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BERHIDAI NAPOK
Szeptember 5–8. között, huszonhetedik alkalommal rendez-

tük meg a Berhidai Napokat. A program összeállításánál a ko-
rábbi évekhez hasonlóan törekedtünk arra, hogy minél sokszí-
nûbb legyen: kiállítások, könnyû- és komolyzenei koncertek,
gyermekprogramok, szabadidõs programok, helyi csoportok és
sztárfellépõk mûsora egyaránt szerepelt a programban.

A csütörtöki 0. napon két kiállítás nyílt: a Szent Kereszt Kis-
templomban Belsõ Lászlóné, a mûvelõdési házban Oláh Kati és
Boda Balázs alkotásait tekinthették meg a látogatók. Pénteken az
óvodai sportpálya átadása, a Kertbarát Kör kiállításmegnyitója és
a hagyományos, minden évben megrendezésre kerülõ felvonulás
elõzte meg a XXVII. Berhidai Napok ünnepélyes megnyitóját.

A megnyitón Pergõ Margit polgármester köszöntötte a meg-
jelenteket, majd Berhida Város Képviselõ-testülete által ado-
mányozott kitüntetések átadására került sor. Az idei évben
Berhidáért oklevelet vehetett át Peresztegi Lászlóné aljegyzõ,
Berhida Nívódíjban részesült Kiskó Antal, Négyszeres Kéz-
mûves Magyar Remek Díjas ruhakészítõ. Goda Dénes, a
Berhida Körzeti Megbízotti Csoport Vezetõje és a Dance Ac-
tion SE berhidai világbajnok táncosai: Ilisevics Bianka, Ko-
vács Rita, Leskó Anita, Nagy Bianka, Vincze János, Vincze
Viktória elismerõ oklevelet vehettek át Pergõ Margit polgármes-
tertõl és dr. Guti László jegyzõtõl. 

A kitüntetések átadását a helyi hagyományõrzõ csoportok kö-
zös mûsora követte. A színvonalas, fiatalt és idõset megmozgató
produkcióban az Ady Endre Általános Iskola tanulói, a Búzavirág
Népdalkör és Õszi Napfény Népdalkör dalosai, a Berhida Tánc-
együttes, a Berhidai Nyugdíjas Klub Tánccsoportja és a Roko-
lya Tánccsoport táncosai állítottak színpadra egy mesét, melyen
keresztül megismerkedhettünk hazánk egy-egy tájegységének
dalaival, táncaival és hagyományaival. A megnyitót Aradi Tibor

humorista stand up mûsora és a Delta együttes ezer fõs tömeget
vonzó élõkoncertje követte, a nap utcabállal zárult. 

Szombaton változatos idõ és változatos programok vártak a lá-
togatókra. A délelõtt folyamán borongós idõben rendeztük meg a
III. Berhidai futóversenyt, egészségügyi szûréseken, kisvonatos
városnézésen, ovi-sportprogramon és a Berhidai Szociális és Gyer-
mekjóléti Szolgálat gyermekprogramján vehettek részt az érdek-
lõdõk. Délután kedvezõbbre fordult az idõjárás, a tér ismét meg-
telt nézõkkel. A színpadon a helyi ovisok és iskolások fellépésé-
vel indult a program, õket követte a várpalotai Mézengúzok gyer-
mekzenekar, majd a sztárfellépõk – a Dívák és Csordás Tibor –
mûsora. A Szent Kereszt Kistemplom melletti téren elsõ alkalom-
mal rendeztük meg a Középkori falu programot, ahol kötélverés,
a bõrmûvesség, a kovács mesterség fortélyaival ismerkedhettek a
gyerekek és különbözõ népi játékokat próbálhattak ki. A komoly-
zene és a képzõmûvészet kedvelõi szombaton sem maradtak prog-
ram nélkül: a Szent László Katolikus Templomban Nesó Sándor,
csont-, szaru- és fafaragó, a Népmûvészet Mestere kiállításának
megnyitóján és Káplán György énekmûvész, Lendvai István orgo-
nista és Majoros Árpád gondolatszobrász mûsorán vehettek részt
az érdeklõdõk. Mindeközben a Bezerédi téren ismét eleredt az esõ,
de a programok tovább folytatódtak: Rolando stand up bûvészmû-
sorára a sörsátorban került sor, majd a színpadon az Ocho Macho
élõkoncertje következett, majd  a nap utcabállal zárult.

Vasárnap délelõtt a hagyományos térségi fõzõcske, póni foga-
tos lovaskocsikázás, lovaglás várta a kilátogatókat. Az ötödik
Berhidai lekvárversenyen Buday Péter chef vezette zsûri kóstol-
ta a különlegesebbnél különlegesebb, finomabbnál finomabb lek-
várokat, s adta át a legjobbaknak járó díjakat. Vasárnap délután
szikrázó napsütésben állhattak a színpadra a helyi és környékbe-
li tánccsoportok - Dance Action SE, Pearl Dance RSE, Magic
Dance SE, Reload Tánccsoport és a Vision Hip-hop Dance -, a
Jobb Élet Közhasznú Egyesület jóvoltából különbözõ szabad-
idõs sporteszközöket próbálhattak ki a gyerekek, a Várpalotai
Rendõrkapitányság munkatársainál totót tölthettek ki és Bikesife
programon vehettek részt az érdeklõdõk. A színpadi mûsorokat,
a fiatalok egyik kedvenc rappere, Essemm fellépésével zártuk.
A XXVII. Berhidai Napok utolsó programjára a hagyományok-
hoz hûen ismét a Református Templomban került sor, ahol Ko-
vács Zalán László tubamûvész koncertjére került sor. 

Az idei Berhidai Napok is a helyi vállalkozások, civil szer-
vezetek, szakkörök, intézmények, magánszemélyek együttmû-
ködésével, támogatásával valósult meg. Köszönjük mindazok
segítségét, akik bármilyen módon hozzájárultak a rendezvény
lebonyolításához. szervezõk
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK

EGYÉNI LISTÁS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕJELÖLTEK

Ismerje meg polgármester- és képviselõjelöltjeinket!
A 2019-es helyi önkormányzati választásokon az alábbi pol-

gármester- és képviselõjelöltek indulnak városunkban. A jelöl-
tek a kisorsolt lista alapján elfoglalt helyük sorrendjében ke-
rülnek bemutatásra. 

Polgármesterjelöltek közül egy fõre lehet érvényesen sza-
vazni.

Önkormányzati képviselõjelöltek közül legfeljebb 8 fõre
lehet érvényesen szavazni.

Roma települési nemzetiségi jelöltek közül legfeljebb 5 fõ-
re lehet érvényesen szavazni.

Német települési nemzetiségi jelöltek közül legfeljebb 3
fõre lehet érvényesen szavazni.

1. Pergõ Margit Cecília független jelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Nevem Pergõ Margit okl. gépészmér-

nöki és közgazdász szakmérnöki végzett-

ségem van. Polgármesterré történõ meg-

választásomig a Kincstári Vagyoni Igaz-

gatóság Közép-Dunántúli Régió igazga-

tójaként dolgoztam. Önkormányzati kép-

viselõ 1994-tõl voltam, 1998-tól a Pénz-

ügyi Bizottságot és részönkormányzatot

vezettem. Társelnöke vagyok a legna-

gyobb önkormányzati szövetségnek a TÖOSZ-nak. Független

polgármesterként 2008-tól állok a város szolgálatában és igyek-

szem a településrészek arányos fejlesztése közötti egyensúlyt

megtalálni. A jövõben is ezt a gyakorlatot kívánom követni.

