Hegyestû
- Pinceszer – borkóstolás Szentantalfán – korlátlan ital- és
ételfogyasztással

Bõvebb információ: Kellerné Szász Anikó
30/989-1152

1956 BERHIDAI EMLÉKEI - FELHÍVÁS! 
Idén ünnepeljük az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulóját, melynek tiszteletére a Berhidai Kultúrház
és Könyvtár többnapos, ingyenes programsorozattal ké-
szül októberben.
Az ünnepi rendezvénysorozatra készülõdve intézményünk
szeretné összegyûjteni az 1950-es évekbõl fennmaradt
korhû írott és íratlan berhidai emlékeket, forrásokat. 

KERESSÜK ÉS VÁRJUK az „1950-es évek Berhidájának”
• tárgyi (jelvények, eszközök, használat tárgyak stb.),
• dokumentációs (plakát, meghívó, irat, stb.),
• fénykép, képeslap, stb. relikviáit.

További információ:
Berhidai Kultúrház és Könyvtár (8181 Berhida, Kossuth u. 18.)
88/455-400
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WÁGNER ÉS TÁRSA TEMETKEZÉS
BERHIDÁN A TEMETÕ MELLETT 

(AUTÓSBOLT HELYÉN)

ÁLLANDÓ 24 órás szállítási ügyelet: 70/637-42-27

Információ: Paré Csilla 70/944-2562
8182 Berhida-Peremartongytp., Ibolya u. 13/1.

Rendelés felvétel: Balatonfõkajáron is
a VERA virágboltban (Vasvári Pál utca 26.)

KONCZ
AUTÓSISKOLA
JOGOSÍTVÁNY

Intenzív tanfolyam

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSSEL!
Kultúrház és Könyvtár, Berhida

2016. június 20-án, 16 órakor

INFORMÁCIÓ:
Koncz István: 06-30/3128-875

családi nyárköszöntõ rendezvényt tartunk

a Berhidai Leader Kultúrparkban,
a KISTÓNÁL.

Színes programokkal várjuk szeretettel a kilátogatókat:
nemzetiségi körtánc,

kézmûves foglalkozás,
népi játékok,

lovaglási lehetõség,
arcfestés …

Mindenkit szeretettel vár 
Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat!

Esõhelyszín: 
Berhidai Kultúrház és Könyvtár
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