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Városi kitüntetések, elismerések
Berhida Város Önkormányzat Képvi-

selõ-testülete minden évben rangos vá-
rosi kitüntetésben és elismerésben ré-
szesíti azokat a személyeket, vagy cso-
portokat, akik, vagy amelyek hivatásuk
sokéves gyakorlása során, bármely terü-
leten kiemelkedõ és példamutató mun-
kát végeztek, illetve a település közössé-
géért, hírnevének öregbítéséért kitartó-
an tevékenykedve, kimagasló eredmé-
nyeket értek el. Az idei esztendõben, ösz-
szesen tizenegy személy részesült városi
elismerésben. Az odaítélt díjakat és ok-
leveleket a Berhidai Napok nyitóünnep-
ségén Pergõ Margit polgármester és 
dr. Guti László jegyzõ adta át a kitünte-
tetteknek.

„Berhidáért” kitüntetõ cím
A Képviselõ-testület a város fejlesztésé-

ben, társadalmi, gazdasági életében, tudo-
mányos, irodalmi, mûvészeti, egészségügyi,
közoktatási, közmûvelõdési, pedagógiai
munka, a helytörténeti kutatások és a sport

területén szerzett kimagasló érdemek elis-
merésére „Berhidáért” kitüntetõ címet
adományozhatja. A rangos elismerést az

idén három személynek ítélte oda a képvi-
selõ-testület.

(Folytatás a 2. oldalon)

„Õsszel érik babám a fekete szõlõ…”

Még az égiek is kegyesek voltak, hisz verõfényes, langymeleg õszi nap kö-
szöntött ránk szombaton, az október 8-ára meghirdetett, idei szüreti felvonulás
napján. Nemcsak esõ, de erõs szél sem zavarta meg az immár hagyományos
rendezvényt. Idén is igen látványos volt a menet, jó volt látni a résztvevõk lel-
kesedését és jókedvét, a szép számban lóháton, vagy lovaskocsikkal és traktor-
ral érkezõket, és a csodaszép viseletbe öltözött néptáncosokat, no meg a meg-
állóhelyeken is felemelõ volt megtapasztalni a magával ragadó, jó hangulatot.

(Folytatás a 8. oldalon)

EB bronzérmes Csejtei Zoárd
Csejtei Zoárd az észtországi U12-es, U14-es és

U18-as korosztályos Sumo Európa-bajnokságon
3. helyezést ért el.

Zoárd, a Centrum SE kötelékében sportol

szumo birkózás szakágban, múlt évben korosztá-

lyában országos bajnoki címet is szerzett.

(Folytatás a 10. oldalon)
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KÖZÉLET

Városi kitüntetések, elismerések
(Folytatás a címlapról)

„Berhidáért” kitüntetõ címet vett át Fornai Marietta, az

Ady Endre Általános Iskola korábbi intézményvezetõje, akinek

magas szakmai igényességgel végzett eredményes munkássá-

gáért ítélte oda a városvezetés e rangos elismerést. Az Ady End-

re Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfo-

kú Mûvészeti Iskola intézményvezetõjeként magas szakmai

igényesség, pontosság és precizitás jellemezte. Vezetõi maga-

tartása, szakmai tudása nagyban hozzájárult az intézmény ered-

ményes mûködéséhez. Nevéhez fûzõdik az esti gimnázium, il-

letve a szociális munkás fõiskolai képzés, évekkel ezelõtt

Berhidán történõ létrehozása is. Igazgatóként mindig arra töre-

kedett, hogy az intézményt folyamatosan megújítsa az örökölt

hagyományok tiszteletben tartása mellett. Diákjait és pedagógu-

sait mindig ösztönzõen támogatta céljaik elérésben, megszerzett

tapasztalatait és tudását teljes mértékben az iskola fejlõdésének

rendelte alá.

A Képviselõ-testület „Berhidáért” kitüntetõ címet ado-

mányozott Kovács Attilának a helyi közbiztonságért hosszú

ideje végzett, áldozatos munkájáért. Kovács Attila 18 éve pol-

gárõrként dolgozik, melybõl 10 éve a Berhidai Polgárõr Egye-

sület vezetõjeként segíti Berhida lakosságát, és a helyi közbiz-

tonságért végez áldozatos munkát. A nap bármely szakaszá-

ban biztosan számíthatnak rá a helyi lakosok, intézmények, de

a rendõrség és a tûzoltóság is, ha arra szükség mutatkozik. Új

kihívás volt a polgárõrség munkája során az elmúlt évek jár-

ványa, melyhez sikerrel alkalmazkodott az általa irányított

Polgárõr Egyesület. Kitartó és tettre kész, munkájának elisme-

réseként részesült a Berhidáért díjban.

A Képviselõ-testület „Berhidáért” kitüntetõ címet ado-

mányozott Nesó Lászlónak Berhida közösségi életéért tett

áldozatos munkájáért. Nesó László Berhidán született, ahol

általános iskolai tanulmányait is végezte, majd ács és tetõfe-

dõként több alkalommal részesült szakmai elismerésben

színvonalas munkájáért. Fontos szerepe volt, és vezetésével

valósult meg a Berhidai Katolikus Plébánia közösségi ház

udvarán létesült „Együvé tartozás parkja”, melyben segítsé-

gére volt több helyi vállalkozó és magánszemély is. A kato-

likus templom mellett lévõ, tavaly elkészült és felszentelt

Szent László szobrot is Õ készíttette és adományozta a kö-

zösségnek. Kiemelkedõ munkásságával és a városért végzett

tevékenységével hozzájárul Berhida jó hírnevének öregbíté-

séhez.

Berhida Nívódíja
Ezen elnevezésû helyi kitüntetõ díj adományozható azok-

nak a személyeknek, csoportoknak, társadalmi vagy gazdasá-
gi szervezeteknek, akik vagy amelyek Berhida helyi közfel-
adataiban, kiemelkedõen hasznos munkát végeztek és ennek
révén a település értékeit növelõ, maradandó eredményeket
értek el.

Ebben az évben ezt az elismerést a Berhida Táncegyüttes-
nek Berhida kulturális hírnevének gyarapításáért ítélte oda a

képviselõ-testület. A néptáncoktatásnak hosszú évtizedek óta

hagyománya van Berhidán, mely 2007-ben Rózsás Tünde Tí-
mea vezetésével indult újra, a Berhida Táncegyüttes révén.

Tagjai az óvodáskortól a nyugdíjas korosztályig képviseltetik

magukat. Elsõsorban közösségépítõ céllal gyûlnek össze,

hogy a város rendezvényeit színesítsék, de nem zárkóznak el

a szakmai megmérettetéstõl sem. Bárhol szívesen fellépnek,

és színvonalas mûsorukkal Berhida kulturális hírnevét gyara-

pítják.

Elismerõ oklevelek
Elismerõ oklevél adományozható azoknak a személyeknek,

személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szerveze-
teknek, akik, vagy amelyek kiemelkedõen segítették a helyi
közfeladatok ellátását, tevékenységükkel hozzájárultak
Berhida elismeréséhez és a település értékeit növelõ, mara-
dandó eredményeket értek el.

