
ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
BERHIDA

Berhida Város Önkormányzata az elmúlt egy év idõszakában
is kiemelt figyelmet fordított a város fejlesztésére, a felújítá-
sok folytatására és a beruházások megvalósítására.

Berhida Város Önkormányzata a tavalyi évben 259,82 millió
forint vissza nem térítendõ támogatást nyert a TOP-3.1.1-16-
VE1-2017-00004 azonosítószámú Fenntartható települési köz-
lekedésfejlesztés címû pályázaton. A „Két keréken a munkába”
- Berhida központ - Peremarton Iparterület között kerékpáros
létesítmények kialakítása” c. pályázaton. A múlt évben elké-
szültek az engedélyes szintû és kiviteli tervek, amelyek a kivi-
telezéshez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásának alap-
jait teremtették meg. A rendelkezésre álló források figyelembe
vételével a kivitelezõ kiválasztása jelenleg folyamatban van. A
kivitelezési munkálatok a sikeres közbeszerzési eljárás lefolyta-
tását követõen fognak megkezdõdni. Ezt követõen a berhidai la-
kosok és a városunkba látogató, biciklizni vágyók 2020-ban ve-
hetik birtokukba a kerékpárutat, amely kerékpárút kialakítása a
Dankó Pista, Liszt Ferenc, Széchenyi, Csokonai, Orgona utcá-
kat fogja érinteni és egészen a gyárkapuig fog tartani.

Vidékfejlesztési Program keretében, „A helyi termékértéke-
sítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkezte-
tés fejlesztése – A korszerû berhidai közétkeztetésért” c. eszköz-
beszerzési pályázat teljes költsége összesen 18.925.488 Ft,
amelybõl kialakításra került már a Süni Napköziotthonos Óvo-
da konyhatetõ napelem-rendszerének kiépítése és még ez évben
megújul a konyha gép- és berendezésállománya.

Miniszteri döntés alapján 2018. évben központi költségveté-
si támogatásban részesültünk „Önkormányzati étkeztetési fej-
lesztések támogatása” jogcímen, amelybõl a Süni Napköziot-
thonos Óvoda konyha építészeti, konyhatechnológiai és élel-
miszer-egészségügyi elõírásainak megfelelõ fejlesztései valósul-
nak meg. A több mint 28 millió forintos támogatás, közel 5 mil-
lió forintos önkormányzati önerõvel kiegészítve lehetõséget
biztosít egy kisebb étkezõ, „menza” kialakítására is, valamint
a gépészeti és épületvillamossági rendszere felújítására. A ki-
viteli- és további szükséges tervek elkészítése jelenleg folya-
matban van. 

Kormányhatározat alapján, egyedi költségvetés keretében
64 millió forintos támogatást nyert, berhidai gyermekorvosi
rendelõ és védõnõi szolgálat épület fejlesztésének engedélyes
szintû és kiviteli tervei elkészültek, jelenleg közbeszerzési el-
járás megindítása alatt áll. 

Berhida Város Önkormányzata a 2018. évi közmûvelõdési ér-
dekeltségnövelõ pályázatán 2.704.000 Ft-os támogatásban ré-

szesült, amelyet 5.044.000 Ft-os önrésszel egészített ki. Ennek
keretében felújításra került a Petõfi Mûvelõdési Ház színházter-
me, a színpadi felsõgépezet és függönyök tekintetében, ezáltal
a mai kornak megfelelõ, biztonságos és színvonalas körülmé-
nyeket teremtve a kulturális eseményeknek és egyre növekvõ szá-
mú színházi elõadásoknak.

Az idei év elején kivitelezésre került egy „D” típusú sport-
park kialakítása a Hunyadi téren, a Nemzeti Szabadidõs -
Egészség Sportpark Program keretében. A beruházás lebonyo-
lítója és mûszaki szakértõje a BMSK Beruházási, Mûszaki Fej-
lesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörûen Mû-
ködõ Részvénytársaság.

