
Városunkban az idei évben,
szeptember 7-11. között rendezzük
meg a Berhidai Napokat. A járvány-
ügyi korlátozások jelenleg kisebb
rendezvény megszervezését teszik
lehetõvé. A korábbi augusztus 20-ai
hétvégére vonatkozó enyhítések az
õszi programokra már nem érvé-
nyesek, továbbra is a korábbi szabá-
lyozás van érvényben, mely szerint
5000 fõ feletti városokban védettsé-
gi igazolvány nélkül csak kisebb,
500 fõ alatti rendezvényt lehet szer-
vezni. Berhida Város Képviselõ-
testülete júniusi ülésén a sztárfellé-
põk nélküli rendezvény megszerve-
zése mellett döntött. A programok
több helyszínen valósulnak meg,
helyi csoportok, közösségek vagy
Berhidához valamely módon kötõ-
dõ szereplõk részvételével.

(Folytatás a 6. oldalon)
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Berhidai Napok Augusztus 20 – Szent István király emlékezete

Augusztus 20-a az egyik legrégibb
magyar ünnepünk. Ez a nap állít emlé-
ket Szent István király munkásságának
és cselekedeteinek, a magyar keresztény
állam megalakulásának, de ez a nap egy-
ben az új kenyér ünnepe is.

Városi ünnepségünk ünnepi

szentmisével indult, melyet

Felker Zsolt plébániai kormány-

zó mutatott be a Szent László ki-

rály katolikus templomban. A

szentmisét aratófelvonulás kö-

vette a Berhida Táncegyüttes

vezetésével, a Rokolya Nép-

tánccsoport és a Berhidai Lova-

sok Közhasznú Sportegyesület

tagjainak részvételével. Ünnepi

mûsorunkban az új kenyér és az

aratószerszámok megáldása

után a Berhida Táncegyüttes, a

Búzavirág és az Õszi Napfény

Népdalkör összevont csoportja, valamint

Szabó István szerepelt. Kontics Monika, a

Bakony-Balaton Keleti Kapuja Közhasznú

Egyesület munkaszervezet vezetõje mon-

dott ünnepi beszédet.

(Folytatás a 2. oldalon)

Vissza a múltba
A Berhidai Mûvelõdési Ház és

Könyvtár tavaly nyáron tett közzé egy
felhívást, melyben arra kérte városunk
lakosait, hogy ha van birtokukban régi,
népi használati tárgy, berendezési esz-
köz vagy bútor, akkor jelentkezzenek.
Nagy örömünkre az egy éves gyûjtés-
nek köszönhetõen, több mint 350 tárgy
gyûlt össze, melybõl háromszázat te-
kinthettek meg augusztus 25. és szep-
tember 3. között a látogatók.

Ezek a tárgyak nem csak tárgyak, nem

csak régi, megunt, elkopott eszközök,

többségükhöz egy-egy történet kapcsoló-

dik. Egy, a napokban 92 éves nénié, aki-

nek csodálatosan hímzett terítõi és függö-

nyei között megtaláljuk lánykori munkáit

is. Egy nagyapáé, akinek hagyatékát, ka-

tonaládáját, iratait a mai napig gondosan,

féltve õrzi unokája. Egy apáé, aki a 40-es

években saját kezûleg készítette gyerme-

ke számára a bölcsõt és a család haszná-

lati eszközeit; egy anyáé, akinek több,

mint 70 éves mennyasszonyi koszorúja és

emlékkönyve ma is lánya féltett kincse.

Sokan hobbiként, a múlt iránti tiszteletbõl

otthonaikban õrzik, gyûjtik ma is ezeket a

tárgyakat. Néhányuknak több 100 dara-

bos gyûjteménye halmozódott már fel,

ezekbõl kölcsönöztek több régiséget a

mûvelõdési háznak a kiállítás idejére.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Vissza a múltba
(Folytatás a címlapról)

A kiállítás berendezésében, tematikus
összeállításában fontos szerepet vállalt
Lipéczné Karsai Henriett, a Laczkó De-
zsõ Múzeum néprajzosa, a kiállítás kurá-
tora. A tárgyak mennyisége, sokszínûsé-
ge miatt a tárlatot két teremben helyez-
tük el. A folyosón lévõ kisebb elõadóte-
remben egy szobaberendezés, a búzafel-
dolgozás útja és konyhai eszközök, a ki-
állító teremben a szõlészet-borászat esz-
közei mellett, katonaládák, háborús
ereklyék, gyerekjátékok és tárgyak, va-
lamint a régi mesterségek eszközei, régi
hímzések, fotók kaptak helyet.