Fontos, hogy a város fejlõdésében hosszútávon tartós és elõ-

nyös változás történjen. Megválasztásom esetén, folytatni sze-

retném a megkezdett munkát. Hiszem, hogy a Berhidán élõk

összefogása révén tartós lehet a város sokirányú fejlõdése. Fon-

tos, hogy sokan jöjjenek el választani. Választáskor döntsenek

megfontoltan, és bízzák olyan személyekre a város vezetését, akik

kitartó fejlõdési pályán tarthatják városunkat.

2. Punk János Fidesz Magyar Polgári Szövetség
– Keresztény Demokrata Néppárt

Aki tenni akar, MEGOLDÁS-t keres.
Aki nem, KIFOGÁST!

1957-ben születtem, õsi berhidai család
sarjaként. Családunk tagjai mindig is vál-
laltak közéleti szerepet, vagy tettek a köz
érdekében. Dédnagyapám, Antal István
1927-ben 27 évesen lett elöljáró a faluban és
alapozta meg az azóta is létezõ tradíciót,
hogy minden családtagunk gazdagította
Berhidát. A mai napig is használják a tele-
pülés lakói azokat az épületeket, amelyeket

elõdeim állítottak és az általam megépített ipari létesítmények is be-
vételhez juttatják a várost.

Berhida lakója vagyok, mióta végleg hazaköltöztem. Nõs
vagyok, van két gyermekem, öt unokám, második házasságom-
ból egy nevelt fiam. 

Hosszú évek vállalatvezetõi és vállalkozói gyakorlata alatt ösz-
szegyûjtöttem hazai és nemzetközi tapasztalatokat, (több nyel-
ven is beszélek) az utóbbi években közigazgatási gyakorlatot is.

A forrásokat jól felhasználva, egy agilis képviselõtestülettel
van esély Berhida arculatának, és hírének megváltoztatására.

Építünk, szépítünk a kormánnyal együttmûködve.
Punk János

1. Stéber Ferenc független jelölt 
(Nem küldött bemutatkozó anyagot.)

2. Simonné Cziráki Andrea 
független jelölt

Tisztelt Berhidai Választópolgárok!
Simonné Cziráki Andrea vagyok.

Veszprémben születtem, Berhidán 28 éve
lakom, hat gyermekem van!

Céljaim között szerepel a lakosság
mindennapjainak könnyebbé és élhetõbbé
tétele, úgy mint a játszóterek kialakítása,
szennyvízszag megszüntetése, a buszok

parkolásának megoldása. Szükség lenne parkosításra, valamint
egy szelektív hulladék gyûjtésére is alkalmas telep létrehozásá-
ra, mely nagy mértékbe csökkentené a szemetelést.

Kérem támogassa az elképzeléseimet!
Tisztelettel: Simonné Cziráki Andrea független jelölt

3. Punk József 
független jelölt

Kedves Berhidaiak!

1958-ban születtem, azóta Berhidán

élek. Itt dolgoztam és dolgozom jelenleg

is. Eddig több alkalommal képviselõként

bizalmat szavaztak nekem. Képviselõ-

ként mindig arra törekedtem, hogy dön-

téseimet körültekintõen, legjobb tudásom

szerint hozzam meg, természetesen a település érdekeit szem elõtt

tartva, a jogszabályok betartásával. Fontosnak tartottam és tar-

tom intézményeink biztonságos mûködését, pénzügyi stabili-

tás fenntartását, pályázati lehetõségek minél nagyobb fokú ki-

használását. 

Kérem támogatásukat!  

Tisztelettel: Punk József 
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4. Kovács Tamás független jelölt 
(Nem küldött bemutatkozó anyagot.)

5. Csonka Péter Árpád
független jelölt

Csonka Péter Árpád vagyok. Várpalotán
születtem 1974-ben. Születésem óta
Berhida város Peremarton településrészén
élek. Szüleim szintén itt éltek. Édesapám
Csonka Árpád a „gyárban”, édesanyám
pedig tanárként és újságíróként dolgozott.

Házas vagyok, két fiúgyermek édesap-
ja. Balatonfüreden dolgozom az MVM Paksi Atomerõmû Rek-
reációs központjában.

Mivel itt élek, több, mint 40 éve ismerem a település problé-
máit, nehézségeit, hisz jó néhányat magam is megtapasztalok.

Minden olyan javaslatot támogatni fogok, amely szolgálja a
város fejlõdését.

6. Punk János Fidesz Magyar Polgári Szövetség –
Keresztény Demokrata Néppárt jelölt 

(Nem küldött képviselõi bemutatkozó anyagot.)

7. Varga Károlyné 
független jelölt 

Tisztelt Berhidaiak!
Varga Károlyné, Kövesdi Amália va-

gyok. Születésem óta Berhidán élek, és
2017-ig itt is dolgoztam a településen, a
kereskedelemben, majd az Ady Iskolá-
ban. Ezért jól ismerem az itt élõ embere-
ket, és a város helyzetét. 

Berhida nem városhoz méltóan mûködik. Ezen változtat-
nunk KELL, ha itt szeretnénk továbbra is élni! Rengeteg meg-
oldandó probléma van.

Ígérgetés helyett, hiszem, hogy a köz érdekében végzett
munkámmal hozzá tudok járulni a pozitív változásokhoz.

Ha a fejlõdést választják, kérem, szavazzanak rám!
Tisztelettel: Varga Károlyné képviselõjelölt

8. Moharos Györgyné 
független jelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Moharos Györgyné, Eszes Katalinnak

hívnak, 54 éves vagyok. Két gyermek

édesanyja és négy fiúgyermek nagymamá-

ja. Kereskedelmi középiskolában végez-

tem, sokan a „3-as ABC-bõl” ismerhetnek. 

Tõsgyökeres berhidai lakosként fontos

számomra, hogy egy élhetõbb, biztonságos települést alakít-

sunk ki, mely csak Önökkel együtt lehetséges. 

Szeretném a már elkezdett fejlesztéseket tovább vinni, és

minden egyéb problémára megoldást találni.

Kérem Önöket, szavazatukkal támogassanak.

Köszönettel: Moharos Györgyné független képviselõjelölt

9. Varga Csaba András 
független jelölt

Tisztelt Berhidai Választópolgárok!

Varga Csaba András vagyok. Kép-

viselõjelöltként indulok a választáso-

kon. 1957-ben, Berhidán születtem, az-

óta itt élek. Mezõgazdasági üzemmér-

nök a végzettségem. 22 évet falugaz-

dászként dolgoztam, 15 évet a közigaz-

gatás, jelenleg az Agrárkamara kötelékében. Fõként a kör-

nyéken élõ gazdálkodók tevékenységét segítem. Jelentõs

kapcsolatom van a térség önkormányzati munkatársaival.

Közigazgatási szakvizsgával rendelkezem, önkormányzati té-

mában.

Berhida igazi, élhetõ várossá fejlõdésén szeretnék dol-

gozni.

Varga Csaba 

10. Kocsis Béla 
független jelölt

Tisztelt Lakosok!

Kocsis Béla vagyok, az önkormányza-

ti választásokon képviselõként indulok.

Szeretnék egy olyan képviselõ-testület

tagja lenni, aki tud, és képes tenni a tele-

pülésünk, az itt élõk jövõjéért.

Szépen hangzó, alaptalan ígéreteket

nem szeretnék tenni, azt tudom, hogy csak közös munkával,

összefogással lehet eredményeket elérni. Aki ismer, tudja, ed-

dig is aktív résztvevõje voltam a városban zajló események-

nek, mind a rendezvények, mind pedig az intézményekkel kap-

csolatos munkák terén.

Tisztelettel kérem Önöket tiszteljenek meg bizalmukkal,

szavazzanak rám.