(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás a címlapról)
A Vidékfejlesztési Program keretében írt, „Helyi identitást

és közösségi együttmûködést segítõ fejlesztések támogatása”
címû pályázatunkat támogatásra javasolták, amely pályázatból
az egészséges életmód támogatása céljából fitness és gyermek-
játszótéri eszközök elhelyezése valósul meg. Játszótéri eszkö-
zök kerülnek kialakításra a Hunyadi téren, köztéri fitness esz-
közök a Rezeda utcában, valamint street workout eszközök a
Szegfû utcába, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola szomszéd-
ságában. 

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány a tavalyi évben meg-
hirdette a pályázatát „Nemzeti Ovi-Sport Program” címen. Ön-
kormányzatunk sikeresen pályázott, melynek eredményeképp az
idén nyáron Ovi-Sport Pálya kivitelezésére került sor a Süni
Napköziotthonos Óvoda udvarán. A sportpálya kifejezetten
óvodások számára kifejlesztett, több sportág mûvelésére alkal-
mas, speciális méretû és kivitelezésû multifunkcionális mûfü-
ves sportpálya, amely megfelelõ mozgásfejlesztésre ad lehetõ-
séget a gyermekek számára. Emiatt az idén pályázatot nyújtot-
tunk be a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde
Ovi-Sport Pálya kialakítására is, amely pályázatról még jelen-
leg nem született döntés.

Tavaly õsszel megújult a Hõsök terén a Kisfaludi Strobl
Zsigmond alkotta I. világháborús emlékmû közel 1 millió forin-
tos támogatásból a Közép-és Kelet-európai Történelem és Tár-
sadalom Kutatásáért Közalapítványhoz benyújtott pályázatunk
keretében, melyhez az Önkormányzat egy, a szobrász életútját
is bemutató, impozáns emléktáblával is hozzájárult. 

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány, mint Tá-
mogató „A zsidó temetõk rekonstrukciós programja” kereté-
ben 1.800.000 Ft vissza nem térítendõ támogatást biztosított a

berhidai zsidó temetõ kerítésének felújítására, amely a terep-
rendezési munkálatokkal és emléktábla elhelyezéssel az idei év
tavaszán valósult meg.

Tovább folytatódik az intézményfejlesztési program a Süni
Napköziotthonos Óvodában az EFOP-3.1.5-16 azonosítószá-
mú, „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tá-
mogatása” c. projekt keretében. Az Óvoda jól hasznosítható
fejlesztésekben és egyéb támogatásokban részesül, megvaló-
sítva ezzel a minõségi és befogadó kisgyermekkori nevelést tá-
mogató tevékenységeket.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00005 Észak és Közép-Dunántúli
Szennyvízelvezetési és Kezelési Fejlesztés 4.- Berhida Szenny-
vízelvezetési agglomerációs szennyvízelvezetésének fejleszté-
se keretében korszerûsítésre és bõvítésre kerül sor a meglévõ
szennyvíztisztítót illetõen. A rendelkezésre álló forrás megha-
ladja az 1 milliárd forintot. Befejezése próbaüzemmel együtt
2020 évben történik meg.

VP6-7.2.1-Külterületi utak és gépbeszerzés pályázat kereté-
ben a Fenyõs utca 270 fm szakasza kerül tervek alapján felújí-
tásra. Rendelkezésre álló forrás 45,9 millió forint.

Az idei évben sikeresen pályáztunk 3 millió forint értékben
az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz „Az illegális hul-
ladéklerakók felszámolása” tárgyú pályázatra, amelyet az Ön-
kormányzat további 2 millió forinttal kiegészítve a 0127,
0126/18, 0128, 0126/23, 0126/22, 0126/14 helyrajzi számokon
lévõ illegális hulladéklerakó megszüntetésére vonatkozóan. Az
ártalmatlanítás és szállítás hamarosan befejezõdik, ezzel is ren-
dezettebbé válik a település képe.