A képviselõ-testület Elismerõ oklevélben részesítette az

alábbi egészségügyi dolgozókat, külön megköszönve a jár-

ványügyi idõszakban teljesített munkájukat:

Kecskés Istvánné Évát, aki 2003 óta dolgozik a Berhidai

Háziorvosi Rendelõ I-es számú körzetében, elkötelezett, fele-

lõsségteljes, és nem utolsó sorban motivált orvosi asszisztens-

ként. A különleges, kihívásokkal teli helyzetekre is igaz, hogy

Éva és a Doktor úr csapatként tudnak dolgozni és kölcsönösen

segítik egymás munkáját a betegek érdekében. Nélkülözhetet-

len munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a betegellátás minden

körülmények között méltó színvonalon mûködjön.

Kovács Tiborné Timit, aki 5 éve tölti be a gyermekorvosi

rendelés asszisztensnõi feladatát. Ezt megelõzõen fogászati

asszisztensként dolgozott a településen, így az iskolai fogászat

kapcsán már találkozott a település intézményeibe járó gyer-

mekekkel. Munkáját lelkiismeretesen végzi, adminisztrációja

mindig napra kész. Kedvessége, hangos nevetése mindig mo-

solyt csal az arcokra. Kimagasló teljesítménye, munkaidõn is

jelentõsen túlnyúló teherbírása tette lehetõvé, hogy a gyerekek

ellátása folyamatos legyen.

Maász Tímeát, aki gyermekkora óta egészségügyben sze-

retett volna dolgozni. Korábban a veszprémi kórház baleseti

osztályán, majd a papkeszi háziorvosi körzetben dolgozott.

2011 óta látja el feladatait a Berhida III. háziorvosi, és a

vilonyai körzet asszisztenseként. Maász Tímea a kialakult ne-

héz helyzetben is végtelen türelemmel, kitartással és szakmai

alázattal végezte munkáját. Szakmaisága, emberi hozzáállása
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méltóvá teszi õt, hogy köszönetünket kifejezve elismerõ okle-

vélben részesüljön.

Elismerõ oklevelet vehetett át Svolik Klára is. Berhida Vá-

ros Önkormányzata 2017. március óta biztosítja a lakosságnak

a helyben történõ vérvétel lehetõségét. Klára a vérvételt

egészségügyi asszisztensként végzi. Hosszú évek óta bizonyít-

ja elkötelezettségét az egészségügy és a gyógyítás felé. A vér-

vétel szervezése és a minták eljuttatása a várpalotai laborba a

mindennapjai részévé váltak. Szolgálatkészség és segíteni

akarás jellemzi, mellyel elnyerte a páciensek bizalmát és a

berhidaiak megbecsülését.

Berhida címzetes fõorvosai
Országos rendelet alapján az a háziorvos, aki 20 éven ke-

resztül folyamatosan körzeti, illetve háziorvosi feladatokat,
körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat
látott el, a címzetes fõorvosi cím használatára jogosult. A
címzetes fõorvosi cím erkölcsi elismerés, mellyel köszönetün-
ket fejezzük ki a több évtizede magas szakmai színvonalon vég-
zett tevékenységéért. A címzetes fõorvosi címet ünnepélyesen
keretek közt vehette át Dankáné Dr. Csontai Erzsébet és Dr.
Rónay Barnabás. 

Dankáné Dr. Csontai Erzsébet gyermekorvos – címze-
tes fõorvos, aki 1988. szeptember 1. óta látja el Berhida város

gyermekorvosi feladatait az egész településre kiterjedõen, va-

lamint 2005 óta Vilonyán is. Feladatai között napi szinten,

a beteg gyermekek gyógyítása mellett fontos szerepet kap az

egészséges életmódra való felkészítés. Lelkiismeretes, pontos,

precíz munkásságáért 2010-ben „Berhidáért” kitüntetésben ré-

szesült. 

Dr. Rónay Barnabás háziorvos – címzetes fõorvos 1998

óta látja el Berhidán az I. orvosi körzet háziorvosi teendõit,

kezdetben az önkormányzat alkalmazásában, majd 2002. júni-

us 1. óta feladatellátási szerzõdés keretében. Jelenleg a II. há-

ziorvosi körzet helyettesítését is ellátja. Feladatát mindig lel-

kiismeretesen, a betegek szolgálatában végzi, magas szakmai

színvonal jellemzi.

Köszönetnyilvánítások
Továbbá Berhida város polgármestere köszönetet mon-

dott Dr. Izsák Dénesnek, aki 2005. november 1. óta látja el

a háziorvosi teendõket Berhida III. háziorvosi körzetében,

valamint a vilonyai háziorvosi körzetben egyaránt. Az okle-

véllel településünk köszönetét fejezi ki a háziorvosi ellátás

területén eddig végzett kitartó, lelkiismeretes, gyógyító

munkájáért.

A járványügyi munkájuk köszöneteként oklevélben része-

sültek a Berhidán dolgozó védõnõk. 

A Magyar Védõnõi Szolgálat nemzetközileg is egyedülál-

ló, tradicionális ellátási rendszer, melynek keretében a védõ-

nõk komplex és preventív ellátást nyújtanak a fogantatástól

a felnõtté válásig. Városunkban három védõnõ: Székelyné
Kendi Ildikó, Bodnár Lajosné és Csányi Ramóna látja el az

egyének és a családok egészségének megõrzését, a rendsze-

resen biztosított családlátogatások, és a várandósok, vala-

mint a gyermekek körében végzett egészségi állapotszûrések

segítségével. A peremarton-gyártelepi védõnõi tanácsadóban

biztosítva van a 25-65 közötti nõi lakosság számára a méh-

nyakszûrésen való részvételi lehetõség, népegészségügyi

szûrés keretében. A védõnõk a járványhelyzetben is lelkiis-

meretesen, pozitív hozzáállással látták el feladataikat, me-

lyet oklevéllel köszönt meg a város nevében Pergõ Margit

polgármester.

Szeretettel gratulálunk valamennyi kitüntetettnek, valamint

az elismerésben részesült egészségügyi dolgozónak! Minden-

kinek további eredményes munkát és sok sikert kívánunk a to-

vábbiakban!

BE

Lakath tér – újabb közbeszerzési pályázatot írnak ki
Mint arról már többször beszámoltunk, Berhida a tavalyi

év folyamán 200 millió forint állami támogatásban részesült
a Lakath park és piac kialakítása projekt megvalósítására.
Dacára annak, hogy a támogatási összeg rendelkezésre áll, a
Lakath tér rendezése sajnos mégsem kezdõdhetett el, mert a
kivitelezésre meghirdetett közbeszerzési eljárás két alkalom-
mal is eredménytelennek bizonyult.

Az elsõ közbeszerzési pályázatra nem érkezett kivitelezési

ajánlat. Miután új pályázatot kellett kiírni, ezért esélyes volt,

hogy az önkormányzat nem tudja tartani a korábban elõírt, 2022.

december 31-ei megvalósítási és elszámolási határidõt. Ezért az

új pályázat kiírásával párhuzamosan a városvezetés kérelemmel

fordult az illetékes minisztériumhoz a projekt befejezés határide-

jének meghosszabbítását illetõen. A kérelmet méltányolva, a

megvalósítás határidejét 2023. december 31-re módosították. A

második eljárásra csupán egyetlen pályázó adta be az ajánlatát.

