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SZENT ISTVÁN ÜNNEPE
Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar ünnepünk. Elsõ-

sorban Szent István királyra emlékezünk, hisz ez a nap állít em-

léket a keresztény magyar államalapításnak, de egyben ez a nap

az új kenyér ünnepe is.

Egy kis történelmi utazásként emlékezzünk vissza, hogy mi-

óta is ünnepeljük ezt a napot. 

I. István király Nagyboldogasszony Napját, augusztus 15-ét

avatta ünneppé. Szent László királyunk öt nappal késõbbre tet-

te a megemlékezés idõpontját, ugyanis 1083-ban augusztus

20-án avatták szentté Istvánt, azóta emlékezünk e napon ál-

lamalapító királyunkra. Nagy Lajos uralkodásától kezdve e

nap egyházi ünnepként élt tovább, majd Mária Terézia a nap-

tárakba is felvetette nemzeti ünnepként, illetve Budára hozat-

ta István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot, amelyet minden év

augusztus 20-án körmenetben vittek végig a városon. Az

1848/49-es szabadságharc leverését követõen 1860-ig betiltot-

ták az ünnepet. A két világháború közepén e napon a Trianon

elõtti Magyarországról is megemlékeztek. 1945 után két évig

ismét csak egyházi ünnepként engedélyezték, késõbb a politi-

kai ideológiához igazítva elõször az új kenyér ünnepeként, majd

az új alkotmány emléknapjaként hivatkoztak rá. Augusztus 20-a

a rendszerváltást követõen nyerte vissza eredeti jelentését,

1991-ben az Országgyûlés ismét hivatalos állami ünneppé

nyilvánította.

Hagyományaink szerint, a Polgármesteri Hivatal elõtti téren

tartottuk ünnepi megemlékezésünket. Ünnepségünk alkalmá-

ból, településünk új katolikus plébánosa, Felker Zsolt atya ün-

nepi szentmisét mutatott be a Szent László király katolikus

templomban, melyet arató felvonulás követett a Berhida Tánc-

együttes vezetésével. 

Mûsorunkban a Búzavirág és az Õszi Napfény Népdalkör, ill.

a Berhida Táncegyüttes lépett fel, az ünnepi beszédet Pergõ

Margit polgármester tartotta. 

A program végén Felker Zsolt plébános úr megáldotta az új

kenyeret és az arató szerszámokat. Az új búzából sütött, meg-

szentelt kenyeret Pergõ Margit polgármester szegte meg és a

Berhida Táncegyüttes tagjaival közösen kínálta körbe az ün-

neplõ közönségnek.

Köszönjük a közremûködést Pergõ Margitnak, városunk pol-

gármesterének, Felker Zsolt plébános úrnak, Búzavirág Népdal-

körnek, az Õszi Napfény Népdalkörnek, a Berhida Táncegyüttes-

nek, a Rokolya Néptánccsoportnak, a Berhidai Lovasok Köz-

hasznú Sportegyesületnek, a Berhida Város Polgárõrség Egyesü-

letnek, a Várpalotai Rendõrkapitányságnak, a Berhidai Közös

Önkormányzati Hivatal és a Településellátó és Szolgáltató Szer-

vezet munkatársainak, valamint Pénzes Géza vállalkozónak.

szerk.
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KÖZÉLETI HÍREK

Sajtóközlemény
Berhida Város Önkormányzata által elnyert 

vissza nem térítendõ európai uniós támogatásról 
2020/09/08

Berhida Város Önkormányzata 274,07 millió forint vissza
nem térítendõ támogatást nyert el a Terület és Településfejlesz-
tési Operatív Program (TOP) keretén belül közzétett TOP-
1.4.1-19 Bölcsõdei férõhelyek kialakítása, bõvítése tárgyú fel-
hívás alapján, TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00011 azonosító számon
regisztrált, Bölcsõde fejlesztése és új épület építése megújuló
energiaforrással Berhida városában címû pályázaton.

A Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde
berhidai intézményében maximálisan 14 fõt (2 évet betöltött
esetében) lehet beíratni a bölcsõdébe, viszont az elmúlt évek
jelzései és várólistái alapján helyhiány jelentkezett, mert egy-
re több a GYES-rõl, valamint a GYES mellett munkába vissza-
térõ szülõ, és a térségi településekrõl ingázó munkavállalók igé-
nye is megnövekedett a környezõ, dinamikusan fejlõdõ gyárak
létszámbõvítõ foglalkoztatáspolitikája miatt. Ezen okok megol-
dására döntött az önkormányzati testület és az önkormányzatok
társulása e pályázat keretén belül történõ bölcsõdefejlesztésrõl,
melyhez a fenntartási idõ végéig vállalják a mûködtetéshez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását: a jelenleg
mûködõ 12-14 fõs vegyes csoport helyett, a kisgyerneknevelõi
feladatokat jobban támogató megoldásként egy 0-2 éves korig
12 fõvel mûködõ csoport, valamint a 2. életévét betöltött gyer-
mekeknek 14 fõvel mûködõ csoportot valósítanánk meg a leen-
dõ új épületben.