A Belügyminisztérium, mint támogató, 42,1 millió forintos
támogatásban részesítette Berhida Város Önkormányzatát fel-
adatainak támogatására, a körzeti megbízotti iroda felújítására
vonatkozóan. Jelenleg a kivitelezéshez szükséges tervek elké-
szültek (építészet, gépészet), így hamarosan közbeszerzési el-
járás kiírására kerül sor. 



A Kiskovácsi úti temetõben a ravatalozó épületének felújítá-
sa, bõvítése is folyamatban van, amelyben akadálymentes mos-
dó illetve mellék- és tárolóhelyiség kerül kialakításra. Az elõte-
tõ és fõtetõ kialakítása ravatalozás céljából fog megvalósulni.

Jelenleg folyamatban van a „2019. évi Önkormányzati ét-
keztetési fejlesztések támogatása” c. beadott pályázatunk elbí-
rálása a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda foglalkoztatóinak
felújítására vonatkozóan 21,3 millió forint értékben, valamint

a TOP-1.4.1-19 azonosítószámú „Bölcsõdei férõhelyek kiala-
kítása bõvítése” tárgyú pályázat a bölcsõdébe befogadható
gyermeklétszám növelése tárgyában 274 millió forint értékben.

Összefoglalva: vannak beadott pályázataink, szép számban
nyertes pályázataink, ebbõl adódóan pénzünk is, ami hiányzik az
az építõipari kapacitás, ami miatt lassú a látványos megvalósulás.

Pergõ Margit 
polgármester
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Tisztelt Berhidai Lakosok!

A városunk tisztán tartása közös feladatunk, egészségünk, és környe-
zetünk védelme érdekében mindent meg kell tenni azért, hogy élhetõ lakó-
környezetet alakítsunk ki, és tartsunk fenn. 

A legfontosabb lakossági feladatok, melyeket az ingatlanok elõtti köz-
területek esetében szükséges elvégezni – többek között - a köztisztaság-
gal és a települési szilárd hulladékkal összefüggõ tevékenységekrõl szó-
ló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: rende-
let) szabályozza. 

A rendelet 6. § (1) bekezdése szerint: 
„Ha a jogszabály eltérõen nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gon-

doskodni
a) az ingatlan elõtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles te-

rületsáv, illetõleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedõ
teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megköze-

lítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz za-
vartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.”

A fentiekbõl következik tehát, hogy az ingatlan elõtti közterület karban-
tartása keretében a telektulajdonosnak a tisztántartásra vonatkozóan jog-
szabályi kötelezettsége van. 

A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és azok megszegésének kö-
vetkezményeirõl szóló 13/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet (a további-
akban: önkormányzati rendelet) 7. §-a a következõkrõl rendelkezik.

„7. § Közösségellenes magatartást követ el, aki
a) ingatlanhasználóként az ingatlan elõtti járda és az úttest külsõ szé-

le közötti közterületi sávnak, a nyílt ároknak és ennek mûtárgyainak tisz-
tántartásáról, ápolásáról, gyommentesítésérõl nem gondoskodik,

c) a közszolgáltató elkülönített hulladékgyûjtést szolgáló gyûjtõeszközébõl
hulladékot vesz ki, illetve lomtalanítás során kihelyezett hulladékban guberál,

d) a használatában álló ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak
és bokrok megfelelõ, a közlekedést zavaró nyesésérõl nem gondoskodik.”

Az önkormányzati rendelet értelmében, aki a fenti kötelezettségének nem
tesz eleget, közigazgatási bírsággal sújtható, melynek felsõ mértéke termé-
szetes személy esetén kétszázezer forint, jogi személyek, és jogi személyi-
séggel nem rendelkezõ szervezetek esetén kétmillió forint. 

Az esztétikusabb és egészségesebb környezet kialakítása, valamint a hátrá-
nyos jogkövetkezmények elkerülése érdekében kérem az ingatlan tulajdono-
sokat, ingatlan használókat a vonatkozó jogszabályok betartására. 

dr. Guti László
jegyzõ

Tisztelt Lakosság!