Ez az ajánlat több mint 30%-kal magasabb költséggel számolt a

rendelkezésre álló forrásnál, így a nemrég lezajlott eljárás is

eredménytelennek bizonyult. A határidõmódosítással azonban

megnyílt a lehetõség egy újabb közbeszerzési pályázat kiírására,

amely hosszabb idõt ad a kivitelezés megvalósításra, és remélhe-

tõleg felkelti majd a kivitelezõk érdeklõdését.

Sajnos – mint azt tapasztaljuk –, az építési anyagok és a

munkadíjak napról napra emelkednek, így a Lakath park ko-

rábban elkészített, majd késõbb a rendelkezésre álló támoga-

tási összegéhez igazított költségvetését most – ha kisebb mér-

tékben is, de – meg kellett változtatni annak érdekében, hogy

minél elõbb elkezdõdhessen az építkezés. Szeptemberben

Henz Helga parképítõ tervezõ, a Lakath park tervének készí-

tõje, valamint a képviselõ-testület tagjai azért ültek össze,

hogy a tér helyreállítási tervének észszerû módosítási lehetõ-

ségeirõl tárgyaljanak. Mint kiderült, apróbb változtatásokkal,

logikus egyszerûsítésekkel és a jövõ évre áthúzódható teljesí-

tési határidõvel, talán elérhetõ, hogy végre sikeres legyen a

következõ közbeszerzési pályázat. Egyelõre a piac közeli par-

koló is elkészülhet murvás felülettel, ami a jövõben bármikor

burkolható lesz.

A megbeszélésen mindenki egyetértett abban, hogy a pro-

jekt mielõbbi megvalósítása a cél, ezért a tervhez igazodva,

csak olyan apróbb részleteken kísérelnek meg takarékoskodni,

amelyek nem változtatnak az összképen, és a jövõben – ha

majd lesz rá forrása a városnak – tovább fejlesztheti olyan ele-

mekkel, amelyeket most a rendelkezésre álló összegbõl nem

finanszírozhatnak.

B.E.
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Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója
Önkormányzatunk 2022. október 12-én tartotta meg éves

közmeghallgatását, ahol beszámoltunk az elmúlt idõszak ren-

dezvényeirõl, történéseirõl.

Az év folyamán olyan programokat szerveztünk és mûköd-

tünk együtt más intézményekkel, ahol lehetõségünk volt a né-

met nemzetiségi hagyományok életben tartására. Múlt év vé-

gén és ez év elején a Covid járvány továbbiakban is befolyá-

solta a programjaink megvalósulását. Rendezvényeinket fõ-

ként kis létszámú közösségekben vagy szabadtéren valósítot-

tuk meg.  Mindkét iskolában múlt év október elején megtartot-

tuk terményünnepünket, az Erntedankfestet. Az ünnephez

kapcsolódóan a Rákóczi iskolában október elején projekthetet

tartottak, az Ady iskolában pedig az ünnephez kapcsolódó ké-

peket készítettek a gyerekek, melyeket az aulában kiállítottak,

melyhez egy kis mûsor és kézmûves délután is társult. A jár-

vány enyhültével mindkét iskola német nemzetiségi tanulmá-

nyi kiránduláson vett részt. Az Ady iskolások Zircre és

Bakonybélbe, a Rákóczi iskola 3–4. osztálya pedig Németbá-

nyára látogatott, ahol megismerkedtek a települések német

nemzetiségi értékeivel. A sok éves hagyományt követve ismét

megszerveztük a lámpás felvonulást, de kicsit átreformálva, a

Süni Napközi-otthonos Óvodától az Együvé tartozás parkjáig,

ahol egy kis mûsort követõen zsíroskenyérrel és teával kínál-

tuk a felvonulókat .A Martin naphoz kapcsolódva az általános

iskolásoknak rajzversenyt hirdettünk, a Süni oviban pedig

Márton napi játszóház volt. Advent alkalmából adventi játszó-

házakat szerveztünk az óvodákban és az iskolákban, a mûve-

lõdési házban pedig adventi koszorúkészítõ családi délelõttöt

tartottunk. Karácsonyváró meseszínházat is szerveztünk az al-

só tagozatos iskolásoknak. 

2022. január 19-én a Kiûzetés emléknapja alkalmából meg-

emlékeztünk a kitelepítésrõl és koszorút helyeztünk el az em-

léktáblánál. 2022. március 4-én német nemzetiségi nap kere-

tében tematikus napot tartottunk mindkét helyi általános isko-

lában. A Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi

Nyelvoktató Általános Iskola a tematikus nap részeként online

kistérségi német nyelvi vetélkedõt szervezett. 2022. április 11-

én, hétfõ délelõtt mindkét helyi iskolában tojásfát állítottak. A

szekszárdi Deutsche Bühne Ungarn ZsebSzínháza az Ady is-

kolába látogatott májusban, ahol a diákok „A hamelni

patkányfogó“ címû mesét nézhették meg interaktív kétnyelvû

elõadás formájában. A Berhidai Gyermekhét elsõ programja-

ként hétfõn a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárral közre-

mûködve egy meseelõadást szerveztünk a legkisebbeknek.

2022. júniusában a Rákóczi iskolában  a Kenderkóc Népi Ját-

szótér bevonásával a gyermekek a falusi svábok mindennapi

teendõivel ismerkedtek. A Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolával közösen német

nemzetiségi napközis tábort szerveztünk az iskola tanulói ré-

szére az iskolában 2022. június utolsó két hetében. A tábor te-

matikája a német nemzetiségi hagyományok, kultúra és a min-

dennapi élet megismerésére épült. Nemzetiségi Önkormány-

zatunk szakmai napot szervezett az Ady Endre Német Nemze-

tiségi Nyelvoktató Általános Iskola pedagógusai részére egy

tatai kirándulás keretében. A nap fõ programeleme a tatai Né-

met Nemzetiségi Múzeumba szervezett, a kitelepítés temati-

kájú múzeumpedagógiai foglalkozás volt. Közremûködtünk a

XXIX. Berhidai Napokon, ill. a Berhidai Értéknapon gyer-

mekkoncert, illetve népi játszótér megvalósításában.

Erntedankfest alkalmából a peremartongyártelepi Rákóczi is-

kolában az elsõsök a Hétszínvirág Óvoda nagycsoportosait

hívták meg egy kézmûves teadélutánra, ahol a gyümölcsöké

volt a fõszerep. Berhidán az Ady iskolában és a Süni óvodá-

ban is készültek az Erntedankfest-re kézmûves foglalkozások-

kal. Majd október 5-én délelõtt a leendõ tájház udvarán dióve-

rést tartottunk, körjátékokkal, népi mondókákkal közösen. Is-

koláinkból 2–2 pedagógus jelenleg néptánc-továbbképzésen

vesz részt, és terveink szerint iskoláinkban egy–egy iskolai

nemzetiségi tánccsoport alakulhat.

Köszönjük iskoláink pedagógusainak és programjaink segí-

tõinek, hogy partnerek programjaink lebonyolításában, és se-

gítségünkre vannak a német nemzetiségi hagyományok to-

vábbadásában.

