
Önkormányzatunk min-
den évben a helyi iskolák
tanulóinak közremûködé-
sével állít emléket a ma-
gyarországi németek II.
világháborút követõ kite-
lepítésérõl. A korábbiak-
ban erre a Nemzetiségi
Nap keretében kerítettünk
sort. Idén, a kiûzetés nap-
ján, január 19-én idéztük
fel a szomorú eseménye-
ket. A megemlékezésnek a
közösségi összefogásból
kialakított Együvé Tarto-
zás Parkja nyújtott méltó
színteret. Ez a hely, a tele-

pülés szívében, a Berhidai Katolikus Közösségi Ház
udvarán létesült.

(Folytatás a 2. oldalon)
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A magyarországi németek
kitelepítésére emlékeztünk

Fõhajtás a doni hõsök elõtt
1943. januárjá-

ban a II. világhá-
borúban a 2. ma-
gyar hadsereg sú-
lyos vereséget szen-
vedett a sokszoros
szovjet túlerõvel
szemben a Don-
kanyarban. A doni
tragédia a történ-
telem egyik legsú-
lyosabb katonai
veresége. Sok apa,
fiú, testvér esett el a csatatéren, vagy orosz hadifogságba került. Váro-
sunkban az évforduló napján a berhidai hõsök hozzátartozóival közö-
sen emlékeztek, és rótták le tiszteletüket városunk intézményei, nemze-
tiségi önkormányzatai, civil szervezetei. A megemlékezõ koszorúzáson
Szabó István szavalatát hallgathatták a jelenlévõk, és Gerõfiné Mészá-
ros Anita, a Berhidai Mûvelõdési Ház intézményvezetõje mondott meg-
emlékezõ beszédet. (Folytatás a 2. oldalon)

Orgonakoncerttel emlékeztünk meg 
a magyar kultúra napjáról

Immár 33 éve, 1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar
kultúra napját annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága sze-
rint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Him-
nuszt. Errõl a napról országszerte színes kulturális rendezvé-
nyeket, irodalmi. zenei és képzõmûvészeti programokat tarta-
nak. Városunkban ezúttal egyedülálló és különleges élmény-
ben lehetett részük azoknak, akik meghallgatták Fekete Nán-
dor, a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár színháztermében
megtartott „Zene a képekben” címû orgonakoncertjét.

Mint ismert, Kölcsey 1823 januárjában írta hazafias költésze-

tének legnagyobb remekét, a Hymnust, amelynek kéziratát

1823. január 22-én tisztázta le. Megzenésítésére 1844-ben írtak

ki pályázatot, amelyet Erkel Ferenc, a pesti Nemzeti Színház

karmestere nyert meg. Pályamûvét 1844. július 2-án mutatták be

a Nemzeti Színházban a zeneszerzõ vezényletével. Nemzeti

himnuszunk véglegesítésének napját 1989-ben ünnepelték meg

a magyar kultúra napjaként, s tesszük ezt azóta országszerte és a

nagyvilágban is, ahol léteznek, mûködnek magyar ajkú emberek

kulturális közösségei. Az emléknap alkalmat ad arra, hogy na-

gyobb figyelmet szenteljünk évezredes kulturális hagyománya-

inknak, gyökereinknek, nemzeti öntudatunknak.

„De azt hiszem, a helyes élet az, ha úgy élünk, hogy minden
napunk a magyar kultúra napja legyen, hogy minden nap meg-

próbáljunk olvasni, nézni vagy hallgatni valami nagyon jót,
olyat, amitõl többek lehetünk, olyat, amitõl azt érezzük, érdemes
élni.” – fogalmazott ma, a magyar kultúra napjáról írt gondola-

taiban közösségi profilján Dragomán György. Teljes mértékben

egyetértünk vele, mégis mindannyiunknak különleges élményt

jelent, ha e jeles napot olyan rendezvénnyel pecsételhetjük meg,

amely képes felülmúlni az egész évben elérhetõ programok

többségét. Ezt tapasztalhattuk meg idén Fekete Nándor orgona-

mûvész berhidai koncertjét hallgatva.

(Folytatás a 6. oldalon)



2 Önkormányzati Híradó 2022. február

KÖZÉLETI HÍREK

Fõhajtás a doni hõsök elõtt
(Folytatás a címlapról)

Részlet a megemlékezõ beszédbõl: 

A kétszázezer fõs 2. magyar hadsereg harcoló létszáma 80-

90 ezer fõ volt, a többi hadtáp, logisztika és kiegészítõ alaku-

latokból állt. Ennek a 80-90 ezer fõs állománynak kellett vol-

na a Don melletti több mint 200 km-es frontszakaszt védeni,

úgy, hogy, nem voltak felszerelve megfelelõ fegyverzettel.

Részben a fegyverzet hiánya, részben kis létszám lehetetlenné

tette, hogy mélységi védelmet építsenek ki egy esetleges szov-

jet áttörés esetén. A hiányzó fegyverzet, a melegruha jó része

sem érkezett meg. Sok szállítmány a frontvonaltól többszáz

kilométerre elakadt, nem tudott eljutni az orosz téli útviszo-

nyok mellett az elsõ vonalban lévõkhöz, a katonák meleg ru-

házat nélkül harcoltak a mínusz 30-35 fokos hidegben. 

A Vörös Hadsereg 1943. január 12-én az Urivi hídfõtõl ki-

indulva áttörte a magyar védelmi vonalat, majd január 14-én

scsucsjei hídfõnél indítottak támadást. A magyar hadsereg ré-

szekre szakadt, a védelem felbomlott. A kilátástalan helyzet

ellenére a magyar honvédek iszonyatos körülmények között

több napon át keményen védekeztek, ezzel emberfeletti hõs-

tettet hajtottak végre. 

A magyar hadsereg hatalmas veszteséget szenvedett el,

hozzávetõleg 125-130 ezer fõre tehetõ azoknak a honvédek-

nek és munkaszolgálatosoknak a száma, akik hõsi halált hal-

tak, fogsága estek, megfagytak, illetve megsebesültek. 

A II. magyar hadsereg tagjai közül keveseknek adatott

meg, hogy a magyar földre visszatérjenek. Hõsiesen harcoltak

a szovjet túlerõvel szemben, harcoltak a kegyetlen télben, hi-

ányos felszereléssel, távol hazájuktól, minden erejükkel, a pa-

rancsot teljesítve. 

Hõsiességükre emlékeznünk kell! Emlékeznünk kell azokra

az emberekre, akik megjárták a poklot. Emlékeznünk azokra,

akik a II. világháborúban elhunytak, vagy azt túlélve, újraépí-

tették életüket. Emlékeznünk kell, hiszen õk a mi szüleink

vagy nagyszüleink, akiknek az életébõl fakad a mi életünk.

szerk.

A magyarországi németek kitelepítésére emlékeztünk
(Folytatás a címlapról)

Létrejötte annak köszönhetõ, hogy a Berhidán és környékén

élõ magánszemélyek, vállalkozók és civil szervezetek össze-

fogtak egy jó cél érdekében, hogy városunkban megvalósuljon

egy olyan színtér, amely az összetartozásunkat jelképezi. Kö-

szönet illeti valamennyiüket a segítségükért, különösen Nesó

Lászlót, aki a park megálmodója, szorgalmazója és létrejötté-

nek fáradhatatlan szervezõje volt. Önkormányzatunk is csatla-

kozott e nemes kezdeményezéshez, és egy nemzetiségi pályá-

zat segítségével padokat vásároltunk, valamint emléket állítot-

tunk a kitelepített német nemzetiségi honfitársainknak.