11. Gerõfi Roland 
független jelölt

Tisztelt Berhidaiak!

Köszönöm, hogy az Önök bizalmából

2010 óta képviselõként tevékenykedhet-

tem. A megkezdett utat folytatva, célom

továbbra is a városunk fejlesztése, egy él-

hetõbb lakókörnyezet kialakítása.

Sok a feladat, de hiszem, hogy együtt

szebbé tudjuk tenni városunkat. Többek között szükséges a

közintézmények infrastrukturális fejlesztése, kulturált szóra-

kozóhelyek, sportolási lehetõségek bõvítése, az illegális sze-

métlerakás és kóbor kutyák okozta problémák megszünteté-

se.

Kérem, támogasson szavazatával.

Tisztelettel: Gerõfi Roland független jelölt
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12. Szöllõsi Attila 
független jelölt

Tisztelt Lakosság!

Szöllõsi Attila vagyok, berhidai lakos.

Úgy vélem, hogy ugyanazok a problémák

foglalkoztatnak engem, mint Önöket is.

Szeretném elmondani, hogy pozitív kam-

pányt folytatok. Célom, hogy Berhida

szerethetõbb város legyen. Véleményem

szerint olyan képviselõkre van szükség, akik egymást meg-

gyõzni akarják. Hiszek abban, hogy egy képviselõnek nem kell

élére vasalt politikusnak lennie, inkább egy barátnak, aki min-

dig segítõkész. Szabadidõmben hagyományõrzõ programok-

ban veszek részt. Számomra a képviselõség nem egy cél, hanem

eszköz. Ehhez kérem a bizalmát!

13. Seiber Lajos László független jelölt 
(Nem küldött bemutatkozó anyagot.)

14. Fülöp Attila 
független jelölt

Tisztelt Választópolgárok! 

Születésem óta Berhidán élek, építész-

tervezõ, mûszaki ellenõr vagyok, mûsza-

ki ügyintézõként dolgozom. Településün-

ket, intézményeit, az itt lakókat eddigi

munkám során sikerült alaposan megis-

mernem. Így a 33 év építõipari, 19 év te-

lepülésüzemeltetési, és az Önök bizalmából immáron 17 év

képviselõi, bizottsági elnöki munkám során megszerzett tapasz-

talattal, szakmai hozzáértéssel, összefogással, az egységes

Berhida fejlõdése érdekében szeretnék tovább tevékenykedni.

Ehhez kérem szíves támogatásukat. 

Köszönettel: 14. Fülöp Attila 

15. Szabó Róbert 
Fidesz Magyar Polgári Szövetség
– Keresztény Demokrata Néppárt
jelölt

Tisztelt Berhidai Választópolgárok!

Szabó Róbert vagyok, 4. generációs,

tõsgyökeres berhidai. Családom sokak

számára ismert, a virágboltos Ica nénit

mindenki szerette és tisztelte.

Jelenleg, a munka mellett, a Szent Erzsébet Egyetem hallga-

tója vagyok, szociális munkás szakon, itt a berhidai konzultá-

ciós csoportban.

Fontosnak vélem a zöld gondolkodást, megújuló energiák

kihasználását a városnak.

Ha Önök is egyetértenek ebben, kérem támogatásukat októ-

ber 13.-án az önkormányzati választáson!

Bizalmukat elõre is köszönöm!

16. Varga Balázs 
független jelölt

Kedves Berhidaiak!

Varga Balázs vagyok 1997 óta élek

Peremartonban feleségemmel, Madár

Évával és 2 gyermekünkkel. A társadalmi

szerepvállalást eddig is fontosnak tartot-

tam, ilyen ügy volt 2011 nyarán a

Generorg Kft. botrányos környezetszeny-

nyezése. Örömmel vettem 2013-ban Hornung Péter barátom

felkérését, hogy útnak indítsuk a Hangár 21 zenekart, melynek

a kezdetekben a dobosa voltam. Célom, hogy a képviselõtestü-

lettel és a polgármesterrel konstruktívan együtt dolgozzunk a Vá-

rosunk lakosságának érdekében.

Varga Balázs

17. Madár Gábor 
független jelölt

Tisztelt Választópolgár!

Madár Gábor vagyok, 37 éves vállalko-

zó, 3 fiú apja. 

- városközpont rendezése, intézményi

infrastruktúra

- városrészek egyenlõvé tétele

- hulladékkérdés 

- közbiztonság

- helyi kisvállalkozások erõsítése

- városüzemeltetés fejlesztés, lakossági jelzõrendszer 

- aktív szociális figyelõrendszer

- helyi-, központi- és pályázati pénzek célszerû felhasználása

- biztonságos közlekedési feltételek megteremtése 

- tömegsport támogatása

- Berhida térségi szerepének növelése

- rendszeres kapcsolattartás a lakossággal

Kérem, támogasson szavazatával.

18. Héninger László 
Fidesz Magyar Polgári Szövetség –
Keresztény Demokrata Néppárt
jelölt

Tisztelt Berhidaiak!

Berhidán élek családommal, vállalko-

zó vagyok. A következõ évek feladatának

tekintem a Kiskovácsi településrészen

érezhetõ bûzhatás megszüntetését, a pá-

lyázatok jobb kihasználását, a lakosság és önkormányzat viszo-

nyának javítását. Az öt év alatt befolyó másfél milliárd forint he-

lyi adók ésszerûbb felhasználást. Többcélú sport és rendez-

vényközpont építését, új óvoda, bölcsõde építését, a városüze-

meltetési feladatok hatékonyabbá tételét, hulladékudvar létesí-

tését. 

Tisztelettel kérem a támogatásukat.

Héninger László
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19. Szabó Ferenc Fidesz Magyar
Polgári Szövetség – Keresztény
Demokrata Néppárt jelölt

Szabó Ferenc vagyok. Nõs, 4 gyermek

apja.

Születésem óta itt élek, dolgozom

Berhidán. Megválasztásom esetén szor-

galmazni fogom egy szelektív hulladék-

gyûjtõ és kezelõ üzem létrehozását. Meg-

újuló energiaforrások hatékonyabb kihasználását (nap, szél,

víz). Sport és kulturális vetélkedõk, összejövetelek lebonyolí-

tását. Testvérvárosi kapcsolatok szélesebb kiépítését, ápolását

belföldrõl, a szomszédos országokból, a történelmi Magyaror-

szág területérõl. Ezen célok megvalósításához kérem az Önök

szavazatát.

Tisztelettel: Szabó Ferenc

20. Csomai Zoltán Kristóf 
független jelölt

Tisztelt Választók!

Csomai Zoltán Kristóf vagyok! Több

mint tíz éve dolgozom pénzügyi, biztosítá-

si szektorban. 35 éves vagyok, 20 éve élek

Berhidán! A Színmûvészetin végeztem

énekesként! Jelenleg egy Biztosító Társa-

ság ügyfélszolgálati irodavezetõje vagyok.

Hiszem, hogy a fejlõdés dinamizmusára most van remény.

Közösen, együtt minden elérhetõ!

Segíteni szeretném polgármesterünk munkáját, és a városban

élõ idõsebbek segítését, és a fiatalok támogatását. 

Én ezért szeretnék dolgozni!

Ehhez kérem az Önök támogatását, OKTÓBER 13.-ÁN

Tisztelettel: Csomai Zoltán Kristóf

21. Kruppa József 
független jelölt

KEDVES BERHIDAI VÁLASZTÓ-

POLGÁROK!

Kruppa József vagyok. Immár 21 éve

az Önök támogatásával önkormányzati

képviselõként és bizottsági elnökként

dolgozom azon, hogy elérjük közös célja-

inkat.