A kiállítást Márkusné Vörös Hajnalka,
a Veszprém Megyei Honismereti Egye-
sület elnöke, levéltáros, a Veszprém Eu-
rópa Kulturális Fõvárosa projektfejleszté-
si tanácsadója nyitotta meg, aki elmondta,
hogy milyen fontos, hogy ezeket a tárgya-
kat gyûjtsük, õrizzük, hiszen ezek össze-
kötnek a múlttal, identitástudatunk fontos
részei. Kiemelte, hogy nagyon szép gyûj-
teményt láthatunk, dicsérte az összefo-
gást, a lakosság nagyarányú részvételét.
A megnyitón Füredi Istvánné, Rózsás
Tünde, Banai Bernadett és Szõke Lívia
közös népzenei mûsorát láthattuk.

A Régi idõk kiállítás célja a múltunk

megõrzés, megismertetése, a fiatalság kö-
zelebb hozása a régiek életéhez. A lakos-
sági összefogásnak köszönhetõen megva-
lósult kiállítás fontos a város életében.
Huszonkilencen adták kölcsön vagy aján-
dékozták véglegesen oda a mûvelõdési
háznak a régi idõk tárgyait. Köszönjük,
hogy közremûködtek a program megva-
lósulásában. Fontosnak tartjuk, hogy ezek
a közösségi összefogások továbbra is
rendszeresek legyenek, hiszen ezzel fejlõ-
dik az identitástudatunk, a helyi értékeket
továbbra is õrizni, ápolni kell, újakat lét-
rehozni pedig mindannyiunk feladata.

szerk.

Augusztus 20 – Szent István király emlékezete
(Folytatás a címlapról)

A következõ sorokban Kontics Monika ünnepi beszédének
részletét osztjuk meg Önökkel:

„…….István király fejezte be apja, Géza fejeledelem munká-
ját, és tette lehetõvé ennek a maroknyi magyar népnek a fennma-
radását Európa szívében. Mi az, amit Géza fejedelem felismert?
A magyarság körül megváltoztak a külpolitikai viszonyok. Két
hatalmas keresztény állam fogta közre a pogány magyar fejede-
lemséget, melynek fennmaradását Géza szerint csak az biztosít-
hatta, ha békében él a szomszédokkal és felveszi a kereszténysé-
get. Fogalmazhatunk úgy, hogy ennek a célnak az érdekében az
eszközökben kevésbé válogatva kezdte meg fejedelemsége meg-
szilárdítását, és fiát, Istvánt is tudatosan készítette fel az uralko-
dásra. Így több, mint ezer év távlatából visszatekintve valóban
bölcs és megfontolt politikai lépésként értékelhetjük a Géza feje-
delem által kijelölt utat, hiszen ez tette lehetõvé István számára a
Magyar Királyság megalapítását, a független magyar egyház-
szervezet kiépítését, az elsõ törvények kibocsátását, és nemzedé-
kek sokasága számára azt, hogy magyarként itt élhessünk.

István uralkodása alatt Magyarország a keresztény Európa
része lett. Keresztény Európa, európai értékek, haza, hazaszere-
tet, nemzet, nemzeti öntudat, nemzeti büszkeség, hit, tisztelet,
tisztesség, türelem, befogadás, gyámolítás, kegyesség, irgalom,
becsület és a többi erény.

Ezek voltak az alapjai Szent István király országának, és ezeket
az értékeket kell ma is követnünk ahhoz, hogy továbbra is büszkén
állíthassunk magunkról, hogy magyarok vagyunk, Magyarország a
hazánk, európaiak vagyunk és Európa éppen úgy a hazánk.

Azt gondolom, hogy a keresztény Európa fejlõdéséhez járult
hozzá az a sokszínûséget támogató eszmeiség, melyet ugyancsak
István király fogalmazott meg: „Lám, gyönge és töredékeny az
egynyelvû és egyerkölcsû ország.” – mondja István.