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy te-
lepülésünkön a szelektív hulladékgyûjtõ szigetek, az
üveg gyûjtõedény kivételével folyamatosan meg-
szüntetésre kerülnek.  

Kérem a Lakosságot, hogy a továbbiakban, a sze-
lektív hulladékokat az alábbiak szerinti idõpontok-
ban és válogatva szíveskedjenek gyûjteni és a ház
elõtti közterületre kihelyezni úgy, hogy az a gyalogos
és közúti forgalmat ne zavarja.

A szelektív hulladék szállítás napján reggel 6:00
óráig áttetszõ mûanyag zsákban, vagy kötegelve kell
kihelyezni az ingatlan elé az elkülönítetten gyûjtött
anyagokat: 

• ásványvizes, üdítõs, PET, egyéb flakonok,
• tiszta csomagoló fóliák, fém- és aludobozok (sö-

rös, üdítõs, konzerves),
• papír (újság és karton), illetve a kombinált cso-

magolóanyagok (pl. tejes és gyümölcsös, Tetra-
Pack).

Az elkülönítetten gyûjtött anyagok tisztára mosva,
laposra hajtogatva/taposva kerüljenek a gyûjtõzsákba.

Újrahasznosítható hulladékok gyûjtési idõpontjai:
szeptember 9., 23. október 7., 28.
november 4., 18. december 2., 16.
Felhívom a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy a

hulladékról szóló törvény 2012. évi CLXXXV. tör-
vény 61. §-a alapján TILOS közterületen a fentie-
ken kívül egyéb hulladékot elhelyezni. A hulladékot
elhelyezõvel szemben a szabálysértésekrõl, a sza-
bálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartá-
si rendszerrõl szóló, 2012. évi II. törvény szerinti
köztisztasági szabálysértés miatt szabálysértési eljá-
rás kezdeményezhetõ és ötezer forinttól százötvenez-
er forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható. 

Az esztétikusabb és egészségesebb környezet ki-
alakítása érdekében felhívom az ingatlan tulajdono-
sok, ingatlan használók figyelmét a fentiekben leír-
tak betartására, elõre is megköszönve az együttmûkö-
désüket.

dr. Guti László
jegyzõ
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Tisztelt Berhidai Lakosok!

Több esetben érkezett bejelentés a Berhidai Közös Önkor-
mányzati Hivatalhoz, (a továbbiakban: Hivatal) miszerint a
gépjármûvezetõk nem tartják be a Közúti közlekedésrõl szóló
1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendeletének (a továbbiak-
ban: KRESZ) megállásáról és várakozásáról szóló rendelkezé-
seit, így akadályozva a közlekedésben résztvevõket. Tekintet-
tel az elõzõben foglaltakra az alábbi tájékoztatást adom.

Járdán és egyirányú utcában történõ megállás szabályai:
A járda fogalmát a KRESZ I. számú függeléke egyértelmû-

en határozza meg. Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésé-
re szolgáló – az úttesttõl szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel,
vagy más látható módon elhatárolt – része; a gyalogút azonban
nem járda.

A KRESZ 40. § (8) bekezdése értelmében „A járdán – rész-
ben vagy teljes terjedelemben – 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

szabadon marad, és
d) a jármû tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg.”
A járdán (akár részben) megállni csak a fenti négy felté-

tel egyidejû teljesülése mellett lehet.

Természetesen vannak – igaz szûk körben – kivételek a jár-
dán történõ megállást illetõen. A kivételeket a KRESZ 40. §
(9) bekezdése említi, mely szerint: „A járdán a mozgásában
korlátozott személy (vagy az õt szállító jármû vezetõje) jármû-
vével, a betegszállító gépjármû, az iskolabusz, a gyermekeket
szállító autóbusz, a kerékpár, a kétkerekû segédmotoros kerék-
pár és a kétkerekû motorkerékpár a (8) bekezdésben említett
egyéb feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a meg-
állást jelzõtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg.”