Ernhofferné Somogyi Ágota
BNNÖ elnök

Köszönetnyilvánítás
A városnapok a települési és a nemzetiségi önkormányza-

tok, a helyi intézmények és vállalkozások támogatásával va-

lósulhatott meg.

A 2022. évi XXIX. Berhidai Napok fõbb támogatói:

Berhida Város Önkormányzata, Berhidai Roma Nemzeti-

ségi Önkormányzat, Berhidai Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat, Berhidai Lovasok Közhasznú Egyesület, Berhida

Városi Polgárõrség Egyesület, Összefogással Berhidáért

Egyesület, Romani Design - Amaro Trajo Alapítvány,

Chemark Zrt., „Mikó” Kft., Peremartoni Fertilizers Kft.,

Ipackchem Termelõ és Kiskereskedõ Kft., Tulipán Haus

Építõipari és Szolgáltató Kft., FüzfõMed Kft., Ferrineb Kft.,

Koronczai Pince Kft., Tom Market – Peremartongyártelep,

Sport Büfé – Gerõfi Miklósné e.v., Zoltáni Piroska e.v., Lila

ABC, Flóra ABC, VIKI ABC, Kocsis Béla e.v., Pénzes Gé-

za e.v..

Támogatóink mellett köszönjük a bemutatkozó csoportok

felkészülését és részvételét rendezvénysorozatunkban, és kö-

szönjük mindazok segítségét, akik bármilyen módon hozzá-

járultak a XXIX. Berhidai Napok sikeres megvalósításához!

Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár munkatársai



2022. október-november Önkormányzati Híradó 5

ÓVODÁINK, ISKOLÁINK HÍREI

Aranydiploma
Szívbõl gratulálunk Molnár Istvánné Piroskának,

aki 2022. szeptember 6-án, a Soproni Egyetem Pedagó-

gia Karán átvette az ötven év elismert, értékes szakmai

tevékenységért járó aranydiplomát.

Piroska 1971-tõl óvónõként dolgozott a Hétszínvirág

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõdében. 1986-tól intéz-

ményvezetõ lett egészen nyugdíjba vonulásáig. Óvónõ-

ként, intézményvezetõként is arra törekedett, hogy a

gyermekek, illetve a kollégái nyugodt derûs intézmény-

ben nevelkedjenek, dolgozhassanak.

A megérdemelt kitüntetéshez szívbõl gratulálunk!

Kívánunk további jó egészséget!

Szeretettel: Mozgay Dóra intézményvezetõ és a
Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde dol-
gozói.

Mozaikok az Ady Iskola életébõl
A hagyományoknak megfelelõen iskolánkban au-

gusztus 31-én tanévnyitó ünnepséget tartottunk és ez-

zel kezdetét vette a 2022/23-as tanév. A Süni Napkö-

zi Otthonos Óvodából az elsõsöket iskolánk nyolca-

dik osztályos tanulói kísérték át. A tanévnyitó ünnep-

ségen Szõke Csenge, Csonnó Bálint és Szõke Tamás

ötödik osztályos tanulók adtak rövid mûsort. A tan-

évet iskolánk igazgatója, Molnár-Deák Marianna nyi-

totta meg, majd a szülõknek tartott értekezletet, ahol

ismertette a tanévvel kapcsolatos tudnivalókat. Isko-

lánkban még zajlanak a felújítási munkálatok, de a di-

ákok zavartalanul kezdhették meg a tanévet. Hamaro-

san pedig teljesen egészében visszakaphatjuk a felújí-

tott tantermeket, konyhát és étkezõt.

A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat tá-

mogatásával iskolánk két pedagógusa, Horváthné Fer-

tály Andrea és Bregócs Zsuzsanna Városlõdön egy to-

vábbképzésen vehet részt, „Spiele und Tänze in ungarn-

deutschen Kindergärten und an der Unterstufe der

Grundschule” („Játék és tánc a német nemzetiségi óvo-

dákban és általános iskolákban”) A képzés elméleti is-

mereteket és azok gyakorlati alkalmazásának módsze-

reit mutatja be. Az elméleti foglalkozásokon megis-

merkedtek a sváb tárgyi néprajzi kultúra különbözõ te-

rületeivel, a svábok történetével, a gyakorlati oktatáson

pedig elsajátítják a néptánc alaptechnikáit (ritmika,

plasztika, dinamika, zenei hangsúlyok), a német népi

játékokat és dalokat, ill. azok betanításának módszere-

it, egyszerû koreográfiák összeállítását. A képzést

Helmut Heil tánckoreográfus, a pécsi Leöwey Klára

Gimnázium tanára vezeti. A 60 órás képzés elsõ alkal-

mát követõen iskolánkban két tánccsoportot is kialakí-

tottunk.

Október elsõ heteiben is sok izgalmas program várt

tanulóinkra. Elsõseink elsõ fellépésére került sor októ-

ber 5-én az Erntedanfest keretében, a készülõ Tájház-

ban, a tanulóknak õszi szüreti felvonulást rendeztünk az

iskolában. Nagyobb tanulóink pedig mindent megtettek

azért, hogy az októberi bemeneti szövegértés, matema-

tika, nyelv és természettudományos mérésen a lehetõ

legjobban teljesítsenek.

Bregócs Zsuzsanna
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KULTÚRA

Mesék az édes Erdélyrõl, a Dunántúlról és az Alföldrõl
Megfestett pillanatok – Holányi Julianna kiállítása

Sok esztendõs hagyomány, hogy a Berhidai Napok
õszi programsorozat mûvészeti kiállítással indul. Ezúttal
a több évtizede városunkban élõ és alkotó festõmûvész,
Holányi Julianna tárlatában gyönyörködhettek a látoga-
tók, amelynek ünnepélyes megnyitójára szeptember 8-
án, csütörtökön este került sor a Berhidai Mûvelõdési
Ház és Könyvtárban. Képein olyan hétköznapian egysze-
rû részleteket tár elénk ünnepi díszbe öltöztetve, melyek
mellett mi – átlagos szemûek – talán szótlanul elsétálunk
– emelte ki a kiállítást megnyitva Pócsik József nyugal-
mazott iskolaigazgató.

Mint megtudtuk, Holányi Juliannának ezúttal, nem keve-

sebb mint 151-dik egyéni kiállítására került sor, amit – Ta-

más Natali és Tamás Olívia magával ragadó, rövid zenei

produkcióját követõen – Pócsik József, a várpalotai Bartos

Sándor Általános Iskola nyugalmazott igazgatója nyitott

meg. Beszédét Radnóti Miklós: Nem tudhatom címû, a szü-

lõföldet megidézõ versének felolvasásával kezdte, mert –

mint kifejtette – ebben a költeményben az emberi érzések

egyik legszebbje, a hazaszeretet szólal meg. Egyszerûen

bár, mégis fenségesen és szívbe markolóan. Majd párhuza-

mot vonva a vers és Holányi Julianna festményeinek üzene-

te között, hozzáfûzte: Ugyanúgy véli felfedezni e megkapó

érzés sugárzását, amikor Holányi Julianna képeit szemléli.