A vendégek befogadása, gyámolítása éppen úgy erõteljes
aktuálpolitikai kérdés, mint a vallási alapon mûködõ állambe-
rendezkedés hatása a társadalom mûködésére, fejlõdésére, vagy
az autokrácia és a mai modern demokrácia kibékíthetetlen ér-
tékellentéte. Meggyõzõdésem, hogy szüleinknek még csak
álom volt, az én generációmnak egy nagy lehetõség, a gyerme-
keinknek pedig már kötelessége, hogy magyarságukat megõriz-
ve nyitott szívû, elfogadó, európai értékeket valló polgárokká
váljanak. Magyarságom, európaiságom büszkeséggel tölt el, és
néha kicsit kiváltságosnak is érzem magam.

Dühít, és felháborít, ha valaki ezt ki akarja sajátítani magának,
mivel a kiváltságot könnyû fölényességé változtatni, ami nagyon
távol áll államalapításunk eszméjétõl. Ha a kiváltságos csoportok
csak a maguk gazdagodására fordítják a rendelkezésükre álló
erõforrásokat, legyen az társadalmi, anyagi, kulturális vagy más

természetû, akkor számomra õk nem képviselik az államalapítás-
kor megfogalmazott és nemzetünket megszilárdító értékeket.

Élhetünk önmagunk boldogulása és gyarapodása érdekében,
de eljön az idõ, amikor számot kell vetnünk azzal, hogy egyén-
ként hozzájárultunk-e közösségünk fejlõdéséhez, erõsödéséhez,
példát mutattunk-e embertársainknak, gyermekeinknek. Nem
azért kell a közösség érdekében cselekedni, hogy azt hangoztat-
va önmagunkat próbáljuk piedesztára emelni, vagy köszönetet,
dicséretet várjunk érte. Azért kell többnek lennünk, mint egyé-
ni érdekeink és szükségleteink kiszolgálói, mert csak így lehe-
tünk méltók Szent István örökségére.

Nem tagadhatjuk le, hogy országunk, Európa, de a világ egé-
sze komoly társadalmi, gazdasági és ökológiai dilemmákkal,
problémákkal áll szemben. Ezeket önállóan egy-egy nemzet sa-
ját határain belül, de még egy világnagyhatalom sem képes
megoldani. A folytonos acsarkodás, az ellentétek, a megértés
hiánya csak és kizárólag negatív energiákat szabadít fel. Nem
csak a félelem, de ezek is megeszik a lelket.

Fájdalmas és szívszorító, hogy vannak, akik természetesnek ve-
szik, hogy megkérdõjelezhetik mások elkötelezettségét, magyarsá-
gát, hazaszeretetét, önmeghatározáshoz való jogát. Úgy hiszik,
hogy megmondhatják, ki mit gondoljon, vagy egyszerûen csak
ítélkeznek, mert számukra csak egy igazság létezik, úgy, mint az
egy igaz ... Külsõségekbe burkolózva élnek és döbbenten állnak a
helyzet elõtt, amikor a sok egy igaz szembe kerül egymással.

Ilyenkor kellene magyarként Szent István királyunk intelme-
ire visszagondolni, melyek nem szólnak, hódításról, háborúról,
ellenségeskedésrõl, harcról és kirekesztésrõl, de szólnak az erõ-
rõl, összefogásról, intenek minket szemérmességre, jóságra, ke-
gyességre, irgalmasságra, mérsékletességre, szelídségre, igaz-
ságosságra, békességre, alázatra és mindenek elõtt tisztességre.

Hát éljünk így, hogy méltók legyünk erre az örökségre, ál-
lamalapításunk eszmeiségéhez, hogy méltók legyünk arra,
hogy Szent István király népéhez tartozunk.”