A KRESZ alapvetõen az úttest jobb oldalát jelöli meg meg-
állásra és a várakozásra kivéve, ha az adott útszakasz egyirányú
(KRESZ 40. § (1)-(2) bekezdései).

„Egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén – ha közúti
jelzésbõl más nem következik – akkor szabad megállni, ha a
jármû mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5 méter
szélességû hely marad.”

Kérem, hogy a közlekedési szabályok betartására mindany-
nyiunk biztonsága érdekében ügyeljenek.

dr. Guti László
jegyzõ

Másodszor is EFOP napközis
tábor Peremartonban!

Immár második alkalommal nyitotta meg kapuit az Iskolai
Vakáció – Élmény tanulni! címmel meghirdetett napközis tá-
borunk. A tavalyi tábori hetek után idén tavasszal nagyobb
tapasztalattal vágtunk neki a tematikus hetek tervezésének.
Az Oktatási Hivatal által finanszírozott napközis tábor pro-
jektjén június második felében Farkas Zsani néni és jómagam
vezényletével indultak meg az elsõs és második évfolyamon
illetve a negyedik és hatodik évfolyamon a reggel nyolctól
délután 16 óráig tartó táborok. A programhetek a tavalyi év-
hez hasonlóan elõre kiadott tematikus tervek szerint kerültek
megtervezésre és különféle kritériumok alapján kerültek a
gyerekek a különbözõ évfolyamokból kiválasztásra. Iskolánk
élményhetei a nemzeti és kulturális identitás, hagyományõr-
zés és anyanyelvápolás témamodul köré csoportosultak. Az
alsóbb évfolyam élményhete újra a mesék világába kalauzol-
ta a gyerekeket. Az idén kétszer volt lehetõségünk kirándulást
tenni a közeli városokba. Egyik nap Veszprémben, A part
alatt nevezetû játszótéren töltöttük a délelõttöt. Csütörtökön a
zirci Reguly Antal Múzeumba látogattunk, ahol a tárlatveze-
tés után bõrrel való foglalkozáson vehettek részt a gyerekek.
A tematikus héten idén is minden jelen volt, ami a jókedvhez
kell: alkotás, tánc, daltanulás, bábozás és a kötetlen játék is.
A második héten a negyedik és hatodikos évfolyamon a ma-
gyarságé volt a fõszerep, címert, zászlót festettünk, Szózatot,
Himnuszt tanultunk, kirakóztunk, alkottunk, játszottunk. A
legjobban a gyerekeknek a kirándulások tetszettek. Körbejár-
tuk a Veszprémi Várat és környékét, majd hûsöltünk Veszp-
rém egyik játszóterén. A második kirándulós napon velük is
Zircre látogattunk a Reguly Múzeumba, õk az õsi magyar fog-
lalkozások ismertetése után nemezelés technikájával karkö-
tõket készítettek. A projekt naponta órás-másfél órás blok-
kokban valósult meg, melyet szünetek, illetve étkezések sza-
kítottak meg. A gyerekek a tábori napokon másfajta tudást
szereztek. Tanultak, talán észre sem vették, de tanultak és
közben jól érezték magukat. Köszönjük minden gyerkõcnek,
hogy velünk volt ebben a két hétben! 

Kovács-Krutzler Adrienn

FELHÍVÁS!

Felhívjuk a Mozgássérültek Berhidai Csoportjának
tagjait, hogy Klubnapjainkat minden hónap második
hétfõjén 15 órakor tartjuk a Városházán.
Klubtagok megjelenésére számítunk.