Árad belõlük a magyar táj tisztelete, szeretetteljes óvása, a

csodás természet hétköznapi részleteinek ünnepi hangulatá-

val. Amit a hazáról Radnóti szavai oly egyszerûen és még-

is gyönyörûen tárnak elénk, e tárlat festményeivel ugyanezt

üzeni nekünk a festõmûvész, aki olyan attitûddel lép az al-

kotás palettája elé, hogy ünnepet állít a virágnak, a háznak,

a hazai tájnak. A festményein a rácsodálkozás és a fõhajtás

egyszerre játszik fontos szerepet. Szinte kézen fog, és vezet

minket életútjain, Enyedtõl, az erdélyi havasokon át, az Al-

földi és a Dunántúl egyszerû, mégis nagyszerûen csodás tá-

jain – emelte ki Pócsik József.

Holányi Julianna termékeny alkotó. Mûvei szerte a vilá-

gon, sok helyen díszítik lakások, otthonok, intézmények

belsõ tereit, Kölntõl Budapesten és Enyeden át, Szöulig.

Alkotói módszerérõl pedig így emlékezik: „Szoktam mon-

dani, hogy engem egy kép megfestése alkalmából három

pozitív hatás ér. Az elsõ, amikor rátalálok a témára, vagy a

téma talál meg engem, ilyenkor vázlatokat készítek. Máso-

dik akkor, amikor otthon a mûteremben megfestem a témát.

A harmadik akkor, amikor a kiállításon ugyanazt az érzést

látom visszatükrözõdni a látogatók arcán, amit én éreztem.

Sikerült egy szeretetsugarat küldeni.” – vallotta az alkotó.

Holányi Julianna realista látásmódú, de olykor impresz-

szionista hatású tájképei mellett, szívesen alkot szobabel-

sõt, virágos vagy egyéb csendéletet. Akvarellt, pasztellt,

akrilt és tust egyaránt értõ kézzel használ, de bármelyikhez

nyúl, üzenete a haza- és a természet szeretetérõl vall.

Névjegy:
Holányi Julianna a Maros partján fekvõ, erdélyi város-

ban, Nagyenyeden született. Édesapja tanár volt a negyed-

százados kollégiumban, ahol õ maga is végezte gimnáziu-

mi tanulmányait. A mûvészeti hajlamot, képességet, kész-

séget a szüleitõl örökölte, hiszen édesanyja még 96 évesen

is csodálatos csipkéket készített, filozófiatanár édesapja pe-

dig gyönyörûen hegedült. Egyetemi éveit Kolozsváron töl-

tötte, képzõmûvészeti fejlõdésében Székely Mihály és

Szász Árpád kezdeti tanácsai irányították, de meghatározó

szerepe Gazdáné Olosz Ella textilmûvésznek, a kollégium

tanárának volt. Nagyenyeden elvégezte a három évfolya-

mos mûvészeti iskolát, majd Martonvásáron akvarell és

kollázs mesterkurzuson csiszolta, fejlesztette tovább mûvé-

szeti ismereteit. Mûvészeti tanulmányait követõen kiemel-

kedõen aktív mûvészeti korszaka vette kezdetét. Több ha-

zai és nemzetközi mûvésztelep mellett, számos illusztráció

és sok-sok, utazással egybekötött élmény várta az egész vi-

lágon. 2013 szeptemberében az ENSZ New York-i közpon-

ti palotájában a víz nemzetközi napja alkalmából nyílt egy

kiállítás, ahol 110 ENSZ tagállam 322 mûvészének munkái

voltak láthatók, s nagy megtiszteltetésként, köztük helyet

kapott Holányi Julianna egyik akvarellje is. Elismerésének

sorát több megyei, majd országos, gyakran elsõ és második

díj gazdagította, és a kaposvári Miniatûr Biennálé közön-

ségdíja is színesíti. 2013-ban mûvészeti tevékenysége elis-

meréseként „Berhidáért” díjjal tüntették ki. Alkotásai szá-

mos kiadványt illusztrálnak, így az 1995-ös Bakony-Bala-
ton kalendáriumot, az Új Horizont és a Jelen folyóirato-

kat, valamint Nagyenyed szóban, képben, a 123 vers
Nagyenyedrõl címû könyv és egyéb megyei kiadvány.

Több könyvborító és útikönyv dicséri munkáját. 2013-ban

önálló kiadvány készült az erdélyi Fehér megye szórvány

templomairól készített tusrajz sorozatából. Ezt idén kiegé-

szítették és újra kiadták. 2019-ben Kozma László Erdély
száz szonettben címû kötetét illusztrálta, ugyancsak tusraj-

zaival. Ezen munkáiból is láthatunk néhányat a kiállítás

üvegszekrényeiben.

B.E.
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Ismerjük fel és legyünk büszkék értékeinkre!
Értéknap a leendõ tájházban

Bár még sokat kell rajta dolgozni ahhoz, hogy valódi
tájházzá váljék, mégis sikerült az egykori kúriát alkalmas-
sá tenni arra, hogy kiállítások, kézmûves foglalkozások,
valamint a népzene és néptánc méltó helyszíneként fogad-
ja a látogatókat. A Rákóczi utca 24. szám alatti leendõ táj-
ház szeptember 11-én ideiglenesen megnyitotta a kapuját,
hogy a helyiek megünnepeljék az elsõ Berhidai Értékna-
pot.

Árnyas udvar, egykori jellegüket még hûen õrzõ, jó álla-

potú melléképületek, kamra, istálló, valamint a lakótérben

egymásba nyíló, tágas szobák fogadták a rendezvényre ér-

kezõket. A ház belsõ tereiben a múltbéli értékek szeletébõl,

régi fotókból és tárgyakból összeállított kiállítás, valamint

a jelen mûvészeinek és kézmûves alkotóinak munkáit be-

mutató tárlatok, míg a kertben különféle foglalkozások, a

kézügyesség gyakorlásától a táncházig, számos program

fogadta azokat, akik a Berhidai Napokat követõen, még a

vasárnap délutánt is tartalmasan szerették volna eltölteni.

Az értéknapot megnyitva, Pergõ Margit polgármester ki-

emelte: számos figyelemre érdemes dolog mellett nap mint

nap elsietünk úgy, hogy észre sem vesszük, legfeljebb a hi-

ánya tûnne fel, de nem tudatosul bennünk, hogy értéke van,

és akár még büszkék is lehetnénk rá! Az önkormányzat az-

zal a nem titkolt szándékkal vásárolta meg a tájháznak

szánt ingatlant, hogy településünknek legyen egy olyan

méltó helye, amelyben összegyûjtik és megmutatják

Berhida múltbéli és jelenkori értékeit. Nagy szükség van

rá, mert kopik az emlék és az érték is – fogalmazott.

Ugyanakkor a tájház létrehozása egy újabb lehetõség arra,

hogy az itt élõk megleljék a közös célt, amiért összefognak:

segíthetnek berendezni a házat, ahol a késõbbiekben egy-

egy kellemes és tartalmas délutánt is eltölthetnek együtt.