A projekt továb-
bi célja, hogy meg-
újuló energia hasz-
nálatával az új épü-
let gazdaságosabban, környezetkímélõbben és esztétikusabban
tudjon mûködni a mai elvárások szerint, a vidéki életminõség
felzárkóztatása és az esélyegyenlõség javítása érdekében. 

További részcél a megüresedõ bölcsõdei helyiség hiánypót-
ló hasznosítása, lehetõség az óvodásoknak új tornaszoba kiala-
kítására. Nagyobb óvodáskorú igény esetén a megüresedõ he-
lyiség újabb óvodai csoport indítását is megoldhatja.

A bölcsõde építési engedélyéhez szükséges hatályos jogsza-
bályoknak, szabványoknak, mûszaki elõírásoknak megfelelõ
tervdokumentáció elkészítésére, hatósághoz történõ beadására,
engedélyeztetésére és a komplett kiviteli terv elkészítésére az ön-
kormányzat a vállalkozóval a szerzõdést megkötötte. 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.09.30.
A projektrõl bõvebb információkat a www.berhida.hu olda-

lon olvashatnak.

További információ kérhetõ:
Berhida Város Önkormányzata
Pergõ Margit Polgármester
Tel.: +36 88 585 620
E-mail: berhida@berhida.hu

BERHIDA HELYIJÁRATOS AUTÓBUSZ
MENETRENDJE

Érvényes: 2020. 09. 01.-tól

Akácfa köz 7:00 13:00 14:05 15:35

Kossuth Lajos utca (páros oldal) 7:02 13:02 14:07 15:37

Õsi út 7:05 13:04 14:09 15:39

Temetõ (buszforduló) 7:07 13:05 14:10 15:41

Péti út (ÁDR forduló) 7:09 13:07 14:12 15:43

Veszprémi út (páros oldal) 7:11 13:08 14:13 15:45

Kossuth Lajos utca (páratlan old.) 7:13 13:09 14:14 15:46

Vasút utca 7:15 13:10 14:15 15:47

Jókai Mór utca 7:17 13:11 14:16 15:48

Táncsics Mihály utca 7:19 13:12 14:17 15:49

Veszprémi út (Lakath J. út) 7:21 13:13 14:18 15:50

Széchenyi utca 7:22 13:14 14:19 15:51

Orgona út 7:23 13:15 14:20 15:52

Tulipán út 7:25 13:17 14:22 15:53

Peremarton gyt. Iskola 7:26 13:20 14:25 15:55

BERHIDA HELYIJÁRATOS AUTÓBUSZ
MENETRENJE

Érvényes: 2020. 09. 01.-tól

Peremarton gyt. Iskola 7:26 13:30 14:30 16:00

Öregek otthona 7:27 13:32 14:32 16:02

Orgona út 7:28 13:34 14:34 16:04

Széchenyi utca 7:30 13:35 14:35 16:06

Veszprémi út (Lakath J. utca) 7:32 13:37 14:37 16:08

Táncsics Mihály utca 7:33 13:39 14:39 16:10

Jókai Mór utca 7:35 13:40 14:40 16:12

Vasút utca 7:37 13:41 14:41 16:14

Kossuth Lajos utca (páros oldal) 7:38 13:43 14:43 16:16

Õsi út 7:40 13:45 14:45 16:18

Temetõ (buszforduló) 7:41 13:47 14:47 16:20

Péti út (ÁDR) 7:42 13:49 14:49 16:22

Veszprémi út (páros oldal) 7:43 13:50 14:50 16:25

Kossuth Lajos utca (páratlan) 7:45 13:51 14:52 16:27

Akácfa köz 7:47 13:53 14:54 16:30
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Mi hiszünk a vidékben, hiszünk a vidék erejében!
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

2007-ben kezdõdött az a közös munka, amelynek eredménye-
ként sikeres LEADER programot hajtottunk végre a 2007-
2013-as programozási idõszakban, és folytathatjuk ezt a mun-
kát a jelenlegi programozási idõszakban is. Lelkes, térségi szer-
vezetek, és a mögöttük álló aktív vidéki emberek munkája és si-
kere, hogy egy igazi közösség, egy alkotó együttmûködés ala-
kulhatott ki a térségben.