Vezetõség
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Tehetséges gyermekekért indult programsorozat 
az Adyban 2. alkalommal

2018. szeptemberében kezdtük meg az NTP-MÛV-18 kód-
számú pályázatunk megvalósítását, ami tulajdonképpen a koráb-
bi pályázatunk folytatása. Szeptemberben több fronton kezd-
tük meg a munkát:

A projekt idõtartama alatt mazsorett, break táncoktatást, nyel-
vi kompetenciafejlesztést és drámai fejlesztést valósítottak meg
a részt vevõ pedagógusok. A drámai fejlesztés magában foglal-
ta a kommunikációs kompetencia, a színpadi készség, a beszéd-
stílus, az artikuláció, a színpadi mozgás, az ön- és társismeret, il-
letve egyéb területek fejlesztését, a memoriterek elsajátítási tech-
nikáit, a szorgalom, kitartás, bizalom, rugalmasság, probléma-
megoldó készség fogalmak állandó jelenlevõi voltak a foglalko-
zásoknak, melynek lezárásaképpen a gyerekek a „Kire ütött ez a
gyerek” címû darabból adtak elõ egy részletet a bemutató gálán.

A projekt során sor került egy 4 órás interaktív drámafoglal-
kozásra is, melybe a szülõket is bevontuk, így több generáció
együtt egy közös foglalkozáson vehetett részt. A teljes prog-
ram során különféle irodalmi megmozdulásokat videón megörö-
kítettünk (szereplések, szavalóversenyek, olvasópróbák, elõ-
adások, gála, mely összeállításból „Irodalmi szösszenetek”
címmel rövidfilm készül az elszámolás során.

2019. május 31-én vendégül hívtuk Szabó Szilvia énekmû-
vészt, aki nem csupán Veszprém megyei érdekeltségû orszá-
gos hírû mûvész, de iskolánkhoz is van kötöttsége, hiszen ko-
rábban itt tanított a mûvészeti iskolában.

Szintén a program keretében egy másik Veszprém megyei
származású mûvészt, Pintér Tibort, a Nemzeti Lovas Színház
igazgatóját is meghívtuk. Tiborral már évek óta tart a kapcso-
latunk, több alkalommal is ellátogattunk diákjainkkal a Nem-
zeti Lovas Színház elõadásaira, s különbözõ szavalóversenye-
ken is találkoztunk már vele. 

Tibor egy nagyon fontos, mégis hétköznapi, azaz mindenna-
pi életünket befolyásoló mondanivalóval látta el a gyerekeket, ami
arról szólt, hogy ragadjanak meg minden lehetõséget a szerep-

lésre, legyen az éneklés, szavalás, tánc, vagy bármi, mert min-
den felkészülés, megmérettetés a kommunikációjukat fejleszti,
a jellemüket erõsíti és tulajdonképpen a kommunikáció határoz-
za meg az életünket, annak minden mozzanatában ezen a téren
elsajátított ismereteinket szükséges alkalmazni, s ez fogja befo-
lyásolni az életben való boldogulásunkat is. Ez a nagyszerû gon-
dolat hûen illeszkedik a megvalósított programunk céljaihoz. A
felkészülések, foglalkozások, fejlesztések a gyerekeket szerep-
lésekhez, versenyeken való részvételekhez, s etikus magatartás-
formák elsajátításához, továbbá sikerélményekhez is juttatták,
ami a mai világban kiemelten fontos egy gyermek életében. 

A program részeként egy 3 napos tehetségtábort is tartot-
tunk Borgátán, ahol a szakmai program mellett kikapcsolódás-
képpen ellátogattunk Egyházashetyére, a Berzsenyi Dániel Em-
lékházba, megnéztük a Ság-hegyet, s a celldömölki Vulkán
Gyógy-  és Élményfürdõben kikapcsolódtunk. Kellemesen töl-
töttük az idõt, sok élménnyel gyarapodtunk, s megerõsödve,
összekovácsolódva tértünk haza.

A program sikerét mutatja, hogy a tehetséges gyermekeink
a fejlesztés eredményeképpen sikerrel szerepeltek több szava-
lóversenyen is, énekversenyen, kiállítások, egyéb rendezvények
megnyitóján, továbbá részt vettek a berhidai átiratban készült
„Zenével írt történelem” címû darabban.