Abban is bízik – folytatta a polgármester –, hogy a fiatalok

is ideszoknak, és örömmel vesznek részt azokon az alkal-

makon, amikor a múlt hétköznapjaival ismerkedhetnek,

vagy akár a gyakorlatban is kipróbálhatnak pár régi szo-

kást, kézmûves foglalkozást – mondta Pergõ Margit, majd

köszönetét fejezte ki a ház legutóbbi tulajdonosainak, a

Mészáros családnak, hogy ezt az épületet jó állapotban

megõrizték! Mivel sokáig lakatlan volt, sokat kellett dol-

gozni azért, hogy az értéknapi rendezvénynek méltó helye

lehessen, amiért köszönet illeti mindazokat, akik ebbõl a

munkából bõven kivették a részüket, beleértve a tárlatok

szervezõit, a kiállítókat és a kísérõ rendezvények résztve-

võit – fûzte hozzá a polgármester.

Az Érték-köreink program a Veszprém – Balaton 2023

támogatásával valósul meg. Mihalcsik Márta, a Nemzeti

Mûvelõdési Intézet megyei referense emlékeztetett arra,

hogy három térség 9 településén három - három település

alkot egy-egy értékkört. Berhidához Küngös és Jásd csatla-

kozik és jövõre városunk lesz a házigazdája annak a komp-

lex mûvészeti hétvégének, amelyen a másik két település is

be fog mutatkozni a saját értékeivel. A jövõ év végén pedig

Nyirádon kerül sor a következõ megyei értékünnepre, ame-

lyen az összes résztvevõ település jelen lesz, és megosztja

egymással fejlesztési eredményeit.

Hoffner Tibor, a Közép-Dunántúli Szövetség az Ifjúsá-

gért (KÖSZI) képviselõje elárulta: a szervezet megalakulá-

sakor elsõsorban a fiatalok megtartását és letelepedésük se-

gítését tûzték ki célul, aminek egyik eszköze az értékalapú

gondolkodás. Az elsõ Berhidai Értéknapon hagyományõr-

zõ és kulturális programok váltották egymást, és nem csak

a leendõ tájházban nyílt lehetõség az értékek megtekintésé-

re, vagy a személyes megtapasztalására, hanem több váro-

si, kísérõ programra is eljuthattak a látogatók. Lovaskocsi

szállította az érdeklõdõket a Szent Kereszt Kistemplomba

és az Együvé tartozás parkjába, valamint a Kertbarát Kör

jubileumi terménykiállítására és Holányi Julianna festõmû-

vész tárlatára. A leendõ tájházban pedig a múlt és a jelen

találkozott, például az egykori istállóban, ahol a közönség

szalmabálákon ülve élvezhette Kalmár Lajos Gábor, a ter-

mészetfotózás rejtelmeirõl tartott, vetítéssel egybekötött

elõadását.

A különféle kézmûves foglalkozások mellett a népzene

és a néptánc is teret hódított, sõt akinek kedve volt, együtt

rophatta csoporttal.

Ez a délután egyrészt ráirányította a figyelmet a helyi ér-

tékeinkre, amelyekre méltán lehetünk büszkék, másrészt

alkalmat kínált a közösség gyakorlására, és újabb tervek

szövésére az értékek felkutatását bemutatását illetõen.

B.E.
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KÖZÖSSÉGEINK

Egy hét a könyvtárral – Országos Könyvtári Napok 2022
Intézményünk minden évben csatlakozik az Országos

Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz. Az idei évben a
programsorozat mottója: Esély – Egyenlõség – Könyvtár. En-
nek jegyében igyekeztünk összeállítani programjainkat. 

Október 3-án az Ady iskola, október 6-án pedig a Rákóczi
iskola második osztályosai vehették részt játékos könyvtár-
használati órán. Fontos, hogy kicsiként ismerjék meg a könyv-
tárt és annak mûködését, a könyvtár adta lehetõségeket, akár
tanulásról, akár szórakozásról, hasznos idõtöltésrõl van szó. A
gyerekek, miután meghallgatták a könyvtárost, szabadon vá-
laszthattak a polcról könyveket. Ez mindig nagyon jó hangu-
latban telik, mert a gyerekek rettentõ lelkesek, érdeklõdõek,
kíváncsiak és úgy viselkednek, mintha egy cukorkaboltban
válogatnának. Örülnénk, ha a szülõk megadnák a lehetõséget
és idõt gyermeküknek, hogy újra és újra ilyen csillogó szem-
mel válogathassanak a polcokon.

Október 4-én az állatok esélyeivel foglalkoztunk, a Veszé-
lyeztetett állatok címû programunk során. Vidám kvízes vetél-
kedõvel, és játékos nyomozással kapcsolódhattak a gyerekek
a témához. Késõbb, a nap folyamán, a családkutatás modern
eszközeivel ismerkedhettek az érdeklõdõk. A családkutatás
rendkívül népszerû napjainkban és a digitális világnak hála,
egyre több elektronikus forrás segíti a magánembereket az
önálló kutatásban. Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid osztotta
meg saját tapasztalatait a kezdõ kutatókkal, elõadását konkrét
esetek elbeszélésével színesítette.

Internet-biztonsággal kapcsolatos elõadást tartottunk októ-
ber 5-én az Ady iskola felsõtagozatos diákjainak. Napjainkban
ez kulcsfontosságú kérdés, nem lehet elég korán tudatosítani

gyermekeinkben, hogy az internetnek és különösen a közössé-
gi oldalaknak milyen veszélyei vannak. Borsos Dávid rendõr
fõtörzsõrmester kiválóan megtalálta a hangot a gyerekekkel, a
több mint egy órásra sikeredett tájékoztatást feszült figyelem-
mel hallgatták.

A Nõk egészsége került a középpontba október 6-án a pere-
martoni mûvelõdési ház könyvtárában. Székelyné Kendi Ildi-
kó védõnõ a nõgyógyászati szûrések fontosságára hívta fel a
figyelmet. Sajnos, a program iránt mérsékelt érdeklõdést mu-
tatott a leginkább veszélyeztetett 40-55 év közötti korosztály.

Intézményünk Szárnypróbálgatások kiállítás-sorozatában
helyi, amatõr alkotókat szólítunk meg és adunk lehetõséget
bemutatkozásra a nyilvánosság elõtt. Ez alkalommal Plank
Csaba természetfotóival ismerkedhetett meg a nagyszámú kö-
zönség október 7-én.

Október 8-án kézmûvesmûhellyel vártuk a családokat a tu-
datos vásárlás jegyében, melynek során textiltáskát lehetett
textilfestékkel díszíteni, félliteres PET palackból tolltartót ké-
szíteni. Mindig nagy öröm látni együtt alkotni a szülõket,
nagyszülõket gyerekeikkel, unokáikkal!

A hét befejezéseként október 8-án, vasárnap filléres könyv-
börzét tartottunk, ahol a könyvtár állományából kivont köte-
tekbõl vásárolhattak az érdeklõdõk.

Az Országos Könyvtári Napok programjai alatt olyanok is
betértek hozzánk, akik eddig nem látogatták könyvtárainkat.
Bízunk benne, hogy többen rendszeres olvasóinkká válnak, s
gyakran találkozunk velük intézményünkben. 