A második világháború végén, az 1944/45-ös év fordulóján

néhány hét alatt, mintegy 32 000 magyarországi németet hurcol-

tak el „malenkij robot”-ra, a Szovjetunióba.  A világháború befe-

jezése után sajnos folytatódott a magyarországi németek kálvári-

ája. A magyarországi németek kitelepítése 1946-ban vette kezde-

tét. Megyénk negyvenhét községébõl a német anyanyelvû lakos-

ság negyven százalékát, mintegy 13 000 embert kényszerítettek

arra, hogy otthonaikat, ingóságaikat hátrahagyva több ezer kilo-

méterrel távolabb létesítsenek új otthont maguknak. Igaz, telepü-

lésünk nem volt részese a kitelepítésnek, de fontosnak tartottuk,

hogy õrizzük ennek az eseménynek az emlékét, ezért a parkba

egy sziklatömbbe ágyazott márványtáblát állítottunk.

Rendezvényünk a magyarországi németek himnuszának el-

éneklésével vette kezdetét, ezt követõen képviselõtársammal,

Molnárné Gáspár Orsolyával koszorút helyeztünk el az em-

lékmûnél. A két helyi általános iskola tanulói megrázó emlék-

mûsorral idézték fel a 76 évvel ezelõtti eseményeket. 

Önkormányzatunk nevében szeretném megköszönni a

Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató

Iskola és az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Álta-

lános Iskola tanulóinak a szereplést, valamint felkészítõiknek:

Kovács-Krutzler Adriennek, Horváthné Fertály Andreának és

Bregócs Zsuzsannának a segítséget, hogy egy szívhez szóló,

megindító mûsorral eleveníthettük fel ezeket a fájó eseménye-

ket!

Ernhofferné Somogyi Ágota
BNNÖ elnök
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Projekttájékoztató
Pályázati felhívás neve: Helyi termékértékesítést szolgáló

piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

Pályázati felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

Kedvezményezett neve: Berhida Város Önkormányzata

Projekt címe: A korszerû berhidai közétkeztetésért

Támogatás összege: 13 889 322 Ft

Támogatás intenzitása: 85%

Projekt azonosító száma: 1896846455

Projekt befejezési dátuma: 2021. december 31.

A projekt célja a Berhidai Süni Óvoda gyermek-, és közét-

keztetést ellátó konyhájának fejlesztése. Konyhai gépek, esz-

közök, bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak, hûtõ-és cso-

magolástechnika, valamint szelektív hulladékgyûjtést biztosí-

tó hulladéktárolók beszerzése.

A közétkeztetés azért lényeges kérdés, mert az egészséges

táplálkozás alapjait, annak rendszerességét és kulturáltságát a

gyerekkorban kell megalapozni. Kiemelkedõen fontos, hogy

az óvodás, általános iskolás korosztály az életkorának megfe-

lelõ mennyiségû és választékos étrendben részesüljön.

Célunk az volt, hogy egy olyan modern technológiával fel-

szerelt fõzõkonyhát hozzunk létre, amivel a közétkeztetési fel-

adatokat gördülékenyen, költséghatékonyan tudjuk ellátni. A

támogatás segítségével sikerült modern eszközöket, gépeket

és berendezéseket beszerezni, valamint a már meglévõ, és

még jó állapotban lévõ eszközökkel együtt egy komplett, mo-

dern fõzõkonyha kialakítása valósulhatott meg.

A projekt tájékoztató „D” típusú tábla kihelyezésre került a

helyszínen.

A pályázat által elõírt 1 fõ teljes állományú munkavállaló

alkalmazását is sikerült megvalósítani, feladata a konyhában

való kisegítés, segédkezés, takarítás, mosogatás és tálalás.

Berhida Város Önkormányzata ezúton is szeretné megkö-

szönni a támogatást!

Hulladékgazdálkodás szabályainak megsértése
2021. március 16-i hatállyal a kormány a megyei kormány-

hivatalt jelölte ki közigazgatási hatósági ügyekben eljáró terü-

leti hulladékgazdálkodási hatóságként, a jegyzõ hulladékgaz-

dálkodási hatáskörét hatályon kívül helyezve. Ennek megfele-

lõen a magántulajdonban lévõ ingatlanokon hagyott, jogelle-

nesen elhelyezett hulladék ügyében a jegyzõ már nem járhat

el, nem adhat ki kötelezõ felszólítást, határozatot, nem szabhat

ki hulladékgazdálkodási bírságot. 

A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal a 2021. március

16-át követõen a tudomására jutott jogsértéseket, a jogellene-

sen elhelyezett hulladékkal kapcsolatos jelzéseket, bejelenté-

seket minden esetben (12 alkalommal) továbbította intézkedés

megtétele céljából a területi hulladékgazdálkodási hatósághoz,

azaz a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Fõosztályához.

2021. március 1. napjától módosult a Büntetõ Törvény-

könyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.). A

hulladékgazdálkodás rendjének megsértése (Btk. 248. §) törvé-

nyi tényállása is módosításon ment keresztül, mely módosítás

a korábbi törvényi tényálláshoz képest jelentõsnek tekinthetõ.

Aki hatóság által nem engedélyezett helyen

• az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a leve-

gõ vagy azok összetevõi, illetve élõ szervezet egyedének

veszélyeztetésére alkalmas vagy

• jelentõs mennyiségû

hulladékot elhelyez, bûntett miatt három évig terjedõ szabad-

ságvesztéssel büntetendõ.

A Btk. 248. § (6) bekezdés c) pontja értelmében jelentõs

mennyiségû hulladék az 1000 kg-ot vagy a 10 köbmétert meg-

haladó mennyiségû hulladék.

További tényállási elemek megvalósulása esetén (pl.: ve-

szélyes hulladék, különösen jelentõs mennyiségû hulladék,

különös visszaesõként való elkövetés) a büntetés mértéke két

évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés is lehet.

A jelenleg hatályos Btk. szerint tehát, aki a hatóság által nem

engedélyezett helyen (pl.: közterület, saját ingatlan, más ingat-

lana, stb.) jelentõs mennyiségû (1000 kg-ot vagy a 10 köbmé-

tert meghaladó) hulladékot elhelyez bûncselekményt követ el.

A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal feljelentése alap-

ján 2021. évben 3 alkalommal került nyomozás elrendelésre

jogellenes hulladék elhelyezéssel illetve felhalmozással kap-

csolatban, melyekbõl két esetben a rendõrség az ügyet vád-

emelési javaslattal átadta a Veszprémi Járási Ügyészségnek.

dr. Guti László jegyzõ

Továbbra is gyûjtsük a hulladékot szelektíven!
Az elszállítási napjai 2022. évben

Szelektív hulladékgyûjtés idõpontjai: 
Hulladékfajta: papír, ásványvizes, üdítõs palack, konzervdoboz stb. 

Komposztálható kerti zöldhulladék

szerk.

Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 
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PORTRÉ

Hírek az idõsek klubjáról
2022. január 1-tõl az idõsek klubja új helyre, a Berhida, Ár-

pád köz 3/2. szám alá költözött a Hõsök tere 38. szám alól.
A klub a központhoz közel, könnyen megközelíthetõ utcá-

ban, csendes, nyugodt környezetben helyezkedik el.
A Hõsök terén több évtizedig mûködött a klub. Kicsit talán

fájó szívvel is hagytuk el a már jól megszokott helyünket, hi-
szen mind a klubtagoknak, mind a gondozónõknek is sok-sok
szép emlékük fûzõdik a régi helyhez.

A jelenlegi, belülrõl átalakított és felújított ingatlan bár kisebb
alapterületû, mint ahogy az elõzõ volt, ennek ellenére azonban
hangulatos, és rendkívül családias légkör várja az ellátottakat.