Császár Zsuzsanna

Autóbuszjárat a XXVII. Berhidai Napok helyszínére
szeptember 6.  – péntek szeptember 7. – szombat szeptember 8. – vasárnap

Indul indulási hely Indul indulási hely Indul indulási hely

15.15 Peremartongyártelep 8.45 Peremartongyártelep
(Petõfi Mûvelõdési Ház) (Petõfi Mûvelõdési Ház)

16.00 Peremartongyártelep 14.45 Peremartongyártelep 14.45 Peremartongyártelep
(Petõfi Mûvelõdési Ház) (Petõfi Mûvelõdési Ház) (Petõfi Mûvelõdési Ház)

22.45 Berhida 22.45 Berhida 20.00 Berhida
(Polgármesteri Hivatal) (Polgármesteri Hivatal) (Polgármesteri Hivatal)
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Táborozni jóóóóó!
A Jobb Élet Közhasznú Egyesület által fenntartott May

Lasho Trajo Tanoda az Emberi Erõforrások Minisztériuma
GYE-18-ALT-TAN1-0122 számú pályázatának egyik nagy
eseménye a balatoni nyaralás volt.

Idén 20 halmozottan hátrányos berhidai gyermek élhetett ez-
zel a nagyszerû lehetõséggel.

Nagy izgalommal várták a buszt 2019. augusztus 12-én, ami a
Balatonalmádi-Káptalanfüred Sárréti Ifjúsági Táborba vitte õket.

A táborfoglalás után egybõl birtokba is vették a Balatont!
Voltak bátrabbak, visszafogottabb, és kimondottan bátortalan
gyerekek, de az õket kísérõ pedagógusoknak köszönhetõen kis-
idõn belül mindenki otthonosan mozgott a hûsítõ hullámokban.

Minden nap volt lehetõség a fürdõzésre, de megszámolhatat-
lan játékkal is tarkították ezt a hetet.

A kézmûves foglalkozástól, arcfestésig, vízi bombázáson át,
szinte felsorolhatatlan programkavalkádban lehetett részük a
gyerkõcöknek. Nem maradtak el a különbözõ sportok sem, a
még megmaradt feles energiák levezetésére.

A táborban napi ötszöri étkezést kaptak, amit a Magyar Élel-

miszerbank segítségével még némi finomsággal is sikerült fel-
turbózni.

Nagyon hamar elröppent ez a hét!
Sok-sok élménnyel gazdagabban, új barátságokkal, renge-

teg mesélni valóval tértek haza a gyerekek.
Babai János elnök

Jobb Élet Közhasznú Egyesület

Köszönjük a támogatásokat!
Erdélyi testvértelepülésünkkel, Sepsibükszáddal 1995-ben

vettük fel a kapcsolatot. A hivatalos baráti kapcsolat kialakítá-
sáról megállapodás született, ami lehetõvé teszi egymás köz-
vetlen megismerését az önkormányzatok képviselõi, a különbö-
zõ helyi szervezetek, a sport, a kulturális csoportok tagjai, és a
helyi iskolák kölcsönös találkozóin keresztül. A két településen
élõ emberek tartalmas baráti kapcsolatokat ápolnak.

Delegációinkat mindig szívesen fogadták, akik betekinthet-
tek a csíki emberek mindennapjaiba. Egymás közvetlenebb
megismerése céljából a településeken élõ családok, egyházköz-
ségek, intézmények, civil szervezetek közvetlen kapcsolatfel-
vételét, a mûvészeti csoportok, együttesek szereplését szorgal-
maztuk, és a jövõben is ezt kívánjuk tenni.

A két település egymás iránti tiszteletét jelképezi a paróki-
ánk udvarába felállított székely kapu, valamint a Polgármeste-
ri Hivatal elõtti parkba elhelyezett kopjafa, melyet Sepsibükszád
ajándékozott Berhidának.