Soponyai Ilona
könyvtáros

„Õsszel érik babám a fekete szõlõ…”
(Folytatás a címlapról)

A hagyományõrzõ felvonulók a Katolikus Közösségi Ház
elõtt gyülekeztek kora délután, majd dobszóra indulva, a Kossuth
utca felé vették útjukat, hogy a Kiskovácsi temetõ elágazása után
több utcán végig menve, egészen a Petõfi Mûvelõdési Ház és
Könyvtárig vonuljanak. Onnan egy másik útvonalon visszatérve,
végül a Városháza téren nagyszerû táncbemutatóval, vidám mu-
latsággal zárták a rendezvényt. Persze, a felvonulás során is több
helyen megálltak, nem pihenni, inkább jó hangulatot vinni a kör-
nyéken élõknek, akik finomságokkal várták a menetet. Cserébe
az érkezõk táncprogrammal kedveskedtek, így kicsit együtt mu-
lathattak velük, aztán némi harapnivaló meg toroköblítõ után, a
felvonulók tovább folytatták útjukat. A látványosságon túl, a ren-
dezvény fõ attrakciója a megállóknál bemutatott, remekbeszabott
táncprogramok voltak, amelyek fellépõi – egyrészt városunk ní-
vódíjas Berhida Táncegyüttese, másrészt a vendégek, a Pétfürdõi
Nyugdíjasklub Muskátli Tánccsoportja – felelevenítették a ha-
gyományos szüreti népdalokat és néptáncokat.

Októberben, a legtöbb településen mindig megélénkült, és
szüretelõktõl volt hangos a szõlõhegy, ahol jó hangulatban,
egymással tréfálkozva, hangoskodva, énekelve dolgoztak a
szõlõszedõk. Az emberek együtt szüretelték a mézédesre érett
gyümölcsöt, amibõl az ízletes, jókedvre derítõ borok készültek.
A szüret végeztével felcsendült a végzésnóta, majd a szekere-
ken hazavitték a termést és a munkásokat, és megkezdõdhetett
a szõlõ feldolgozása: darálás, áztatás, taposás, préselés, fordí-
tás. A régi idõkbõl maradt fenn a szokás, hogy ha a gazda jó
volt a szõlõmunkásokhoz, azaz kivívta a résztvevõk megbecsü-
lését, a puttonyos legények négyágú szõlõkoronát készítettek
számára, és azt felpántlikázva, kidíszítve a tisztelet jeléül átad-

ták a házánál, mire õ áldomást ivott szüretelõ munkásaival. A
legtöbb településen a szüret végeztével sem pihentek, hanem
bált szerveztek, amelyen a mulatság reggelig is eltartott.

Sok helyen a szõlõlopás-játék hagyományát is sokáig meg-
õrizték a bálokon, és még az 1970-es években is a szüreti bál
izgalmas része volt. A Berhidán élõ, 93 éves Mészárosné Ro-
zika néni mesélte, hogy településünkön is igen népszerû volt a
szüreti bál, amelyen a kinevezett csõszlányok és csõszlegé-
nyek feladata volt, hogy a külön erre a célra felaggatott, díszí-
tésként szolgáló szõlõfürtöket õrizzék. A mulatság folyamán
ugyanis a bálozók titokban ezekrõl „lopkodtak”. Akit azonban
az éber csõszök „lopáson” értek, megbüntették, pénzbírságot
kellett fizetnie. Az így összegyûlt összeget a szervezõk a bál
rendezési költségeire fordították.

Bár a régi idõket idézõ bál elmaradt, a szüreti felvonulással
és az azt kísérõ néptáncbemutatókkal részesei lehettünk a szü-
reti hagyományok megõrzésének és ápolásának, amiért a szer-
vezõket és a résztvevõket is köszönet illeti, mert sokan és so-
kat fáradoztak a megvalósításáért. Felemelõ volt a kedves,
mosolygó embereket látni, akik örültek, hogy együtt lehetnek,
és jól érezték magukat egymás társaságában. 

A szüreti felvonulás szervezõi: a Berhida Táncegyüttes, ve-
zetõjük Rózsás Tünde Tímea, a Berhidai Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, valamint a rendezvény sikeréhez valamennyi részt-
vevõ is hozzájárult, köztük: a Pétfürdõi Nyugdíjasklub Muskát-
li Tánccsoportja, a Berhidai Lovasok és vendégeik, települé-
sünk civil hagyománytisztelõi és a segítõk: a Berhidai Polgárõr
Egyesület, amely a vonulás útvonalát biztosította, és persze
mindazok, akik a vendéglátásban részt vállaltak. Köszönet érte!

B.E.
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Édenkert a tornateremben
Az 50 éves Kertbarát Kör ismét lenyûgözte a látogatókat

Mondják, minden csoda három napig tart, és bizony igaz
volt ez a Berhidai Kertbarát Kör idei terménykiállítására is,
amelyre a korábbiaknál is nagyobb odafigyeléssel és gondos-
sággal készültek, hiszen közösségük az idén lett kereken öt-
venesztendõs. „Ez a jubileum tiszteletreméltó szívósságot je-
lez a tagok részérõl, és követendõ példa lehet mindenki szá-
mára” – szögezte le megnyitó beszédében Pergõ Margit pol-
gármester.

A csoda pedig

a Kertbarát Kör

tagjainak dolgos

kezében, illetve

szorgalmában és

kitartásában rej-

lik leginkább,

akiknek idén egy

újabb, aszállyal

sújtotta nyarat

követõen is sike-

rült betakarítani-

uk az irigylésre

méltó termények

sokaságát, így

büszkén bocsáj-

tották azokat

közszemlére. Ez-

úttal sem kellett

csalódnunk abban a látványban, ami az Ady Iskola tornater-

mében, a Berhidai Napok keretében, három napig fogadta a

nagy számban betérõ látogatókat. Bár - ahogy Kellerné Szász
Anikó, a kör vezetõje köszöntõjében fogalmazott - korántsem

voltak könnyû helyzetben, hiszen szerették volna, ha ez a ju-

bileumi rendezvényük egyrészt tükrözné és összegezné az el-

múlt évtizedek során megszerzett ismereteiket és tapasztalata-

ikat, másrészt az újdonság erejével is hatna, így az esztétikai

élményen túl, a kertészkedés iránti érdeklõdést is felcsigázná.

Hogy utóbbi mennyire sikerült, még nem tudni, de a csodálat-

tal vegyült esztétikai élményt valóban sikerült elérniük.

Hagyományos és különleges zöldség- és gyümölcsfajták

sorakoztak szép rendben a kis kosárkákban, valamint a télre

eltett savanyúságok, befõttek, lekvárok, no meg borok és likõ-

rök is színesítették a palettát a roskadozó asztalokon. A kert-

barátok a kiállítás berendezése során mindig ügyelnek arra,

hogy az egész termet „belakják”, kitöltsék tartalommal, ami-

hez nem kevés kreativitásra és szorgos kezekre van szüksé-

gük. Idén – az ezermester Cserép Károlynak köszönhetõen, a

terem közepén saját készítésû szélmalom, tetején gólyafészek-

kel, és egy teknõc-kertecske nyûgözte le a látogatókat. Az

egyébként eleven teknõsöknek a gyermekek voltak a leglelke-

sebb csodálói. Ezenkívül a sok cserepes növény és szépséges

virágkompozíció is a harmonikus összhatást szolgálta. Termé-

szetesen a félévszázados közösség valamennyi tagja rengete-

get dolgozott a terménykiállítás sikeréért.