21 év alatt sok mindent elértünk már közösen, de bõven áll-

nak még feladatok elõttünk, melyeket csak együtt tudunk meg-

valósítani. Ehhez kérem támogatásukat az idei Önkormányza-

ti választáson is.

21.-ként szerepelek a szavazólapon!

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!

Tisztelettel: Kruppa József

22. Turcsányi Istvánné 
független jelölt

Turcsányi Istvánné vagyok. Születé-

sem óta Berhidán élek. Két felnõtt gyer-

mekem, és két kicsi unokám van. 2002-

tõl a részönkormányzat tagja vagyok,

melynek már két cikluson keresztül, az

elnöke is. 2006-tól a  képviselõ-testület-

ben  tevékenykedem, ezen belül a Humán Ügyek Bizottsá-

gának elnökhelyettesi teendõit is ellátom.

Az elmúlt évek alatt sok tapasztalatot szereztem az önkor-

mányzati munkában, eligazodom a város ügyeiben. Belelátok

intézményeink munkájába, ismerem a településünkön élõ em-

berek gondjait. A rám bízott feladatokat a legjobb tudásom sze-

rint hajtom végre. 

23. Nyirõ István 
független jelölt

Tisztelt Berhidai Választópolgárok!

A helyi közéletbe 1994-ben kapcso-

lódtam be. Nyolc évig szociális bizottság

elnökeként, tizenhét évig alpolgármester-

ként igyekeztem minden tõlem telhetõt

megtenni Berhida fejlõdéséért és boldo-

gulásáért. Munkámmal becsületesen és tisztességesen segítet-

tem az önkormányzat mûködését, a város életét. A továbbiak-

ban is szeretnék részt venni ebben a munkában, ezért arra ké-

rem Önt, szavazatával támogasson az október 13-ai választáson.

Köszönettel: Nyirõ István

NÉMET NEMZETISÉGI
KÉPVISELÕJELÖLTEK

1. Havasfalvi Zoltán Istvánné - Veszprém Megyei Német
Önkormányzatok Közössége 
(Nem küldött bemutatkozó anyagot.)

2. Ernhofferné Somogyi Ágota - Veszprém Megyei Német
Önkormányzatok Közössége 
(Nem küldött bemutatkozó anyagot.)

3. Molnárné Gáspár Orsolya - Veszprém Megyei Német
Önkormányzatok Közössége 
(Nem küldött bemutatkozó anyagot.)
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ROMA NEMZETISÉGI KÉPVISELÕJELÖLTEK
1. Szakállas Zsolt – „Lungo Drom” Országos Cigány 

Érdekvédelmi és Polgári Szövetség (Lungo Drom je-

löltjeinek közös bemutatkozása a felsorolást követõ-

en.)

2. Oláh Piroska – Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Me-
gyei Szervezete (Nem küldött bemutatkozó anyagot.)

3. Nagy Józsefné – Fiatal Romák Országos Szövetsége 
(Nem küldött bemutatkozó anyagot.)

4. Babai János – „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvé-
delmi és Polgári Szövetség (Lungo Drom jelöltjeinek kö-

zös bemutatkozása a felsorolást követõen.)

5. Bartosné Rosta Krisztina – Roma Polgárjogi Mozgalom 
B.-A.-Z. Megyei Szervezete (Nem küldött bemutatkozó

anyagot.)

6. Csonnó László Arnold – Fiatal Romák Országos Szövet-
sége (Nem küldött bemutatkozó anyagot.)

7. Kalányos Katalin – Fiatal Romák Országos Szövetsége
(Nem küldött bemutatkozó anyagot.)

8. Molnár Richárd – Fiatal Romák Országos Szövetsége
(Nem küldött bemutatkozó anyagot.)

9. Rosta Istvánné – Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z.
Megyei Szervezete (Nem küldött bemutatkozó anya-

got.)

10. Csonnó Jenõné – Fiatal Romák Országos Szövetsége
(Nem küldött bemutatkozó anyagot.)

11. Vaskó László – „Lungo Drom” Országos Cigány Érdek-
védelmi és Polgári Szövetség (Lungo Drom jelöltjeinek

közös bemutatkozása a felsorolást követõen.)

12. Jónás Sándor – „Lungo Drom” Országos Cigány Ér-
dekvédelmi és Polgári Szövetség (Lungo Drom jelöltjeinek

közös bemutatkozása a felsorolást követõen.)

13. Csonnó László Arnoldné – Fiatal Romák Országos Szö-
vetsége (Nem küldött bemutatkozó anyagot.)

14. Nyári István Andrásné – „Lungo Drom” Országos
Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség (Lungo

Drom jelöltjeinek közös bemutatkozása a felsorolást kö-

vetõen.)

15. Jónás István – „Lungo Drom” Országos Cigány Érdek-
védelmi és Polgári Szövetség (Lungo Drom jelöltjeinek

közös bemutatkozása a felsorolást követõen.)

16. Horváth Judit – „Lungo Drom” Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 

Tisztelt Választópolgárok! 

Horváth Judit vagyok, 38 éves berhidai

lakos. Gyermekkoromat Peremarton-

gyártelepen töltöttem, sokak onnan is-

merhetnek.

Óvodai dajka, illetve gyermek és ifjú-

sági felügyelõ végzettséggel rendelke-

zem, jelenleg érettségizek.

Fontosnak tartom a gyermekek és fia-

talok oktatását, nevelését itt Berhidán. A jövõ generációjáért

mi vagyunk a felelõsek! Ha Ön is így gondolja, szavazzon rám

a 2019.évi nemzetiségi önkormányzati képviselõ választáson.

Köszönöm.

Tisztelt Berhidai Romák, Választó Polgárok!

Kérem, szavazzatok a Lungo Drom jelöltjeire!
A kultúra, képzés, oktatás, foglalkoztatás, hagyományok el-

kötelezettjei vagyunk.
Ez a csapat tudja vállalni azokat a feladatokat, ami a kisebb-

ségi önkormányzat kulturális autonómiáját valósítja meg.
Így próbáljuk meg a fentiekben felsoroltak teljesítését, amit

2014-ben abbahagytunk.
Családi vállalkozásban nem indulunk az önkormányzati vá-

lasztáson, mi az összes Berhidai Roma választópolgárt képvi-
seljük!

Jelöltjeink, akikre a szavazatokat várjuk, a szavazási lapon
szereplõ sorrendben:

4. Babai János, 1. Szakállas Zsolt, 11. Vaskó László, 
12. Jónás Sándor, 14. Nyári Andrásné, 15. Jónás István, 
16. Horváth Judit

Kérjük, hogy 2019. október 13-án ezzel az emblémával el-
látott jelöltekre és listára szavazzatok!
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SÜNI ÓVODA HÍREI 
Mûfüves ovifoci pályával még egészségesebben

sportolhatnak a berhidai gyerekek

Multifunkciós mini pályát és sporteszközöket adtak át pén-
teken a Berhidai Napok programsorozatán belül az Ovi-Sport
Közhasznú Alapítvány komplex programjának részeként,
amelynek célja az egészséges fejlõdés, mindennapos testmoz-
gás támogatása. 