Az átköltözés, mint ahogy az lenni szokott, sok tervezéssel,
munkával járt. Mára már azonban úgy tûnik, hogy minden a
„helyére” került. Az ellátottak a költözéssel járó kellemetlen-
ségeket türelemmel viselték, nem volt semmilyen elégedetlen-
ség. Az is örömmel tölt el, hogy szemlátomást elfogadták a je-
lenlegi klubot, jól érzik ott magukat.

A idõsek klubjára – kis alapterülete miatt – a mûködési enge-
délyben foglaltak alapján 20 fõ helyett 10 fõ ellátását engedélyez-
te a Veszprém megyei Kormányhivatal Hatósági Fõosztálya.

Jelenleg 7 fõ veszi igénybe a szolgáltatást. Az ellátottak ré-
szére naponta háromszori étkezés, fürdési és mosási lehetõség

biztosított. Lehetõségük van tv-t nézni, társasjátékozni, kár-
tyázni, és még sok más program áll a rendelkezésükre. 

A nappali ellátás keretein belül többek közt életvitelre vo-
natkozó tanácsadást, szakellátáshoz való hozzájutást, ügyvéd
általi jogi tanácsadást biztosítunk, valamint hivatalos ügyeik
intézéséhez szükséges segítséget nyújtunk.

Nagyon fontos, hogy az egyedül élõ emberek ne magányosod-
janak és ne szigetelõdjenek el. Legyen egy olyan közösség, mely-
be be tud illeszkedni, és ami segíti a társas kapcsolataik kialaku-
lását, felkelti az aktivitásukat. A nappali ellátást elsõsorban az
idõs, részben önálló életvitelre képes emberek veszik igénybe. 

A klub hétfõtõl péntekig reggel 7.30-tól délután 15.30-ig
tart nyitva. A nappali ellátás igénybe vehetõ étkezéssel, vagy
étkezés nélkül csak ott-tartózkodással. 

Várjuk új tagok jelentkezését is. A nappali ellátás iránt
felmerülõ igénylés az alábbi címen személyesen, vagy telefo-
non kérhetõ.

Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 
Telefon: 88/455-153

Hargitai Tünde
intézményvezetõ

Húsz év huszonnégy méter magasban
Mészáros Istvánné Rozika a nyugdíjasklub egyik alapítója

Nagyon sokan ismerik, hiszen tõsgyökeres berhidai.
Élénk kíváncsiságával, sokoldalú érdeklõdésével és rajzkész-
ségével hamar felkeltette tanítói figyelmét is. De nyolcvan
esztendõvel ezelõtt egy falusi gyermek számára nem volt
könnyû a továbbtanulás, így a mûvészetek, a tánc és a szín-
játszás iránti elkötelezõdése és lelkesedése csupán a helyi
amatõr közösségekben bontakozhatott ki. Többféle munkát
vállalt, végül húszéves darukezelõi munka után ment nyug-
díjba, majd többedmagával megalapította a ma is jól mûkö-
dõ, népes Berhidai Nyugdíjasklubot. Az idén 93. évében járó
Mészáros Istvánné, Rozika nénivel beszélgettünk fõként a
múltról és egy keveset a jelenrõl.

– Gyermekkorában volt elképzelése arról, milyen pályát
választ?

– Nem is nekem, hanem inkább a tanítónénimnek. Már
gyermekkoromban tetszett, ha én lehettem a figyelem közép-
pontjában. Szerettem verset mondani, táncolni, és mindig ke-
restem a kapcsolatot még a felnõttekkel is. Elõfordult, hogy ha
az utcán megláttam egy arra haladó nénit, az udvarunkból is
megszólítottam, és miután köszöntem, megkérdeztem, el-
mondhatok-e egy verset? Mindig megdicsértek, milyen ügyes
vagyok. Akkoriban összevont tagozatban tanultunk az iskolá-
ban, együtt a kicsik, meg a nagyobbak. Hatosztályos volt az
elemi iskola. Persze, a tanítók hamar kiszúrták az érdeklõdõ,
élénkebb gyerekeket, akikre több közösségi feladatot bíztak,
rendezvényeken szerepeltették. Én is mindig felléptem, ha ün-
nepség volt az iskolában, vagy a faluban. Az utolsó iskolaév-
ben a tanítónõ behívatta édesanyámat, és arra kérte, ne hagyja
elveszni a tehetségemet, engedjen engem továbbtanulni! Azt
is mondta, értelmes, nagyon érdeklõdõ kislány vagyok, akinek
mindenrõl van véleménye, jó lenne, ha folytatnám az iskolát.

– A szülei azonban nem örültek a dicséretnek és az aján-
lásnak?

– A szüleim egyszerû földmûves emberek voltak. Meglepte,
vagy inkább megijesztette édesanyámat a tanítónõ tanácsa, aki
azt is elmondta, van lehetõség arra, hogy folytassam a tanulmá-

nyaimat, mert nem csak szavalni, mesélni és szerepelni szeret-
tem, de szerinte a rajzkészségem is figyelemre méltó volt. Ak-
kor az osztályból kettõnk munkáját, egy fiúét meg az enyémet
küldték be a Herendi Porcelángyárba, ahol tanulókat toboroz-
tak. A kisfiút menhelyrõl fogadták örökbe, még a nevére is em-
lékszem, Kocsor Sanyinak hívták. Nekem aznap nem mondtak
semmit a szüleim, de este, lefekvés után, amikor azt hitték,
hogy már alszom, beszéltek a tanítónõ javaslatáról. Anyu el-
mondta, hogy a berhidai iskolából kettõnk rajzait küldték be
Herendre, mert õk nem tudták eldönteni, melyikünk lehet alkal-
mas a porcelánfestés kitanulására. Azt is elmondta, hogy ha vál-
laljuk, kollégiumban kell majd laknom, így távolra kerülnék ott-
honról. Hallottam, hogy édesanyám sírva mondta: „nem adha-
tom õt oda olyan messzire tõlünk! Nagyon kicsi még a Rozika
ahhoz, hogy elkerüljön a családi házból! Nem azért neveljük,
szeretjük, hogy ilyen fiatalon elküldjük az ismeretlenbe” Aztán
megnevezett pár olyan berhidai családot, ahonnan elengedték a
gyermekeiket továbbtanulni, aztán miután kitanultak tanítónak,
óvónõnek, többé nem jöttek vissza a faluba, legfeljebb csak lá-
togatóba! Voltak olyan gazdák, akiknek mind a három gyerme-
ke elment, végül a szülõk magukra maradtak idõsen a földdel,
gazdasággal. Vagyonukat a gyerekek taníttatására áldozták, és
aztán magányosan haltak meg. Az édesanyám ettõl is tartott,
meg féltett is. A szüleim akkor azt hitték, nem hallottam a be-
szélgetésüket, de engem mélyen megérintett minden szavuk.
Mivel nagyon ragaszkodtam hozzájuk, elfogadtam, és beletö-
rõdtem, hogy maradjak, és többé nem is gondoltam Herendre.