———
Köszönjük az ünnepségünkben való közremûködést Pergõ

Margitnak, városunk polgármesterének, Felker Zsolt plébániai
kormányzó úrnak, Kontics Monikának, a Bakony-Balaton Ke-
leti Kapuja Közhasznú Egyesület munkaszervezet vezetõjének,
a Búzavirág Népdalkörnek, az Õszi Napfény Népdalkörnek, a
Berhida Táncegyüttesnek, a Rokolya Néptánccsoportnak, a
Berhidai Lovasok Közhasznú Sportegyesületnek, a Berhida
Város Polgárõrség Egyesületnek, a Várpalotai Rendõrkapi-
tányságnak, a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal és a Te-
lepülésellátó és Szolgáltató Szervezet munkatársainak, vala-
mint Pénzes Géza vállalkozónak.

szerk
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„Viszlát unalom” nyári tábor a mûvelõdési házban
2021. augusztus 9. és 13. között került megrendezésre a

Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár elsõ napközis tábora a
Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. 16 gyermek töltött ná-
lunk 5 délelõttöt és a délután egy részét.

Elsõ nap délelõtt egymással és a mûvelõdési házzal ismer-
kedtek meg a gyerekek, valamint elindult az 5 napon át tartó
nyomozós játékunk, az eltûnt mágikus mikrofon rejtélye. Dél-
után okosító torna zárta a napot.

Kedden a reggeli bemelegítés után Máthé Szabina szervezé-
sében erdõsétán vettünk részt, ahol a lecsendesedés és az éber
figyelem kapta a fõszerepet. Ebéd után retro moziztunk, és retro
játékokat is kipróbáltak a gyerekek.

A következõ nap számháborúval indult, amit mindenki na-
gyon élvezett. A nagy „csata” után a Várpalotai Rendõrkapi-
tányságtól érkezett hozzánk Borsos Dávid rendõr fõtörzsõrmes-
ter, valamint a Várpalotai Kutyaiskola tagjai is csatlakoztak,
akik az állattartás szabályairól tartottak elõadást, majd egy ér-
dekes és izgalmas bemutatóra is sor került. A délután a könyv-
tárban zárult, ahol a könyvtárral való ismerkedés után egyedi
könyvjelzõk is készültek.

A csütörtöki nap QR kódos kalandjátékkal indult. Pere-
martongyártelep különbözõ pontjain QR kódok kerültek kihe-
lyezésre, amelyek feladatokat rejtettek. A gyerekek 2 csoport-
ban, felnõttkísérettel útnak indultak, megkeresték a helyszíne-
ket és megoldották a feladatokat, majd a mûvelõdési házban 1

perc és nyersz játékban is összemérhették ügyességüket. Ebéd
után kézmûveskedtünk és különbözõ csoportfejlesztõ játékokat
játszottunk.

Az utolsó nap is mozgalmasan telt, elsõ utunk a focipályára
vezetett, ahol bubi buli, óriás labirintus, darts, nerf célbalövés
és óriás építõjáték várta a gyerekeket. Ebéd után megoldódott
az eltûnt mágikus mikrofon rejtélye, a QR kódos kalandjáték
eredményhirdetése is megtörtént, az ügyes feladatmegoldáso-
kért és az egész heti aktív munka jutalmául az összes gyermek
jutalma a fagylaltozás volt.

A pozitív gyermeki és szülõi visszajelzések után biztosan
mondhatjuk, hogy nem ez volt az utolsó táborunk, jövõre újra
várjuk a gyerekeket rengeteg játékkal és újabb kalandokkal!

szerk.

Nyáresti csillagvarázs a Kistó Kultúrparkban
A Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyv-

tár rendhagyó programmal várta az ér-
deklõdõket augusztus 18-án, délután 18
órától éjszakába nyúlóan a Kistó Kul-
túrparkban. A program több részbõl állt,
és igyekezett megszólítani azokat, akik ér-
deklõdnek a csillagászat, az ezotéria és a
különleges, keleti hangszerek és hangzás-
világuk iránt, vagy csak szerettek volna
eltölteni egy különleges hangulatú estét a
szépen felújított tóparton.

Kezdetben mandalákat rajzolhattak és
színezhettek kicsik és nagyok, mások
csatlakozhattak a Máthé Szabina által ve-
zetett erdei élménysétához. Az élmény-
séta egészen naplementéig tartott és út-
közben számos új tapasztalással lehettek
gazdagabbak a résztvevõk, köszönhetõen
a szakértõ vezetésnek. Meghallhatták az
erdõ csendjét, fókuszálhattak az õket kö-
rülvevõ növényekre, önmagukra, a bát-

rabbak mezítláb is sétálhattak.
Végh Kata asztrológus ingyenes, sze-

mélyre szabott prognózist állított fel a

hozzá fordulóknak.
Franczia Dániel, közel-keleti és balkáni

ütõshangszerekkel foglalkozó zenész
programjára nagy érdeklõdés mutatkozott.
Az egyórásra tervezett hangszerbemutató
után a közönség kipróbálhatta a hangsze-
reket, ami annyira elragadott gyereket és
felnõttet egyaránt, hogy sötétedés után is
hallhattuk a különleges dobok hangját.