A Berhida Város Önkormányzata 2018-ban nyújtott be pá-
lyázatot az Ovi-Sport Alapítványhoz Ovi-Sport pályaépítés tár-
gyában, ami a szakmai zsûri értékelése alapján pozitív elbírá-
lásban részesült, így az Önkormányzat és az Ovi-Sport Alapít-
vány között 2019. év elsõ felében aláírásra került a pálya meg-
építésérõl szóló támogatási szerzõdés, melynek értelmében a
Süni Óvoda területén létrejöhet a várt sportfejlesztési beruhá-
zás, melynek értékébõl az önkormányzat 30% önrészt biztosí-
tott. A 6x12 méter alapterületû pálya kivitelezési munkálataira
2019. július végén került sor, ami egy hét alatt, ütemterv sze-
rint sikeresen be is fejezõdött. Pergõ Margit polgármester a
sportpálya ünnepélyes átadóján kiemelte: nemcsak egy mûfü-
ves pályát adunk át, hanem egy teljes programról beszélhetünk,
ahol különbözõ segédanyagokkal és sporteszközökkel segítik az
óvónõk munkáját, hogy úgy tudják használni ezeket a létesítmé-
nyeket, hogy szinte minden labdás sport alapjait elsajátíthas-
sák a gyerekek. Nemcsak az óvodások, hanem a város közös-
sége számára is megnyitják a pályát, közösségi programok ke-
retében használhatják a sportolni vágyó polgárok is az új létest-
ményt, hiszen az óvoda infrastrukturális fejlesztésével a gyer-
mekek mozgásának lehetõségeit javíthatjuk, bõvíthetjük.

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány elsõdleges és tartós
közérdekû célja, hogy mûködésével támogatást nyújtson az óvo-
dás korú gyermekek mozgásához, képességeinek fejlesztéséhez,
sportolásához, utánpótlás neveléshez. A szabadban töltött idõ, ak-
tív mozgás jelentõs szerepet tölt be az egészségmegõrzésben,
valamint egyértelmûen segít a mozgáshiányból fakadó betegsé-
gek megelõzésében. A 3-6 éves korosztály esetében a mozgás-
kultúra szakszerû fejlesztése a fizikai és a szellemi képességek
megfelelõ fejlõdésének szempontjából is kiemelten fontos.

A program az Ovi-Sport Pályák kialakításával, különbözõ
sporteszközökkel és oktatási programmal a tárgyi feltételeken
kívül a megfelelõ tudásanyaggal is támogatja az óvodapedagó-
gusok munkáját. Dr. Molnár Andrea az Ovi-Sport Közhasznú
Alapítvány elnöke elmondta, hogy ezzel a bõvítéssel az or-
szágban már több mint 50 ezer gyereket vonhattak be az Ovi-
Sport programmal a mindennapos mozgás, testmozgás öröme-
ibe.

Az Ovi-Sport Alapítványt Buzánszky Jenõ, a Nemzet Spor-
tolója, az Aranycsapat legendás jobbhátvédje alapította 2011-
ben, akkor még Ovi-Foci Alapítvány néven. Késõbb a Magyar
Labdarúgó Szövetséget követõen, a Magyar Kézilabda Szövet-
séggel, majd tavaly a Magyar Röplabda Szövetséggel kötöttek
együttmûködési megállapodást és ennek köszönhetõen dolgoz-
ták ki a labdajátékok óvodás verzióit, amihez a multifunkciós
pálya tökéletes eszköz.

Az ünnepélyes átadáson, amelyen részt vett Viszpergel Zsa-
nett óvodavezetõ, Pergõ Margit polgármester asszony, Németh
Zsanett bronzérmes Európa-bajnok szabadfogású birkózó, az
óvoda egykori növendéke, valamint az Alapítvány hivatalos
képviselõi. Az óvodavezetõ köszöni Pergõ Margit polgármes-
ter asszonynak az Önkormányzat képviselõ-testület támogatá-
sát, együttmûködését, hogy kezdeményezésükkel létrejött a
megvalósulás. Az avatószalag átvágásában is segítettek az óvo-
dások. A vendégeket a kicsik táncos-zenés mûsora köszöntöt-
te, sportbemutatón kipróbálták a labdajátékokat, sporteszközö-
ket. A tartalmas program állófogadással zárult.

Süni Napközi – Otthonos Óvoda

Az ünnepélyes pályaavató után birtokba is vették 
a gyerekek az új mûfüves sportpályát

KÖSZÖNET
A XXVII. Berhidai Napok közös összefogással megvalósu-

ló rendezvény. Köszönjük mindazoknak, akik bármely módon

hozzájárultak a programsorozat színvonalas lebonyolításához.

Együttmûködõ partnereik: 

Agroterm Kft., Berhidai Német Nemzetiségi Önkormány-

zat, Chemark Zrt., Direct Out Bt., Ferrineb Kft., Fülöp Attila kép-

viselõ, Füzfõ Med Foglalkozás-egészségügyi Szolgáltató Kft.,

Gaberba ’86 Kft., Gerõfi Miklósné egyéni vállalkozó, Gerõfi Ro-

land képviselõ, Hangadó Bt., Iontech Kft., Janka-Viki Kft.,

Jobb Élet Közhasznú Egyesület, Kocsis Béla egyéni vállalko-

zó, Küngös Község Önkormányzata, MH Bakony Harckikép-

zõ Központ, Mikó Kft., Molnár Kft., Pénzes Géza egyéni vál-

lalkozó, Peremartoni Fertilizers Kft., Pintér Ferencné bizottsá-

gi tag, Szalkay és Társa Kft., Thury Vár Nonprofit Kft., Trigo

Pékség, Tulipán Haus Kft., Veréb Piroska egyéni vállalkozó,

Zoltáni Piroska egyéni vállalkozó

Továbbá külön köszönjük a helyi intézmények, civil szerve-

zetek, egyházak, helyi csoportok és közösségek, a Berhida Vá-

ros Polgárõrség Egyesület, valamint a Várpalotai Rendõrkapitány-

ság tevékeny munkáját a rendezvény lebonyolításában.

Pergõ Margit polgármester
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TERMÉNYEK, BEFÕTTEK ÉS LEKVÁRVERSENY
Közel félkilósra kerekedett paradicsomok, hófehér padli-

zsán, ínycsiklandó lekvárok, hatalmas virágágy, különleges
magozó masina, békebeli szóda- és morzsológép és még sok-
sok érdekes látnivaló várta a Berhidai Kertbarát Kör idei,
nagyszabású kiállításának látogatóit. A kertészet szerelmesei
rendezvényének immár tizedik alkalommal adott otthont az
Ady Endre Általános Iskola tornaterme, míg a Berhida Város
Lekvárja elnevezésû versenyben ötödször hirdethettek ered-
ményt. 