– Késõbb sem bánta meg, hogy itthon maradt?
– Ha belegondolok, nekünk nagyon boldog családi életünk

volt! Nem voltunk jómódúak, de megvolt mindenünk, és fon-
tos volt számunkra a közösségi élet. Volt Kalászegylet, volt
tánccsoportunk, színészkörünk. Én pedig már kiskoromtól
kezdve belecsöppentem ezekbe a közösségekbe, hiszen szeret-
tem a társaságot. Együtt mentünk a templomba, mi fiatalok
vittük a zászlót. A vasárnapi mise után pedig játszottunk, be-
szélgettünk, jól éreztük magunkat. Aztán egy nap a tanító né-
ni kitalálta, hogy szerepeljünk, így lett színjátszó körünk is.
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Én meg semmibõl sem maradhattam ki, minden közösségi
megmozdulásban benne voltam. Késõbb, amikor 16 éves let-
tem, új orvos érkezett a faluba, akit a nagymamámhoz hív-
tunk, õ ajánlotta fel anyunak, hogy dolgozzam náluk, segítsek
a házvezetésben. Ez a háború után volt, és nem sokáig, talán
egy évig szolgáltam ott, de bár akkor is ódzkodtak elengedni,
a háború utáni ínségben, bizony jól jött otthon az a kis kerese-
tem. Nem voltunk mi nagygazdák, de megvolt mindenünk,
négy tehenünk, a fél utcát elláttuk tejjel, dolgoztunk a földdel,
állatot tartottunk. Én mindig hálás voltam a szüleimnek, és ar-
ra törekedtem, hogy nekik segítsek. Aztán amikor kezdtek a
legények hazaérkezni a frontról, legtöbbjük hamar akart nõ-
sülni. Nekem igen kitartó udvarlóm volt, két és fél évig várt
rám, mire 18 évesen feleségül vehetett. Két gyermekünk szü-
letett, egy lány meg egy fiú. Nagyon szép emlékeim maradtak
az ifjúságunkról. Boldogok voltunk, és azokban az években
nagyon fellendült a mûvelõdési és közösségi élet is itt
Berhidán, jöttek dolgozni a péti gyárba, házat, telket vettek a
fiatalok, egyre jobban benépesült a falu. Mozi nem volt, hát
csináltunk színházat. Összeálltunk az Iparos körrel, és szere-
peltünk, táncoltunk, jártunk a szomszédos településekre.

– De hogyan lett darukezelõ? Nem kifejezetten nõnek va-
ló munka.

– Valóban, ezért csak ketten voltunk nõk, akiknek sikerült.
Itt volt a szénbánya Várpalotán, vagonokba hozták a szenet, és
idõvel a darusok kiöregedtek, szükség volt utánpótlásra, így én
is jelentkeztem. Kezdetben nem nagyon akartak felvenni, de a
tanfolyam jól ment, és a 14 jelentkezõbõl csak hatan feleltünk
meg a feladatra. Mert bizony komoly, nem kis erõfeszítést kö-
vetelõ munka volt az! Minden nap 24 méter magasban dolgoz-
tam, onnan irányítottam a darut. A fejemet mindig lefelé tartot-
tam, és ugyanazokkal a karmozdításokkal emeltem, és persze,
végig kellett állni a munkaidõt. Sajnos a két évtized alatt rá-
ment a gerincem, amit azóta is, nap, mint nap jól megszenve-
dek! Nincs rá gyógyszer, állandó fájdalmakkal kell élnem.
Többször voltam szanatóriumban, ott pár hét alatt kikezelték
valamelyest, aztán dolgoztam tovább, amíg bírtam. Húsz éven
keresztül csináltam, és közben rengeteg kitüntetést kaptam, na-
gyon megbecsülték a munkámat. Elõfordult, hogy a szabadna-
pomon is jöttek értem, menjek be, mert meghibásodott a daru,
és a fiatalabbak nem tudják megoldani a problémát. Bemen-
tem, és helyre tettem, amit kellett, aztán újra mûködött a daru. 

– Szerencsére 55 évesen nyugdíjba mehetett. Örült a lehe-
tõségnek?

– De mennyire! Mindenki várta, így én is, hogy végre, mi-
lyen jó lesz, ha nem kell majd naponta bejárni a munkába! Ak-
koriban a nõk 55 éves korban elmehettek nyugdíjba. Abban a –
ahogy mondják ma – „átkos” korban még úgy vélték, az asszo-

nyok, akik az állásuk mellett több gyermeket is felneveltek, ve-
zették otthon a háztartást, egyben tartották a családot, 55 éves
korukra épp eléggé kimerültek ahhoz, hogy megérdemeljék a
nyugdíjazást. Mert akárhogy vesszük is, az asszonyok sokkal
többet dolgoznak a családra, munka után – mindig mondtuk –
kezdõdik a második mûszak az otthoni teendõkkel. Már egy óra
felé azon törtük a fejünket, mit fõzünk, ha hazaértünk, melyik
házimunkával indítunk otthon. 1984-ben lettem nyugdíjas. Mint
mindenki, én is örültem a lehetõségnek, de a kezdeti lelkesedést
követõen feltûnt, túl nagy csönd lett az életünkben! Bár termé-
szetesen, mindenki megtalálta magának otthon is az elfoglaltsá-
got, akadt is dolga bõven, de egy idõ után nagyon kezdett hiá-
nyozni a társaság. Hiszen, amíg dolgoztunk, munkába menet-
jövet, meg a munkahelyen is alkalmunk volt beszélgetni, meg-
vitatni, ami foglalkoztatott bennünket, akár panaszt, akár öröm-
hírt megosztani egymással. Néha sokat viccelõdtünk, nevet-
tünk, elmondtuk, ha öröm ért, ha bánatunk volt. Ahogy nyugdí-
jasok lettünk, erre már nem volt lehetõség, és egyszerre úgy
éreztük, üresebb lett az életünk, kezdett nagyon hiányozni a tár-
saság, a közösség. Egy összetartó, jókedvû közösségre vágy-
tunk, amikor a nyugdíjasklubot megalapítottuk itt Berhidán. 

– Mindjárt sokan csatlakoztak a klubba?
– Igen, gyorsan nõtt a létszám, sokan megörültek a közös-

ségnek. Épp a napokban nézegettem a régi képeket, és magam
is elcsodálkoztam, hogy az eltelt évtizedekben mekkora szere-
pünk volt a település kulturális életében is! Rengeteg kirándu-
lást szerveztünk, amelyek megtervezése fõként az én felada-
tom volt. Bejártuk a fél országot! Még Velencébe is eljutot-
tunk! Nyughatatlanok voltunk, folyton kitaláltunk valami újat,
ami mindenkit érdekelt, sokunknak örömet szerzett! Mentünk
szerepelni is a néptánccal, mazsorett csoporttal. Minden reme-
kül alakult, rengeteg lelkes és tenni akaró tag jött össze. Mert
mi még akkoriban „fiatal” nyugdíjasként, nagyon a tevékeny-
nek éreztük magunkat, nem csoda, hogy annyit kirándultunk,
mazsorett csoportot, népi tánccsoportot hoztunk létre. Fürdõ-
be jártunk, utaztunk sokfelé. Boldogan mentünk új tájakat, vá-
rosokat felfedezni! Bérletünk volt több fõvárosi színházba,
megnéztük az akkor népszerû elõadásokat. Óriási élmény volt.
Megrendeltük a szerény vacsoránkat, amit az elõadás után el-
fogyasztottuk, aztán éjjel érkeztünk haza. Minden elõadás em-
lékezetes volt, ahogy a saját fellépéseink is! Telve voltunk
még tenni akarással, úgy éreztük, sokra vagyunk képesek,
nem éreztük még annyira öregnek magunkat. Lehet, csak ne-
kem tûnik fel, de úgy látom, akik most mennek nyugdíjba,
már kevésbé aktívak. A 10 év többlet azért meglátszik az em-
bereken. 65 évesen már fáradtabb az ember. 

– Néhány éve elköszönt a klubtársaitól. Miért?
– Elszálltak az évek egyre gyengébbnek éreztem magam.