Napnyugta után Ivanics Ferenc, a Bako-
nyi Csillagászati Egyesület elnöke felállí-
totta teleszkópját és testközelbe varázsolta
a Holdat, majd a Szaturnuszt, közben csil-
lagászati érdekességeket osztott meg, és
válaszolt számtalan kérdésre a bolygókkal,
csillagokkal, meteorokkal kapcsolatban.

A pozitív visszajelzések tükrében a
Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár
további, hasonlóan különleges progra-
mok szervezését tervezi.

szerk.

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Újra foci!
A nyár folyamán újra indultak a fociedzések peremar-

tongyártelepi sportpályán!
A gyermekek 3 korcsoportba tudnak jelentkezni:
BOZSIK U7-es korosztály: 2015.január 1. után született lá-

nyok és fiúk
BOZSIK U9-es korosztály: 2013. január 1 - 2014. december

31. között született fiúk és lányok
BOZSIK U11-es korosztály: 2011. január 1 - 2012. december

31. között született fiúk és lányok.
Bõvebb információ az edzésekrõl:
Lujber Péter 06 70 329 4239 / Karáth Szabolcs 06 30 629 0044

Az ifi és a felnõtt csapat is megkezdte edzéseit, augusztusban a
Veszprém Megye 2 bajnokságban lezajlódtak az elsõ futballmeccsek.

A Peremarton-BKSE további mérkõzései az õszi szezonban:
Szeptember 5. Ugod – Peremarton-BKSE
Szeptember 26. Tihany-Szõllõs – Peremarton-BKSE
Október 2. Peremarton-BKSE – Alsóörs
Október 10. Õsi – Peremarton-BKSE
Október 16. Peremarton-BKSE – Balatonfüred
Október 24. Taliándörögd – Peremarton-BKSE
Október 30. Peremarton-BKSE – Külsõvat
November 7. Csabrendek – Peremarton-BKSE
November 13. Peremarton-BKSE – Szilágyi
November 20. Peremarton-BKSE – Somlószõlõs
Szurkoljanak a csapatnak! Várunk mindenkit a mérkõzéseinken!

Peremarton-BKSE
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JÓGA
Kellõ számú jelentkezés esetén

a jógafoglalkozás újraindul

a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban.

Jelentkezni 2021. szeptember 30-ig

a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban

Tel.: 06-88/455-265

Email: petofi@berhida.hu
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Gerinctréning órák indulnak Berhidán
a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárban, szerdán-

ként 18 órától!

Ha fáj a há-
ta, ülõmunkát
végez, vagy
üzenetet küld
a gerince, a ge-

rinctréning órá-

kat Önnek talál-

ták ki!

Átmozgat, nyújt, mobilizál és erõsíti az izomfûzõ-
ket, ugrálás nélkül. De ettõl még intenzív és akár iz-
zasztó is lehet. Várom szeptember 22-én 18 órától, ha

szereti a lassabb mozgást, a folyamatos óravezetést, és

a testtudatosság fejlesztését. Lencsésné Tekla

Mozgás és sport 
kicsiknek és kicsit nagyobbaknak:
Az OKOSÍTÓ TORNA óvodásoknak és az OKOS

VAGYOK! TORNA kisiskolásoknak szeptembertõl

újraindul Peremartongyártelepen, a Petõfi Mûvelõdési

Ház és Könyvtárban.

Szerdai napokon, szeptember 15-én, 16 órától várjuk 

4 éves korosztálytól az örökmozgókat!

A sportági fejlesztés mellett a kognitív, a figyelem és

koordinációs képességek fejlesztése is helyet kap, 

sok-sok színes eszközzel és a mozgáskotta segítségével.

A táncos lábúak pluszban választhatják a moderntánc

foglalkozásokat is.