Akik végigjárták a kiállítást és megcsodálták az ízlésesen

elrendezett zöldségeket, gyümölcsöket, valamint a befõtt, lek-

vár, bor és pálinka formájában feldolgozott és tartósított termé-

nyeket, talán nem is sejtették, mennyi munka, verejték és izga-

lom áll e látványosságok mögött. Ráadásul napjainkban nem

elég a magot elvetni, a palántákat kinevelni, hanem arra is nagy

figyelmet kell fordítani, melyek azok a fajták, amelyek képesek

alkalmazkodni az egyre inkább szeszélyessé váló, megválto-

zott idõjárási viszonyokhoz, így a korábbiaknál jóval több figyel-

met követel a termesztés – hívta fel a látogatók figyelmét Per-

gõ Margit polgármester, aki a kiállítás megnyitóján arról is

szólt, hogy az immár 47 éves Kertbarát Kör kiállítása nem csak

kihagyhatatlan a Berhidai Napok programjaiból, hanem egy

biztos találkozási pont, ha a rendezvényekre érkezõ vendégek

esetleg elkeverednének a nagy forgatagban, hiszen ezt a hely-

színt senki sem hagyná ki. Az idei terménykiállítást rengeteg vi-

rágkompozíció is díszítette, sõt a terem közepén valódi „virág-

ágy” – matrac helyett, virággal ékesített franciaágy – bûvölte el

a betérõ vendégeket. A kertbarátok hosszú hetekig készültek

erre napra, nem csupán a kertjeikben munkálkodtak, hanem a

szellemes dekorációk elkészítésébõl, felállításából is alaposan

kivették a részüket. A koncepció harmóniája, az összhatás szép-

sége pedig a kör tagjain túl, vezetõjük, Kellerné Szász Anikó kre-

ativitását is dicséri. A végeredmény pedig ezúttal is önmagáért

beszélt, roppant látványos és lenyûgözõ volt! Talán nem túlo-

zunk, ha azt állítjuk, a kertészkedés szerelmeseinek éves be-

mutatkozása az évek során a Berhidai Napok egyik jelképévé

nõtte ki magát, annál is inkább, mert az általuk elindított lekvár-

fõzési verseny is nagy népszerûségnek örvend. Egyrészt azért,

mert erre a megmérettetésre nem csak a kör tagjai, hanem bár-

ki benevezhet a saját, különlegesnek ítélt gyümölcsízével, más-

részt azért, mert a zsûri elnökének minden alkalommal orszá-

gosan elismert szakembert kérnek fel, akinek szakmai felké-

szültsége megkérdõjelezhetetlen. Idén Buday Péter chef vállal-

ta a csaknem nyolcvanféle lekvár kóstolását és elbírálását. Mint

azt az eredményhirdetésen elárulta, a zsûri közel egy kilónyi

lekvárt volt kénytelen megenni, viszont amennyire felelõsség-

teljes, olyannyira „édes teher” is volt számukra ez a feladat, hi-

szen rengeteg új, különleges és nem kevésbé finom ízt ismer-

hettek meg. A népszerû chef hangsúlyozta: a lekvárfõzésben

nem a gyümölcsök tartósítása a lényeg, hanem a nagymamák sze-

retete, hiszen van-e ízletesebb a nagyi lekvárjánál? Azt is meg-

tudhattuk, hogy a lekvárfõzésnek két fortélya van csupán: nem

szabad túlfõzni a gyümölcsöt, mert kicsapódik belõle a víz, de

nem jó a kelleténél hamarabb sem lekapni a tûzhelyrõl, mert

nem lesz megfelelõen sûrû az állaga és persze, az sem mindegy,

mennyi cukorral dúsítjuk, mert ha túlédesítjük, elveszítheti a

gyümölcsös ízét. Buday Péter végül elárulta: a berhidai lekvár-

versenyen sok újat is tapasztalt, például korábban nem találko-

zott a josta nevû gyümölccsel és néhány termés különleges pá-

rosításával sem. Azt is leszögezte: a lekvárkóstolás eredménye

– legyen bármennyire felkészült is az ember – alapvetõen szub-

jektív megítélés. Ne veszítsék el a kedvüket azok sem, akik ez-

úttal nem értek el dobogós helyezést, hiszen a legfontosabb,

hogy sok szeretettel, a család örömére fõzték meg a finomabb-

nál finomabb lekvárokat és némi furfanggal, új ízek párosításá-

val, jövõre bátran nevezzenek be újra a versenyre!

2019-ben Berhida Város Lekvárja címet nyertesei: 

- Haluskai Katalin – baracklekvár

- Havasfalvi Zoltánné – klasszikus gyümölcs kategóriában:

almalekvár

- Belsõné Kajdi Andrea – vegyesgyümölcs kategóriában:

josta –ribizli lekvár

- Máhl Jánosné – kreatív kategóriában: szilva –levendula

lekvár

- Szabóné Hürkecz Magdolna – különdíjban részesült õszi-

barack-levendula lekvár

Aranykanalas oklevelet vehett át: Újvári Józsefné, Havas-

falvi Zoltánné, Sebesi Ella, Simon Ferencné, Kellerné Szász

Anikó

Mindenkinek gratulálunk!

BE

Köszönet Karcsi Bácsinak....!
A Berhida Kertbarát Kör vezetõsége és tagsága köszönetét

fejezi Cserép Károlynak, aki a korát meghazudtolva erején felül
dolgozik a közösségért.

Kreatív ötleteivel, és ezermesteri képeségével éjt nap alá té-
ve ténykedik, a Berhidai Napok kiállításának magas színvona-
lú arculatának kialakításán, és a közösség mûködéséhez elen-
gedhetetlen feladatain.

Segítõ szándéka példaértékû, lelkesedése a csapatmunkához
páratlan, igazi kincs egy közösség számára.

Büszkék lehetünk, hogy a mi közösségünk tagja.
Kívánunk jó egészséget és, hogy még sokáig köztünk lehessen! 

Kertbarát Kör csapata
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A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Berhidai Napok megnyitóján a berhidai népdalkörök sike-

res fellépése után, késõ este érkezett a szomorú hír, a népdal-

körök vezetõje Horváthné Bakos Ilona,(a népzenei közössé-

gekben csak „Bakos Ica”), az égi zenei társulatba költözött....

A Berhidai Napok esti fellépésén nélküle játszottuk végig

Balatoni dalcsokrunkat.  Reménykedtünk, hogy csak rövid ide-

ig nélkülözzük õt, addig, amíg betegségébõl épülve erõt gyûjt,

de szembesülnünk kellett az Élet váratlan, kegyetlen döntésé-

vel. Próbákon, fellépéseken már nem ülhet mellettünk, citera-

játékában sem leshetjük tõle a „fogásokat”, s építõ Instrukciói

sem hangzanak többé.... Nagy ûr maradt, bennünk, a népdal-

körök tagjaiban. Sajnos, most már nélküle, de a tagok, közös-

ségeink összefogásával teljesíthetjük be álmát. 

Nélküle szegényebb lett Berhida és a tevékenységéhez hoz-

zátartozó korábbi és jelenlegi települések, Várpalota, Balaton-

kenese, Tés, Peremarton, Öskü kulturális népzenei élete, kö-

zössége. A Vass Lajos Népzenei Szövetség elnökhelyettesi

munkájával nélkülözhetetlenné vált a magyar népzene népsze-

rûsítése, kapcsolatok kialakítása határon túli magyar települé-

sekkel, népzenei csoportokkal, nemcsak generációkon keresztül,

hanem a magyar néprajzi tájegységeken is.  Nagy hangsúlyt

fektetett arra, hogy az egyének és a közösség öntudatát csak

együtt lehet erõsíteni. Közös felismerés volt az is, hogy erre az

egyének összefogásán alapuló önszervezõdõ közösségek mûkö-

désének támogatása a leghatékonyabb eszköz. Népzenei pályá-

ját, mint fiatal óvónõ kezdte el, majd népzene tanárként önálló

tevékenységet végezve töretlenül és határozott céllal törekedett

az ifjú generációkon keresztül is a népzene, a citera, a hagyo-

mányõrzés szeretetére, tiszteletére. 1994-2003 között vezette a

berhidai Mûvészeti Iskolát, népzene és citeraoktatás keretében

sok környékbeli fiatalt tudott megszólítani a népzene irányába.

2014-ben Horváthné Bakos Ilona mûvészeti vezetõt a Megyei

Önkormányzat Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetésben

részesítette. 1989-2019 között számtalan szakmai elismerésben

részesült egyénileg is és az általa vezetett népdalkörei képvise-

letében is.

Nyugodjon békében, a jó Isten fogadja örök kegyelmébe az

égi népzenei közösségekben is. 