Lélekben maradtam volna, hiszen a társaság nagyon hiányzik!
De fizikailag egyre megterhelõbb volt számomra mozgás, így
a klubtevékenység is. Elõbb a fiamat veszítettem el fiatalon
egy vadászbalesetben. Soha nem hevertem ki azt a tragédiát.
Aztán a férjem megbetegedett és nem tudtak rajta segíteni, el-
veszítettem. Húsz éve özvegy vagyok. A család messze van,
így sokat vagyok egyedül. Korábban a Kertbarát Körnek is
tagja voltam, de arról is le kellett mondanom. Sajnos, ma a ge-
rincfájdalmaim miatt nehezemre esik a járás, nem is merem
elhagyni a házamat, ha pár métert sétálok, elfáradok, pihen-
nem kell. A legrosszabb mégis az egyedüllét a mindennapok-
ban. Mivel a bolt közelében lakom, régebben – ha erre jártak
– becsengettek hozzám a nyugdíjas klubtársak, de amióta ez a
vírusveszély van, már ezekre a látogatásokra sem számítha-
tok. Szeretek olvasni, tévét nézek, és néha odaülök a számító-
gép elé is. Utóbbi használatára kedves barátaim tanítottak
meg, segítettek, ha elakadtam a kezelésében. Így telnek-múl-
nak hát az én napjaim. Néha elõveszem a régi képeket, felidé-
zem az emlékeimet, és elmerengek a múltamon. Regényt,
hosszú regényt lehetne írni azokról az évtizedekrõl… 

Bálint Edit
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ISKOLAI HÍREK

Mozaikok az Ady iskola életébõl
Iskolánkban nagyon mozgalmasan telt a december. A prog-

ramoknak köszönhetõen a gyerekekkel együtt készültünk a
közelgõ karácsonyi ünnepekre. Péntekenként rövid mûsor kí-
séretében gyertyát gyújtottunk az iskolai adventi koszorún.
Több osztályunk és mûvészeti iskolánk is színvonalas elõ-
adással készült. December 6-án megérkezett iskolánkba a Mi-
kulás, aki a Diákönkormányzat és a Szülõi Munkaközösség
segítségével ajándékokat adott át a gyerekeknek. Még ezen a
napon lehetõségünk volt színházi elõadáson részt venni,
Peremartonban a Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
meghívására egy Mikulás-napi mûsort láthattunk. A progra-
mot követõen iskolánk tanulói csomagokat kaptak.

December 15-én a Német Nemzetiségi Önkormányzat szer-
vezésében egy aranyos elõadást láthattak a gyerekek, amely-
ben a Mikulás manói a Mikulás eltûnt listája után nyomoztak.
Az interaktív elõadásokat nagyon élvezték a gyerekek.

December 19-én a Berhidai Szent László Katolikus Temp-
lomban adtunk rövid mûsort. Horváthné Fertály Andrea egy
német nyelvû betlehemezést tanított be a nemzetiségi nyelv-
oktatásban tanuló diákoknak. Nagy Ildikó tanárnõ vezetésével
énekkarunk karácsonyi dalokkal készült. Hetedikes tanulóink
Pintér Béla: Gyere el a jászolhoz címû dalát adták elõ gitár
(Bakács Ádám) és cajon (Lendvai Márk) kísérettel. A gyere-

keket Tarjányi Mónika és Bregócs Zsuzsanna készítették fel.
2021. december 20-án adventi kézmûves foglalkozást tar-

tottunk diákjainknak. A kicsi elsõsöktõl a 8. osztályosig min-
denki kipróbálhatta a gyertyaöntést, készíthetett karácsonyi
képeslapot vagy karácsonyfadíszt. Gyönyörû alkotások ké-
szültek, melyeket a gyerekek boldogan vittek haza. Köszönjük
az alapanyagokat a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormány-
zatnak.

Nap végére elkészült a karácsonyi mozaikfal, melynek ap-
ró részleteit más-más gyermek készített. A sok egyéni alkotás
így vált egy egésszé.

Iskolánkban a karácsonyi mûsort az utolsó tanítási napon a
3.a osztály adta elõ. Versekkel és dalokkal színesítették az ün-
nepi megemlékezést. A mûsor után iskolánk igazgatónõje ki-
hirdette a teremdíszítési verseny eredményét.

A téli szüneti pihenést követõen újult erõvel vágtunk neki a
munkának. Január 19-én részt vettünk a Magyarországi néme-
tek kiûzetése megemlékezésen. Iskolánkat három tanuló
Csonnó Bálint, Szõke Tamás (4. osztály) és Horváth Alex
képviselte, mindhárman német nyelven mondtak verset. 

Bregócs Zsuzsanna

Orgonakoncerttel emlékeztünk meg a magyar kultúra napjáról
(Folytatás a címlapról)

A „Zene a képekben” címû hangversennyel az orgonamû-

vész egy olyan programzenei összeállítást álmodott meg,

amely a zenével egyenrangú szintre emeli a látványelemeket.

A hangverseny alatt azokat a képeket láthattuk a kivetítõn,

amelyek a zeneszerzõk lelki szemei elõtt is lebeghettek a mû-

vek megalkotása közben. A fotósorozat elkészítéséhez minden

adott volt abban a városban, ahol a mûvész zenei pályafutása

kezdetét vette, Miskolcon. Így jött az ötlet, hogy erre az

összmûvészeti produkcióra K. Orosz Ila fotómûvészt kérje fel,

aki helybeliként ismeri a környék összes csodáját – vallotta Fe-

kete Nándor koncertje kezdetén, hozzáfûzve, hogy ennek kö-

szönhetõen a publikum még jobban megérti és átéli az éppen

soron következõ orgonadarabot. Az egyórás koncerten sokak

által ismert, világklasszis zenekari alkotások zseniális orgona-

átiratai csendültek fel. Ismerõsen csengett, mégis új hangzás-

ban, eddig még soha nem hallott stílusban hangzott el Vivaldi

Négy évszak szerzeményébõl a Tél és a Tavasz, Beethoven

Holdfény szonátája és Örömódája, Grieg: I. Peer Gynt szvitje.

A fotót Fekete Nándor közösségi oldaláról kölcsönöztük 

Fekete Nándor orgonaátirataival és nagyszerû elõadásmód-

jával egyedülálló, bensõséges hangulatot varázsolt a közönség

soraiba, különleges ünneppé emelve a magyar kultúra napját.

S, ha már írásunk elején kortárs írónk, Dragomán György gon-

dolatait idéztük, kijelenthetjük, hogy a magyar kultúra napján

ezúttal olyan hangverseny részesei voltunk itt Berhidán, „ami-

tõl többek lehettünk, amitõl azt éreztük: érdemes élni”. Re-

méljük, lesz még alkalmunk városunkban köszönteni és élvez-

ni az orgonamûvész nagyszerû elõadását! 

Bálint Edit
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KÖNYVTÁRI HÍREK
Nagy reményekkel nézünk a 2022-es év elébe. Egy évvel

ezelõtt még semmi remény nem volt arra, hogy bármilyen
tervünk valóra válhasson, könyvtárhasználóink csak zárt aj-
tókat találtak. Sok látogatónk kedvét vette el a zárt idõszak,
és nem tértek vissza akkor sem, amikor pedig már lehetett.
Szeretnénk, ha ez ebben az évben máshogy lenne! Új tervek-
kel, programokkal, megújult környezettel várjuk vissza min-
den régi felnõtt, ifjú és gyermek látogatónkat, illetve kö-
szöntjük új tagjainkat.