Kellerné Szász Anikó köszöntõjében kiemelte: „Az utóbbi

húsz esztendõben arra törekedtünk, hogy a lehetõ legtöbb se-

gítséget nyújtsuk tagjainknak kertjeik termõbbé tételében. Ko-

runk kihívásainak engedve, a hagyományos termesztés mellett

új módokat is kipróbálunk, mulcsozunk, magaságyásokat léte-

sítünk, biokertészkedünk. Az ismert és jól bevált szaporító-

anyagok mellett a különleges fajtákkal is próbálkozunk, így a

sikeresek ma is kertjeik ékességei. Ezeket a februári vetõmag

börzéken is jó szívvel szoktuk ajánlani látogatóiknak is.” –

mondta a kör vezetõje.

Az idei terménykiállítást megnyitva, Pergõ Margit polgár-

mester nem hagyhatta szó nélkül a környezeti körülmények

negatív hatásait. Mint mondta, az idei évben minden eddiginél

erõsebben érezhettük a klímaváltozást. „Egyszerûen szólva,

brutálisan tört ránk a csapadék nélküli tartós meleg. Aki eddig

esetleg kételkedett a klíma változásában az most ékes bizonyí-

tékát kaphatta ebben az évben, hogy mivé fajulhat a dolog.

Olyan jelenséget is tapasztalhattunk, hogy itt Berhidán egyik

utcában esett a másikban meg nem. Ugyanakkor az egész or-

szágban megnézhettük magunkat: esõ, jég, hõség, szélvihar,

kidõlt fák és ennek ellenére szárazság és szárazság. Örülhe-

tünk, hogy maradt valami a zöldséges kertünkben, nem lett na-

gyobb kár az ingatlanjainkban, és ha eddig nem tettük meg,

kezdjünk el szépen, halkan alkalmazkodni az idõjárás-válto-

záshoz!

Itt, ahogy körbe nézünk egy oázist látunk – folytatta a pol-

gármester –, amit a berhidai emberek kezének munkája hozott

létre. Biztosra veszem, hogy a kiállított dolgokon kívül, ma-

radt még otthon is sok minden! Mindig abban bízom, hogy el-

jön a kertészkedés ismételt divatja, sokan sokféle dolgot fog-

nak termeszteni a kertjükben. Ahogy a mindennapjaink ala-

kultak, és még alakulni fognak, a kényszer is rá fogja vinni az

embereket az otthoni termesztésre. A kertbarátok pedig biztos

támaszt jelentenek a kezdõknek és bizonytalankodóknak is,

mert õk szeretik a kihívást. Izgatja õket, hogy vajon meg tud-

nak-e felelni az elvárásoknak. Bízhatnak bennük, mert a mi

kertbarát körünk saját magával szemben is évrõl-évre maga-

sabbra teszi a lécet és mindig át is tudja ugrani – fogalmazott

Pergõ Margit, majd a megköszönve az 50 éves Kertbarát Kör

tagjainak a kitartó munkát, megnyitotta az idei terménykiállí-

tást.

A három napig megtekinthetõ, ideiglenes „édenkertnek”

rengeteg érdeklõdõ járt a csodájára. Bõven akadtak lelkes kós-

tolói a különleges lekvároknak, savanyúságoknak is, ami el-

maradhatatlan kisérõje a kiállításnak. 

Bálint Edit

WÁGNER ÉS TÁRSA
TEMETKEZÉS

BERHIDÁN A TEMETÕ MELLETT 

ÁLLANDÓ 24 órás szállítási ügyelet:

70/637-42-27

Információ: Paré Csilla 70/944-2562

Kérésre házhoz megyek!

Iroda: Várpalota, Kossuth út 15.
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A „Tiszta udvar, rendes ház”
Mindannyian szeretünk szép, ren-

dezett környezetben élni, de ahhoz,
hogy városunk is esztétikus képet mu-
tasson, nagyban hozzájárulnak az itt
élõ emberek, hiszen, ha a lakók rend-
ben tartják, szépítik és gondozzák a
saját portájukat, elõ- és belsõ kertjei-
ket, az bizony a település összképére
is rányomja a bélyegét. Értéknek szá-
mít a szép virágoskert, az árnyékot
adó fákkal, formás cserjékkel övezett
udvar, a rózsás lugas, a szép haragos
zöld pázsit.

Az Összefogással Berhidáért Egye-

sület (ÖBE) minden év tavaszán meg-

hirdeti a „Tiszta udvar, rendes ház” el-

nevezésû pályázatát, amelyen a jelent-

kezõk legjobbjai elnyerhetik, majd há-

zuk falára függeszthetik ezt a megtiszte-

lõ táblát. Idén az elsõ Berhidai Értékna-

pon hirdették ki az ÖBE pályázatának

eredményét. A zsûri a beküldött fotók és

helyszíni látogatás alapján hozta meg a

döntését, eszerint két nyertesnek gratu-

lálhatunk: Csillak Jánosnénak és

Csomai Zoltán Kristófnak.
Gratulálunk a nyerteseknek, és min-

denkit arra bíztatunk, hogy gondozza.

szépítse a kertjét, portáját, és pályázzon

bátran a megtisztelõ címre! Jövõre ismét

lehet pályázni a Tiszta udvar, rendes ház

megtisztelõ címre.

B.E.

SPORT

EB bronzérmes Csejtei Zoárd
(Folytatás a címlapról)
2022. október 6-9 között az észtországi Rakverében ren-

dezték meg az U12-es, U14-es és U18-as korosztály verse-

nyét. A magyar csapat szereplését, a Centrum SE versenyzõ-

je, a berhidai Csejtei Zoárd kezdte, aki gyõzelemmel fejezte

be újoncként elsõ megmérettetését. A második fordulóban saj-

nos nem õ gyõzedelmeskedett, de az utolsó mérkõzését meg-

nyerte, és kategóriájában (U12) a harmadik helyen végzett.

Janku Ferenc, a Centrum SE elnöke újságunknak elmond-

ta, hogy Zoárd végig koncentráltan és bátran küzdött, nagyon

büszkék a teljesítményére.

Gratulálunk az eredményéhez Zoárdnak, családjának,

edzõjének, és egyesületének! További sikeres versenyzést kí-

vánunk! szerk.

KÕMÛVES
MUNKÁK

Telefon:

+36 70 593 4081

SZOBAFESTÉS
GIPSZKARTONOZÁS

HÕSZIGETELÉS
PARKETTÁZÁS
GLETTELÉS
BURKOLÁS

Szeret énekelni? ITT a helye!
A Berhidai Népdalkör

(Búzavirág és Õszi Napfény Népdalkör)
várja új tagjait!

Ha szeret énekelni, ha szívesen ismerne meg

új népdalokat, akkor jelentkezzen!

A népdalkört vezeti: Patonai-Fábián Renáta

Jelentkezzen! Legyen egy jó közösség tagja!

Bõvebb információ:
06 88/455-400 vagy kulturhaz@berhida.hu
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<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