Jákói Bernadett
Berhidai Búzavirág Népdalkör tagja

ELHUNYT HORVÁTHNÉ BAKOS ILONA

Erdélyben jártunk
„Hargitában, Kovásznában magyar szívem dobban…” 2019-

mcP-01-03629 nyertes pályázat keretein belül 32 diákunk ve-
hetett részt az Erdélyi Erzsébet – Táborban, Hargita megyében,
Ivó településen. Augusztusban egy hetet töltöttünk a csodála-
tos, fenyvesekkel körülvett táborhelyen. A gyerekek számos
érdekes programban vettek részt táboron belül és Székelyföld
mesés helyein egyaránt. A szálláshely udvarán és kertjében sor-
versenyek, éjszakai akadályverseny, tábortûz melletti éneklés,
„Ki mi tud?”, rajzverseny, augusztus 20. - nemzeti ünnepünk al-
kalmából kenyérszentelés és kenyérszegés, csocsóbajnokság,
no meg a feledhetetlen ébresztõ dal és reggeli torna tette
élménydússá napjainkat. A táboron kívül pedig megismerked-
hettek a gyerekek Erdély sok nevezetes helyével: Parajdi sóbá-
nya, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Csíksomlyói kegytem-
plom… Megnéztük Farkaslakán Tamási Áron sírját és a Tria-
non - emlékmûvet. Megcsodálhattuk Máréfalva majdnem száz
székelykapuját. 

S jártunk a magyarság szent hegyén is, a Hargitán. Fontos
programpont volt számomra, hogy a gyerekeket elvihetjük ide.
Arra a helyre, amirõl több száz kilométer távolságra is elmond-

hatjuk, hogy a miénk. Ahol csak magyar szót hallani, hol ma-
gyar ima vagy magyar dal töri meg a kopjafák tövében a csen-
det. Fontos volt, hogy tudják, ott nekünk terem az áfonya, s ne-
künk nyílik a gyopár. Ha elvesztünk épp valakit, nincs hely,
ahol közelebb kerülünk az égiekhez… Ott megtanuljuk, milyen
sallangok, és acsarkodás nélkül magyarnak lenni, mert odafenn
„egy vérbõl valók vagyunk”! 

Jó volt látni sok gyermek arcán, hogy érti ezt, érzi ezt. Feleme-
lõ és könnyfakasztó volt hallani, ahogy a különbözõ magyar isko-
lákból érkezõ gyerekek együtt énekelték a „Nélküled” sorait, au-
gusztus 20-án pedig a székely himnusz dallamai is felcsendültek. 

Köszönöm a szervezésben kollégáim segítségét, különösen
Gomba Anettnak! Köszönöm a segítséget a program lebonyo-
lításában Gáspár Anikó Tanító néninek, valamint a szülõk kö-
zül elsõsorban Kocsis Béláné Ildikónak és Nagy Andrásnak!

Bízom benne, hogy diákjaink sok szép emlékkel, új ismere-
tekkel tértek haza. S remélem, sikerült olyan élményekkel gaz-
dagítani õket, melyeknek köszönhetõen erõsödött magyarság-
tudatuk is. 

Kálmán Andrásné

Mert drámázni jó!
Intézményünket, a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nem-

zetiségi Nyelvoktató Általános Iskolát az a megtiszteltetés ér-

te, hogy ettõl az évtõl partnerintézménye lehet az öt legnagyobb

mûvészeti egyetem „A tanulók képességkibontakoztatásának

elõsegítése a köznevelési intézményekben” címû pályázatának.

Mivel iskolánkban a színjátszás, a drámajáték nagy múltra te-

kint vissza, ezért mi a Színház – és Filmmûvészeti Egyetemmel

köthettünk szerzõdést. (Országosan a „színház és film” kate-

góriában a partneriskolák száma körülbelül 30, ebbõl megyénk-

bõl egyedüli általános iskolaként szerepelünk a projektben a

veszprémi Lovassy László Gimnázium, a balatonalmádi Ma-

gyar – Angol Kéttannyelvû Gimnázium és Kollégium, illetve a

pápai Türr István Gimnázium mellett.)

(Folytatás a 10. oldalon)
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(Folytatás a 9. oldalról)
Intézményünkben eddig is hangsúlyt fektettünk arra, hogy

fõleg a magyar nyelv- és irodalom órákon alkalmazzuk a dráma-
pedagógiai eszközöket, így nem jelentett nagy változást szá-
munkra a „Szemközt – Személyiség  és közösségfejlesztés a dra-
matikus nevelés eszközeivel” elnevezésû projekt megvalósítása.
Ehhez drámapedagógusként egy 60 órás tanfolyamon vehettem
részt. Az itt elsajátított ismereteket, játékokat igyekeztem be-
építeni a tanítási és szakköri órákba, amit dokumentálnunk is
kellett. A programban való részvételünket, ezzel kapcsolatos
vállalásunkat iskolánk pedagógiai programjába is beépítettük.

A szakmai fejlõdés mellett intézményünk és a diákok is
profitálhattak a pályázatból. Hatalmas öröm volt, amikor a
PERSZE színjátszó csoport bejutott a Weöres Sándor Gyermek-
színjátszó Fesztivál szegedi döntõjébe. Az oda – visszaút tel-
jes költségét (ami több, mint 200 ezer forint) a fent nevezett
pályázatból finanszírozta számunkra az egyetem. A nyári szü-
net sem maradt élmények nélkül, 20-an tekinthettük meg a
veszprémi várban a Pannon Várszínház A Pál utcai fiúk címû
elõadását. Igaz, az idõjárás megtréfált minket, s a nyakunkba
szakadt égi áldás miatt két részletben láttuk a darabot, de így
is felejthetetlen élmény marad számunkra. (Ezúton is köszön-
jük az utazásban való szülõi segítséget!) Még ebben a tanév-
ben elõreláthatóan két tanítási dráma elõadáson vehetnek ma-
jd részt iskolánk tanulói. De nem csupán élményekkel gazda-
godunk a pályázat által: közel 500 ezer forint értékben vehe-
tünk majd át a színjátszást és az iskolai mindennapokat is se-
gítõ dekor – és textilanyagokat.

Bízunk abban, hogy a pályázatban való részvétel méginkább
megerõsíti diákjainkban és pedagógusainkban azt az érzést,
hogy a dráma – és színjáték valami olyan dolog, amit tovább-
ra is érdemes mûvelni az iskola falain belül és (mint a mesék-
ben) „még azon is túl”. Fésüs Éva

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: Várpalotán is
a Kossuth út 15. sz. alatt.
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VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
5 évenként önkormányzati választások vannak.
Ez azt jelenti, hogy a korábbi polgármesterek és önkormányzati képviselõk helyett újakat választunk.
Az önkormányzat az, ahol a településünk (falu vagy város) ügyeirõl döntenek.

Mikor lesz a választás?
2019. október 13-án vasárnap lesz a választás.
Reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni.

Kire lehet szavazni?
A választás arról szól, hogy ki legyen polgármester és önkormányzati képviselõ.
Három fehér színû szavazólapot kap.
Az egyik szavazólapon a polgármesterjelöltekre szavazhat.  Berhidán a polgármester választás szavazólapján 2 jelölt szerepel, ér-
vényesen szavazni csak 1 jelöltre lehet. 
A másik szavazólapon önkormányzati képviselõt választhat.
Berhidán a helyi önkormányzati képviselõk szavazólapján 23 jelölt szerepel, érvényesen szavazni legfeljebb 8 jelöltre lehet (te-
hát kevesebb jelöltre érvényesen leadható a voks, viszont több jelöltre leadott szavazólap érvénytelen)
A harmadik szavazólapon a megyei közgyûlési listák közül választhat. A megyei közgyûlésben a megye dolgairól döntenek.
Aki nemzetiségi névjegyzékben szerepel, a nemzetiségi önkormányzati választáson is szavazhat.
A nemzetiségi választópolgár 3 db zöld színû szavazólapot is kap (települési, területi és országos).
Berhidán a települési német nemzetiségi önkormányzati képviselõk szavazólapján 3 jelölt szerepel, érvényesen szavazni legfel-
jebb 3 jelöltre lehet.
Berhidán a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselõk szavazólapján 15 jelölt szerepel, érvényesen szavazni legfel-
jebb 5 jelöltre lehet. Több jelöltre leadott szavazat a szavazólap érvénytelenségét eredményezi. 