Nyitvatartási idõ, szolgáltatások
Múlt év október 1-jétõl érvényben lévõ nyitvatartásunk vál-

tozatlan. Kialakításánál szerettünk volna lehetõséget adni
mindenkinek, hogy megtalálja azt az idõpontot, ami a napi te-
endõihez legjobban illeszthetõ. Szolgáltatásaink továbbra is
ingyenesek. Lehetõség van a kölcsönzésen kívül számítógép
használatára tanuláshoz, munkához, ingyenes internetelérést
biztosítunk azoknak, akik saját eszközüket használnák.

Új könyvek, folyóiratok
2021-ben 615 db új könyvvel bõvültek könyvtáraink. Nagy

figyelmet fordítottunk arra, hogy olvasóink kedvükre válogat-
hassanak a legújabb megjelenésû kötetekbõl és minden hó-
napban legyen új könyv az ajánlópolcokon. Ez természetesen
a gyermek és ifjúsági könyvek esetében is igaz. Örülnénk, ha
a szülõk támogatnák abban gyermeküket, hogy kicsi kortól el-
juthassanak a könyvtárba és iskolás korukban már természe-
tesnek vegyék, hogy könyvtárba járnak, ahol nem csak olvas-
ni lehet, hanem szabadidõt hasznosan eltölteni is. Ebben az
évben is törekszünk arra, hogy mindenki megtalálja az érdek-
lõdésének megfelelõ olvasnivalót. Lehetõség van mindkét
könyvtárunk látogatására, mindkettõbõl való kölcsönzésre, hi-
szen a két könyvtár állománya nem egyforma. Kérésre ho-
zunk, viszünk könyveket a két könyvtár között, esetleg más
könyvtárakból is beszerezzük azt, amire az olvasónak igénye
van. Szeretnénk felhívni a figyelmet folyóiratainkra is, me-
lyeknek legújabb számai helyben olvashatók, de a régebbi lap-
számok kölcsönözhetõk is. Az idei évben új lapokkal bõvül a
kínálat, így például a Nõk Lapja, Rubicon, Természetbúvár,
Élet és Tudomány, Galaktika, stb. lapokon túl többek között
kertészeti lapokat, receptújságot, a Családi Lapot, a Turista
Magazint is megtalálják nálunk az érdeklõdõk.

Megújult környezet
Az elmúlt évben már hírt adtunk arról, hogy a Nemzeti

Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma által
kiírt „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, kor-
szerûsítése” címû sikeres pályázatunknak köszönhetõen Kos-
suth utcai könyvtárunkban kialakíthattunk egy olvasószigetet
a gyermek- és ifjúsági részleg számára. A részleg kialakítása
azzal járt, hogy a felnõtt részleg könyveit is át kellett rendez-
ni, átválogatni, sok elavult tartalmú vagy sérült, csúnya köny-
vet kivonni az állományból. Mostanra az utolsó simításokat
végezzük és terveink szerint 2022. március 1-jén, 16 órakor
ünnepélyes keretek közt átadásra kerül átalakult részlegünk,
melyre szeretettel várunk minden érdeklõdõt. A további, rész-
letes programmal késõbb jelentkezünk.

ÉNidõm – a nem csak olvasóklub
Minden hónap elsõ vagy második keddjén lehetõsége van

a felnõtt érdeklõdõknek arra, hogy kis létszámú csoportban
(max. 8 fõ) kilencven percet eltöltsön tartalmas beszélgeté-
sekkel, aminek a kiindulópontja mindig egy rövid történet,
vers vagy dalszöveg. A beszélgetés során megismerhetjük

egymást, egymás véleményét és ráébredhetünk arra, hogy mi-
lyen sok értelmezése lehet ugyanannak a témának. Ebben já-
tékos és kreatív feladatok is segítségére lehetnek a csoport-
nak. Örülnénk, ha minél többen szánnának magukra idõt és
adnának esélyt arra, hogy jól érezzék magukat egymás társa-
ságában. A foglalkozásokat Soponyai Ilona könyvtáros veze-
ti. Következõ alkalom: február 8., kedd 17:30, melynek témá-
ja az idõ lesz.

Játékos tanulás
Szeretnénk, ha könyvtáraink a közös, játékos tanulás és szó-

rakozás helyszínévé válhassanak az egész család számára. Ép-
pen ezért, havi gyakorisággal szervezünk kézmûves mûhelyt,
illetve tematikus délelõttöt, délutánt, ahol egy-egy konkrét té-
mát, évfordulót körbejárva játékosan, hasznosan tölthetnek el a
gyerekek és szüleik 1-2 órát könyvtári környezetben és ismer-
kedhetnek meg a könyvek nyújtotta lehetõségekkel.

Kövessék intézményünk facebook oldalát, azon belül csat-
lakozzanak a Berhidai Olvasókör címû csoportunkhoz, ahol
könyvajánlókat, programajánlókat teszünk közzé, érdekes cik-
keket és hosszú távon remélhetõleg közelebb hozzuk Berhida
olvasni szeretõ lakóit egymáshoz és a könyvtárhoz. Hiszen,
hogy egy múlt században élt neves indiai könyvtárost,
Ranganathant idézzük: Minden könyvnek meg van az olvasó-
ja. Õket keressük!

Kérdéseikkel, kéréseikkel forduljanak bizalommal könyv-
tárosunkhoz!

Soponyai Ilona
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KÖZÖSSÉGEINK ÉLETÉBÕL

Kevesebb volt a cipõsdoboz, de a lelkesedés maradt
Nem a szervezõkön múlt, hogy az elsõ gyûjtéshez képest

ezúttal kevesebb cipõsdobozba zárt adományt sikerült célba
juttatni településünkön. Talán az elsõ akció elsöprõ és vára-
kozáson felüli sikere tette túl magasra a mércét, amiért most
úgy érzik, a mozgalom berhidai folytatása nem úgy alakult,
ahogyan azt a kezdeti lendület ígérte. Persze, így is sikerült
számos rászoruló család gyermektagjainak örömet szerezni,
de sajnos kevesebbnek, mint a korábbi esztendõben. 

Túl vagyunk az év egyik legszebb, legbensõségesebb ünne-

pén, a karácsonyon. Nagy várakozással nézünk mindig elébe

a különleges és meghitt napoknak, örömmel vásárolunk, ter-

vezünk, díszítünk, és szerzünk meglepetéseket szeretteinknek,

s ilyenkor könnyebben megnyílik a szívünk azok irányába is,

akiknek nem felhõtlen örömet, hanem gondot és fejtörést okoz

az ünnep, mert kevés jövedelmükbõl nem futja gyermekeik-

nek ajándékra. 

A cipõsdobozos ajándékgyûjtési akció több településen is

évek óta egy bevált mozgalom az adományozásra, amivel si-

kerül a nehezen élõ családok apróságainak is örömet szerezni

az ünnepre. Berhidán Jónásné Babai Angelika és Némethy
Judit kezdeményezésére indították el ezt a nemes akciót,

amelyhez 2020 karácsonya elõtt várakozásaikat jelentõsen

meghaladva, rengeteg felajánló csatlakozott, így akkor közel

háromszáz gyermeknek juttatták el a meglepetéseket rejtõ

cipõsdobozokat, illetve az egyéb hasznos felajánlásokat. Bár

rengeteg munka és szervezés állt mögötte, a példátlan siker

láttán nem volt kérdés a 2021. évi folytatás. 

Noha ugyanazokon a gyûjtõhelyeken fogadták az ajándé-

kokat, az adományozók száma ezen a karácsonyon alaposan

megcsappant, ráadásul – nem tudni mi okból – jóval több cso-

mag érkezett kislányok, mint kisfiúk részére. Így nem kis fej-

törést és mérlegelést követelt annak eldöntése, hogyan osszák

szét a meglepetéseket – nyilatkozta az ötletgazda, Jónásné Ba-

bai Angelika, de sietett hozzátenni, hogy az adományozók ki-

sebb érdeklõdése korántsem vette el kedvüket az akció idei

folytatástól. 