Várjuk a gyerekeket: Lencsésné Tekla és Barta Dorka

Berhida Táncegyüttes próbái Berhidán, 

a Katolikus Közösségi Házban

szombatonként 14–18 óra között

Érdeklõdni:  Rózsás Tünde: 06-30/756-9020

Felhívás

a néptáncot kedvelõ 30-as, 40-es, 50-es kezdõ, vagy
újrakezdõ hölgyeknek

(a fenti számok nem a kilóra vonatkoznak!!!!     )
Ha úgy érzed, hogy elég lelkes és érdeklõdõ vagy a magyar 

néptánc iránt, de eddig attól féltél, hogy egy régóta táncoló csoport
munkájába nem tudnál bekapcsolódni, most itt a lehetõség. 

Gyere el a Petõfi Mûvelõdési Házba, ahol szerdánként, 
18,00 órától próbákat tartunk. A részvétel ingyenes. 
Bõvebb információt Turcsányi Istvánnétól kaphatsz. 

Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Keddenként 18 órai kezdettel újra aerobic 
a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárban!

Elsõ foglalkozás 2021. szeptember 14. 18 óra
Szeretettel vár

minden kedves érdeklõdõt Németh Anita
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(Folytatás a címlapról)
A peremartongyártlepi Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyv-

tárban két kiállítás várja az érdeklõdõket. Amatõr alkotók,

kreatív közösség kiállításon helyi kézmûvesek alkotásait

keddtõl, a Testünk a csoda - testünk mûködését játékosan ér-

dekes információkkal bemutató utazó tárlatot szerdától láthat-

ják. A tudományos kiállításon a gyerekek interaktív játékos

eszköz segítségével megismerkedhetnek többek között a he-

lyes táplálkozással, az egészséges életmóddal, higiéniai szabá-

lyokkal és az emberi test mûködésével. Óvodásoknak és kisis-

kolásoknak ajánljuk szerda délutáni, Szegény ember és a róka

címû meseszínházi programunkat, amit a Petõfi Mûvelõdési

Ház és Könyvtár színháztermében tekinthetnek meg.

Csütörtökön a Kertbarát Kör terményeibõl, kézmûves ter-

mékeibõl, pénteken Dísz(es) magyarban címmel Kiskó Antal

és Méretes Szabó Kft. öltözékeibõl nyílik kiállítás a Berhidai

Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. A Bakács testvérek és Janny T.

Dávid mûsorát péntek este a Kistó Kultúrparkban nézhetjük meg.

Szombaton délelõtt futóversenyen, délután gyermekprogra-

mokon és színpadi programokon vehetnek részt a Bezerédi té-

ren. A színpadi fellépõk olyan csoportok, együttesek, akik vá-

rosunkban tevékenykednek vagy tagjaik révén kötõdnek

Berhidához. Fellép a Berhida Táncegyüttes, a Rokolya Nép-

tánccsoport, a Berhidai Nyugdíjas Klub Néptánccsoportja, a

Piros Pipacs roma tánccsoport, Varga József, a Zenével Írt

Történelem Egyesület, az Aroma együttes, Sihell Vanessza,

Lini, a Kopaszkutya RT. és a Hangár21. A színpadi progra-

mok mellett rendõrségi sátor, gólyalábasok, gyermekprogra-

mok várják az érdeklõdõket. 10.00 órától a rendezvényhely-

színekre kisvonattal, dottóval is utazhatnak.

Szombaton a Szent Kereszt Kistemplom mellett 10.00-

18.00 óra között Középkori falut rendezünk be kézmûvesek-

kel, népi játszóparkkal és mesterségekkel, lovaglási lehetõség-

gel, 11 órakor búcsúi szentmise kezdõdik a templomban.

Várjuk szeretettel Önöket programjainkra! Legyen az idei

Berhidai Napok a helyiek ünnepe!

Lakossági tájékoztatás
útlezárásról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Berhidán,

a XXVIII. Berhidai Napok keretében 2021. szeptember 11-
én, szombaton délelõtt futóversenyt rendezünk. A futóverse-

ny ideje alatt – 8.00 és 12.00 óra között - az alábbi útszakas-

zokon 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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Kérjük, az újságba szánt írásaikat, hirdetéseiket eddig az idõ-
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