Hol lehet szavazni?
Egy levelet kapunk arról, hogy hol szavazhatunk.
Ezt a levelet ÉRTESÍTÕnek hívják.
Ezt a levelet jól rakjuk el, vagy írjuk fel, hogy hova kell menni szavazni!

Mit kell vinni a szavazásra?
Lakcímkártyát és személyi igazolványt kell vinni.
A személyi igazolvány helyett vihetünk mást is.
A lakcímkártya és útlevél is jó.
Lakcímkártya és jogosítvány is megfelel.
A régi, papír alapú személyi igazolvány is jó.
A régi, papír alapú személyi igazolvány lakcímkártya nélkül is érvényes.
Fontos, hogy az iratok érvényesek legyenek.
Ha nem érvényesek az irataink, a járási hivatalnál vagy a kormányablakban kell újat csináltatni.

Hogyan történik a szavazás?
A szavazás napján menjen el az ÉRTESÍTÕ levélben megadott szavazóhelyiség címére.
Ott fog ülni a szavazatszámláló bizottság.
Ez a bizottság számolja össze a szavazatokat.
A bizottság elkéri az iratait.
Kikeresik egy papíron a nevét és a lakcímét. Ezt a papírt névjegyzéknek hívják.
Majd Ön aláírja a névjegyzéket.
Ezután megkapja a szavazólapokat és egy borítékot.
A szavazólapokon az van rajta, hogy kire lehet szavazni.
Ellenõrizze le, hogy a szavazólapokon van-e pecsét.
Ha nincs pecsét, szólni kell a bizottságnak.
A szavazólapokkal és a borítékkal menjen be a függöny mögé a szavazófülkébe.
Azért fontos bemenni a függöny mögé, mert akkor mások nem látják, hogy kire szavazunk.
Nem minden szavazófülkén van függöny. Olyankor is jogunk van titokban szavazni.
A jelöltek, listák nevéhez körök tartoznak.
Kiválasztjuk azt, akit szeretnénk megszavazni.
A hozzá tartozó körbe teszünk egy X-et.
A nemzetiségiek a fehér mellett zöld nemzetiségi szavazólapokat és zöld borítékot kapnak.
A zöld borítékba kell tenni a zöld szavazólapokat. A fehér borítékba a fehér szavazólapokat kell tenni. Nem szabad összekeverni.
A zöld borítékot le kell zárni. Ha nem zárja le, érvénytelen lesz a szavazat.
A zöld és a fehér borítékot dobja a nagy dobozba.
A nagy dobozt urnának hívják. Ebben a dobozban gyûjtik a szavazatokat.
Ha bizonytalan, kérjen segítséget a bizottságtól. Õk szívesen segítenek.
Este kinyitják az urnát, és megszámolják melyik jelöltre, listára hányan szavaztak.
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VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRELMEK
A helyi választási irodában segítenek megírni a kérelmeket.
A helyi választási irodák címe és telefonszáma az interneten megtalálható.
Ezt kell beírni: http://www.valasztas.hu/elerhetosegek
A kérelmek letölthetõk az internetrõl.
Ezt kell beírni: http://www.valasztas.hu/en/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek A kérelmet nem muszáj szemé-
lyesen megírni.
Megírhatja olyan ember is, akinek meghatalmazást adunk.
A meghatalmazás olyan irat, amellyel más is intézheti az ügyeinket.
A kérelem személyesen is leadható a lakóhely szerinti helyi választási irodában.
A helyi választási iroda a helyi önkormányzat épületében van. Itt intézik a település (falu vagy város) ügyeit.
A kérelem postán vagy interneten is elküldhetõ.
A kérelmeknek a lent megadott idõpontokig meg kell érkezniük.

Nemzetiséghez tartozom, nemzetiségi választáson is szeretnék szavazni
Ha valamelyik nemzetiséghez tartozik, kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét.
Ilyenkor kérelmet kell írnia a helyi választási irodának.
Akkor fogadják el, ha a kérelem beérkezik 2019. szeptember 27. szerda délután 16 óráig.
Ha felvették a nemzetiségi névjegyzékre, nemzetiségi jelöltekre, listákra is szavazhat.
Ezek a nemzetiségek vannak: bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán.

Tartózkodási helyemen szeretnék szavazni
ÉRTESÍTÕ levelet kap arról, hogy lakcíme alapján hova mehet szavazni.
Ha máshol szeretne szavazni, át kell jelentkeznie.
Átjelentkezni csak tartózkodási helyére tud, ha azt 2019. június 26-ig létesítette.
A tartózkodási helyet régen ideiglenes lakcímnek hívták.
Az átjelentkezés nem változtatja meg a lakcímét.
Ha át akar jelentkezni, kérelmet kell írnia a helyi választási irodának.
Akkor fogadják el, ha a kérelem beérkezik 2019. október 9. szerda délután 16 óráig.

Nem tudok elmenni szavazni, mozgóurnát kérek
Akkor is szavazhat, ha betegen fekszik, vagy letartóztatták.
Ekkor a bizottság megy el Önhöz.
Ketten fognak menni. Szavazólapot és mozgóurnát visznek.
A mozgóurna egy zárt doboz, amibe beledobjuk a szavazatunkat.
Mozgóurnás szavazáshoz kérelmet kell írni.
Akkor fogadják el, ha a kérelem beérkezik 2019. október 11. péntek délután 16 óráig.
A kérelmet még 2019. október 13. vasárnap 12 óráig le lehet adni.
Vasárnap a szavazatszámláló bizottságnak kell odaadni a kérelmet.
A szavazatszámláló bizottság a szavazóhelyiségben van.

Mozgáskorlátozott vagyok, akadálymentes helyen szeretnék szavazni
A mozgáskorlátozott személyeknek joguk van akadálymentes helyen szavazni.
Az akadálymentes szavazóhelyiségbe kerekesszékkel is be lehet jutni.
Ha akadálymentes helyszínen akar szavazni, kérelmet kell írni.
Akkor fogadják el, ha a kérelem beérkezik 2019. október 9. szerda délután 16 óráig.

Látásproblémám van, Braille írásos szavazást kérek
Aki vak vagy gyengénlátó, az kérheti, hogy a szavazáskor Braille-írásos sablont használhasson.
Ilyenkor a szavazólap ugyanolyan, mint amit mások kapnak.
A sablon segít elolvasni a szavazólapot.
Aki Braille-írásos szavazást szeretne, annak kérelmet kell írnia.
Akkor fogadják el, ha a kérelem beérkezik 2019. október 4. péntek délután 16 óráig.

Nem engedem, hogy használják a személyes adataimat
Van lehetõség megtiltani, hogy mások használják a személyes adatainkat.
Ilyenkor a pártok és a jelöltek nem kapják meg a nevünket és lakcímünket.
Ehhez kérelmet kell írni a helyi választási irodának.
A kérelmet akkor fogadják el, ha a kérelem beérkezik 2019. október 4. péntek délután 16 óráig.

Ha további kérdése van, az interneten írja be ezt: www.valasztas.hu.
Kérdését felteheti a helyi önkormányzatnál is, ahol a település (falu vagy város) ügyeit intézik.

Berhida Helyi Választási Iroda
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