A tapasztalatokat leszûrve azonban, úgy látják, a berhidai

emberek is szívesen adakoznak, de a „bedobozolást” a csoma-

golást kevesebben vállalják be, inkább másokra bíznák. Ezért

a szervezõk úgy tervezik, hogy a jövõben elfogadják a felaján-

lásokat, és maguk gondoskodnak majd a cipõsdobozok elké-

szítésérõl. Így az sem fordulhat majd elõ, hogy sokkal több

csomag készül lányoknak, mint fiúknak, vagy hogy a kama-

szokra nem gondol senki. Már most elkezdtek azon ötletelni,

miként tudják gördülékenyebbé és sikeresebbé tenni ezt a ka-

rácsonyi akciót. 

Az adományba érkezett, nagyobb játékokat ezúttal is a Süni

Óvodának ajánlották fel, ahol nagy szeretettel fogadták azokat

– mondta Angelika, aki ezúton is szívbõl köszöni mindenki-

nek, aki önzetlen adakozásával részt vett az akcióban! Az idei

év karácsonya elõtt is számítanak azokra, akik szívesen támo-

gatják a rászoruló gyermekek megajándékozását, mosolyt

csalva az arcukra.

Bálint Edit

Felhívás

„A szülõföld szálai örök összekötõk a tájjal és a földdel, amibõl az ember lett, és amivé
lesz, és nem szakadnak el soha.”

(Fekete István)

Az Összefogással Berhidáért Egyesület Történetek Berhidáról címmel történetíró pályázatot hirdet. A mû elkövetõ-

je lehet kisiskolás, középkorú vagy akár szépkorú is.

Korosztálybéli megkötés nélkül várjuk a pályamunkákat.

Régi idõk eseményeire lennénk kíváncsiak. Ha valakinek a tarsolyában lapul egy-egy érdekes történet falusi disznó-

vágásról, jó hangulatú családi szüretekrõl, az aratási munkálatokról, berhidai lakodalmas szokásokról, karácsonyról, gye-

rekkori emlékrõl, vagy bármirõl amit érdekesnek talál,  az ne habozzon megosztani velünk!

Most itt az alkalom, hogy a település lakói emlékeiket megoszthassák másokkal!

A beérkezett  mûvek megjelennek az egyesület facebook oldalán és a helyi újságban.

Eredményhirdetés a Berhidai Napokon történik.

Díjazás: Emléklap, valamint az elsõ tíz beérkezett mû írója részt vehet a decemberi karácsonyi vásárra történõ kirán-

duláson.

Beadási határidõ: 2022. július 31.
Cím: osszefogassal@citromail.hu e-mail cím, vagy a két mûvelõdési házban. A borítékra kérjük írják rá: ÖBE – Tör-

ténetek Berhidáról.

A pályázónak meg kell szereznie a történetben azonosítható bármely 18 éven felüli személy írásbeli hozzájárulását.

(Vagy csak keresztnévvel szerepeljenek a történetben résztvevõ szereplõk.)

A pályamûvekre kérjük ráírni az író nevét, életkorát, címét, telefonszámát, e-mail címét.

Turcsányi Istvánné ÖBE elnök
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Bõtermõ magvak, tanácsadás, kedvezmények
Miért legyünk Kertbarát kör tagok?

Tavaly sajnos elmaradt, de idén teljes erõbevetéssel ké-
szülnek a Berhidai Kertbarát Kör tagjai hagyományos vetõ-
magbörzéjükre, annál is inkább, mert ebben az évben – ki-
mondani is sok! – félévszázados jubileumot ünnepelnek. Ha
egy népes közösség képes ötven éven át talpon maradni, egé-
szen biztos, hogy a tagjai olyan ismeretek birtokában van-
nak, ami összetartja és megújítja a csapatot. Vajon mi a tit-
kuk? Miért éri meg a Kertbarát Körhöz tartozni? – kérdeztük
Kellerné Szász Anikótól, aki nem csak sok éve tagja, de több
mint egy évtizede vezetõje is az idén jubiláló közösségnek.

– A város lakossága és a környéken élõk elsõsorban az éven-
kénti, a Berhidai Napokon megrendezett, nagyszabású termény-
kiállításainkról ismer bennünket – mondja. – Valóban mi is
nagy odafigyeléssel készülünk ezekre a bemutatkozásokra. A
tagság mindig rengeteg munkát és idõt áldoz rájuk, és a vég-
eredmény tényleg látványos, a látogatóktól is mindig elismerõ
visszajelzést kapunk. De! Szeretném aláhúzni, hogy a Kertbarát
Kör egész éves mûködése nem csak ebbõl áll. A terménykiállí-
tásunk – ha úgy tetszik – csak hab a tortán, mert a közösségünk
munkája ennél jóval szerteágazóbb, sok-sok fontos, értékes és
hasznos tevékenységbõl, ismeretszerzésbõl tevõdik össze.

– Említene néhányat?
– Például az értékes tapasztalatcsere. Az újabbnál újabb ter-

ményfajták vetése és gondozása terén, kinek mi volt sikeres, me-
lyik hozott bõvebb termést, mit, hogyan érdemes elvetni, milyen
termést hoz? Mennyire válnak be a talajjavító és vegyszermen-
tes növényvédõ szerek, vagy a napjainkban alkalmazott magasá-
gyások, balkontermesztések, meg a sok egyéb újítás? Igaz, hogy
a tagság életkora már alaposan meghaladta a nyugdíjkorhatárt,
de a kísérletezõ kedvük, az újításra való érdeklõdésük még igen
élénk. Készek kipróbálni az új fajtákat, a különleges termesztési
módokat is. Ehhez pedig óriási segítség számunkra, hogy a Kert-
barát Kör hosszú évek óta kiváló kapcsolatot ápol a magas mi-
nõségû szaporító cégekkel, ismert kertészetekkel, amelyektõl
kedvezményesen vásárolhatjuk meg a már bevált, kitûnõ fajták
magvait. Néha magam is elcsodálkozom, hogy egyáltalán haj-
landóak foglalkozni velünk, egy ilyen kis közösséggel, de eddig
mindig számíthattunk rájuk. Ha tõlük szerezzük be a magvakat,
garantált, hogy ugyanazzal az energiával, sokkal szebbet, többet
termelhetünk, mert ezek a fajták már ellenállóbbak a megválto-
zott idõjárási körülményekkel és a kártevõkkel szemben is. De
említhetném azt is, hogy kiváló minõségû palántaföldet, szapo-
rító tálcákat, vagy olyan kiváló, tartós élettartamú kerti eszközö-
ket, kisebb szerszámokat is be tudunk szerezni tõlük, amelyeket
a számunkra elérhetõ boltokban hiába is keresnénk. 

– Emellett a helyi gazdaboltban is 10 százalékos kedvez-
ményt kaphatnak a Kertbarát Kör tagjai.

– Igen, a teljes jogú tagoknak jár egy erre jogosító kártya,
ami jól jöhet tavasszal, amikor magvakat, virágcserepeket, ta-
lajjavítót, növényvédõ szereket és mindenféle kerti eszközt
kell beszerezni. 

– Úgy tudom, szakmai elõadókat is szívesen vendégül lát-
nak. Milyen témákban?