Berhida kettõs keresztet helyezett el az erdélyi Nyerges-te-
tõn, egy könyvtári program keretén belül különféle könyveket
ajándékoztunk a bükszádi iskolának, valamint több alkalom-
mal biztosítottuk a technikai feltételeket a bükszádi Falunapo-
kon. Iskoláink tanulói, településünk sportolói és mûvészeti cso-
portjai többször színesítették testvértelepülésünk rendezvénye-
it, különösen a Falunapokat. Fontosnak tartjuk a testvértelepülési
kapcsolat ápolását, mert tanulhatunk egymástól, tapasztalatokat
cserélhetünk, megismerhetjük egymás kultúráját, határokon át-
ívelõ barátságok jöhetnek létre. Mindezek pedig igazi kincsek,
közös erõvel megõrzendõ értékek.

Tudnia kell minden magyar embernek, hogy tõlünk keletre
– egy csodálatos világban – élnek magyarok, akik még õrzik
ezer éves történelmünk kincseit, mondavilágát.

Ennek szellemében egyesületünk arra gondolt, hogy elláto-
gatunk a sepsibükszádi Falunapokra, s közel kétórás mûsorral
örvendeztetjük meg õket. Ezen kívül Fülöp Attila Berhidáról
készült fotóit is kiállítjuk, hogy ezen keresztül is megismerjék
városunkat. Úgy gondoltuk, hogy ajándékokat is viszünk a he-
lyi óvodának, iskolának és a Szt. Piroska Napközi Otthonnak.

Mindezek megvalósításához anyagi támogatást adott: Berhida
Város Önkormányzata, Pergõ Margit polgármester, Fülöp
Attila, Kruppa József, Turcsányi Istvánné képviselõk,

Csomainé Csókási Mónika, Kazóné Schmidt Éva, Molnár
László, Schlakker Viktória részönkormányzati képviselõk,
Piro-team Kft, Agroterm Kft, Ferrineb Szervíz Kft, Tatai
László, Silye Ilona és Veréb Piroska vállalkozók, a Rokolya
Néptánccsoport, valamint a Zenével írt történelem c. pro-
dukció szereplõi.

Köszönjük nekik, hogy szívükön viselik a két település
barátságát!

Turcsányi Istvánné
Összefogással Berhidáért Egyesület elnöke

GRATULÁLUNK!
ExtremeMan Nagyatád

Talán a nyár egyik legmelegebb és legizgalmasabb napja
volt augusztus 10-e, amikor megrendezésre került Nagyatádon
a 30. jubileumi hosszútávú triatlon országos bajnokság.

A rekkenõ hõség sem
tántorította el azt a 676
egyéni nevezõt, akik in-
dultak a versenyen.

Városunkat, Kovács
Soma, a Veszprémi Tri-
atlon Egylet versenyzõje
képviselte. Élete elsõ
Iron távú versenyén vett
részt és nagyon jó ered-
ménnyel teljesítette a tá-
vot, amely 3,8 km
úszásból, 180 km kerék-
pározásból és 42,2 km
futásból állt. Idõeredmé-
nye: 11 óra 56 perc,
mellyel ezüstérmet ért el
a 20-24 évesek kategóri-
ájában.



7

2019. augusztus Önkormányzati Híradó

Lakossági tájékoztatás
útlezárásról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Berhidán,
a XXVII. Berhidai Napok keretében 2019. szeptember 7-én,
szombaton délelõtt futóversenyt rendezünk. A futóverseny
ideje alatt – 9.00 és 13.00 óra között – az alábbi útszakaszo-
kon útlezárásra, illetve forgalomkorlátozásra kell számítani:
Bezerédi tér – Bezerédi utca – Kálvin tér – Diófa utca –
Vasút utca – Bartók Béla utca – Könyves Kálmán utca –
Dankó Pista utca – Táncsics Mihály utca – Rózsafa utca
– Hunyadi János tér – Bezerédi utca – Bezerédi tér
Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük,
megértésüket köszönjük!

szervezõk
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