– Nemcsak a növénytermesztést illetõ, hanem életmóddal,
egészségmegõrzéssel kapcsolatos kérdésekben is hasznos is-
meretekkel szolgáló elõadókat is meghívtunk és a jövõben is
tervezünk vendégül látni körünkben. Ilyenkor nem csak a ta-
gokat, hanem a kívülálló érdeklõdõket is mindig szívesen lát-
juk. Ahogyan az összejöveteleink is nyitottak, bármikor láto-
gathatják kívülálló érdeklõdõk. Nem kell attól tartani, hogy
azonnal taggá kell válni! Jöjjenek, és tapasztalják meg szemé-
lyesen, mirõl szól, mit jelent kertbarátnak lenni, és ha tetszik,
maradjanak! A csaknem kétéves kényszerkihagyást követõen
mindenkinek szüksége van a közösségi élet újraélesztésére.
Korábban közös kirándulásokat is szerveztünk, ellátogattunk
modern termesztéssel foglalkozó mintakertészetekbe, piacok-
ra, ezt a jövõben is szeretnénk folytatni. Évek óta kiváló kap-
csolatot ápolunk a zalaegerszegi kertbarátokkal, kölcsönösen
meglátogatjuk egymást, remek közös programokat tartunk.
Talán nem kell magyaráznom, hogy a lelkünkkel is csodát tesz
a közösség, az összetartozás. Egy jól összeszokott csapat tag-
jai segítik egymást, és nem csak a kertészkedésben, bármi
másban, ahol erre szükség van. Még az se tartson vissza sen-
kit, hogy nincs se kisebb se nagyobb kertje! Nem feltétel a
kert! Ma már balkonon, teraszon is remekül termeszthetõek –
nem csak a virágok – a zöldségfélék is! Szeretettel várunk
mindenkit, akinek az eddigiek felkeltették az érdeklõdését! 

– Mikorra tervezik az idei vetõmagbörzét?
– Március elején szeretnénk megtartani. Nem késünk el ve-

le, mert az utóbbi évek tapasztalatai bizonyították, hogy máju-
sig nem szabad kiültetni a magoncokat, mert még nagyon hi-
deg a talaj, nem maradnak meg a palántáink. Türelmesnek kell
lenni, és alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. A
börze pontos idõpontjáról idejében tájékoztatjuk a lakosságot.
Érdemes lesz betérni hozzánk, mert sok újdonsággal is szolgá-
lunk, és saját, már bevált terményeinkbõl is adunk ajándékba
vetõmagokat. Emellett minden, a kertészkedéssel kapcsolatos
kérdéseikre válaszolunk. Szeretném hangsúlyozni: minden új
érdeklõdõt szívesen látunk sorainkban! – zárta szavait
Kellerné Szász Anikó, a Berhidai Kertbarát Kör vezetõje.

Bálint Edit 

Kellerné Szász Anikó, a Kertbarát Kör egyik korábbi
Vetõmagbörzéjén

A Kertbarát Kör logója „élõben”, 
azaz a termények bõségszaruja
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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.

Az Összefogással Berhidáért Egyesület pályázatot ír ki az

alábbi témában:

„Tiszta udvar, rendes ház”
A címre pályázhat Berhida közigazgatási területén lévõ

ingatlan tulajdonosa, képviselõje vagy használója.

A cím adományozható annak az ingatlantulajdonosnak,

vagy -használónak, akinek:

- ingatlana s az azon található épület/ek, kert, udvar

ápolt, tiszta

- ingatlana elõtti járda, árok, árokpart gyommentesen

tisztántartott.

Kategória megjelölése: 
a) családi ház 

b) társasház

c) telephely 

Az elismerés családi ház és társasház kategóriában 
5-5 db, telephely kategóriában 1 db  adható.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. június 30. 24:00 óra

A pályázatot az osszefogassal@citromail.hu e-mail

címre, vagy lezárt borítékban a következõ címre kell elkül-

deni: Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár vagy Petõfi

Mûvelõdési Ház és Könyvtár. A borítékra kérjük ráírni:

ÖBE – „Tiszta udvar, rendes ház”

Benyújtandó dokumentumok:
1./ Jelentkezési lap

(A jelentkezési lapra kérjük ráírni: a pályázó nevét, cí-

mét, e-mail címét, telefonszámát, a kategóriát, a pályázat-

tal érintett ingatlan, vagy utca és utcaszakasz címét / meg-

nevezését, a pályázaton nevezett ingatlan leírását, röviden

indokolását, a végén kérjük aláírni!)

2./ Az ingatlan egészérõl készített fotók mellékelve,

vagy digitális formában.

3./ Hozzájáruló nyilatkozat. (Hozzájárulok, hogy ne-

vem és az ingatlanomról készült fotók megjelenjenek a

helyi újságban, város honlapján és a facebookon.)

A dokumentumok beérkezése után a bíráló bizottság

személyesen is felkeresi az ingatlant.

Az elismerés adományozásáról dönt, s az a Berhidai

Napokon kerül átadásra.

A cím öt évre szól, majd újból megpályázható.

A cím visszavonható, amennyiben az ingatlan arra ér-

demtelenné válik.

A cím visszavonásáról az ingatlantulajdonos, vagy

használója értesítést kap.

Díjazás: Az Összefogással Berhidáért Egyesület a címet,

„Tiszta udvar, rendes ház” feliratú falra szerelhetõ emlék-

táblával és oklevéllel ismeri el. Ezen kívül a pályázó sze-

mély ingyenesen részt vehet a decemberi karácsonyi vá-

sárra szervezett kiránduláson.

Az eredmény megjelenik a helyi újságban, az ÖBE

facebook oldalán és a település honlapján. 

További információt az osszefogassal@citromail.hu e-

mail címen lehet kérni.

Összefogással Berhidáért Egyesület elnöksége

Felhívás Programajánló

2022. február 8. 16.30 óra
ÉNidõm - nem csak olvasóklub
Helyszín: 

Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2022. február 12. 10.00-12.00 óra között
Mackó Kuckó – játékos foglalkozás
Helyszín: 

Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2022. február 19. 9.30 óra
Apró Talpak Baba-mama klub
Helyszín: 

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2022. február 26. 15.00-17.00 óra között
Farsang farka – bûvészmûsor és 
játékos foglalkozás
Helyszín: 

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2022. március 1. 16.00 óra
Olvasókuckó átadása
Helyszín: 

Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár
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Várjuk kedves ügyfeleinket 
és leendõ ügyfeleinket

az alábbi nyitvatartási idõben:

Hétfõtõl – Péntekig

11–17 óráig

Szombat – Vasárnap zárva

Részletes információk a csomagfeladásról:

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefon: +36 29 886 670

E-mail: glscsomagpont@gls-hungary.com

www.csomag.hu



Önkormányzati Híradó
Szerkesztõség: Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár – Berhida, Kossuth L. u. 18. 

Telefon: 06/88/455-400, e-mail: kulturhaz@berhida.hu
Felelõs kiadó: Gerõfiné Mészáros Anita • Felelõs szerkesztõ: Ernhofferné Somogyi Ágota

Nyomdai elõkészítés, nyomás: Tradeorg Nyomda Kft., Balatonfûzfõ • Felelõs vezetõ: Tóth Zoltán
Az Önkormányzati Híradó Berhida Város Önkormányzatának ingyenes, idõszaki kiadványa. 

Megjelenik évente 8-9 alkalommal, 2000 példányban. ISSN 2061-067X

KÖVETKEZÕ SZÁMUNK
LAPZÁRTÁJA:

Kérjük, az újságba szánt írásaikat, hirdetéseiket eddig az idõ-
pontig szíveskedjenek eljuttatni hozzánk, ellenkezõ esetben
már csak a következõ számban kaphatnak helyet. A cikkeket
a kulturhaz@berhida.hu e-mailre kérjük megküldeni.
A megjelent olvasói írások és hirdetések tartalmáért nem válla-
lunk felelõsséget! Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát.

2022. március 1.
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