Egyesületünk programjairól a www.bakonyesbalaton.hu ol-
dalon keresztül tájékozódhat.

LEADER (francia betûszó: Liaison Entre Actions pour
le Developpement de l’Economie Rurale) = Közösségi kezde-
ményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért

Az Európai Közösség által 1991-ben elindított közösségi
kezdeményezés gazdasági, társadalmi és környezeti problémák
helyi megoldásával segíti elõ a fenntartható fejlõdést Európa
vidéki területein. A helyi részvétel, a valódi összefogás és
együttgondolkodás, ami máshol esetleg kiegészítõ jelleggel je-
lenik meg, itt a mûködés fõ sajátossága 

A LEADER hét alappillére
1. Területalapú fejlesztés
2. Alulról építkezõ megközelítés
3. Háromoldalú partnerség: a vállalkozói-, civil- és

közszféra
4. Innováció
5. Integrált ágazatközi megközelítés
6. Hálózati mûködés
7. Kooperáció

A LEADER program keretében a Berhida Város Önkor-
mányzata az alábbi programot valósítja meg a 2014-2020-as
programozási idõszakban: 

VP6-19.2.1.-7-2-17

Fitnesz parkok kialakítása Berhidán

Projekt tájékoztató
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Bakony és Ba-

laton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület mûködési területére
meghirdetett, VP-19.2.1-7-2-17 kódszámú, Bakony és Balaton
Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület- Helyi identitást és közös-
ségi együttmûködést segítõ fejlesztések támogatása címû felhí-
vás alapján Berhida Város Önkormányzata, mint támogatást
igénylõ 2018.12.27. napján 1959905947 iratazonosító számú
támogatási kérelmet nyújtott be.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támo-
gató a támogatási kérelmet támogatásra alkalmasnak minõsí-
tette, melyet 2019.09.12-én közölt.

Pályázati felhívás neve: Helyi identitást és közösségi együtt-
mûködést segítõ fejlesztések támogatása

Pályázati felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-7-2-17
Kedvezményezett neve: Berhida Város Önkormányzata
Projekt címe: Fitnesz parkok kialakítása Berhidán
Támogatás összege: 10 178 722 Ft
Támogatás intenzitása: 100%

Projekt azonosító száma: 1959905947
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 08. 31.
A fejleszteni kívánt munkaterület 2020. január 10. napján

átadásra került a kivitelezõnek. 
A kivitelezõ a tárgyi létesítményt a Vállalkozási szerzõdés-

ben rögzített feltételekkel korszerûsítették. A mûszaki átadás-
átvétel napja 2020. július 30.

A projekt célja Berhida város közterületein, 3 helyszínen 1-
1 fitnesz park kialakítása. A jelenlegi pályázat útján elnyert új
létesítmények elsõdlegesen az iskolai tanórák megtartását segí-
tenék elõ, mert bár a két oktatási intézmény mellett van mû-
anyag sportpálya, azokon jellemzõen labdajátékot lehet játsza-
ni. Az eszközök kiválóan kiegészítik majd a testnevelés órai
feladatokat is. A peremartoni II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kolától 200, a berhidai Ady Endre Általános Iskolától 350 mé-
teren belül valósult meg. 

Helyszínek:
Berhida, Rezeda u. 1758/74 hrsz. A jelenleg is játszótérként

mûködõ területen az alábbi fitnesz eszközök kerültek elhelyezés-
re: gyalogló, libegõ, bicikli. A fitneszpark mellett az eszközök
használatát ismertetõ információs tábla került elhelyezésre.

Berhida, Hunyadi tér, 952/10 hrsz. Az ingatlan Berhida bel-
területén található közparki területen. Az ingatlanon jelenleg
ún. „Komplex” fitneszeszköz került elhelyezésre, korábban
ütéscsillapító burkolattal. A területen az alábbi fitnesz eszközök
kerültek elhelyezésre: Pad, kerékpártámasz, ivókút, lépegetõ
kombináció, hulladékgyûjtõ. A fitneszpark mellett az eszközök
használatát ismertetõ információs tábla került elhelyezésre.

Berhida, Szegfû u., 1765/41 hrsz. A területen komplex játék
került elhelyezésre. A fitneszpark elhelyezését a közeli általá-
nos iskola elhelyezkedése indokolta. A park megközelítése a
közútról történik, az iskola felõl gyalogátkelõvel. A meglévõ
két árok felett az átközlekedést átereszek biztosítják. Az ütés-
csillapításhoz gumilapokból álló burkolat készült. A fitnesz-
park mellett az eszközök használatát ismertetõ információs táb-
la került elhelyezésre.

Mûszaki átadás-átvételre 2020. július 30. napján került sor.
A sportolás lehetõsége mindenki számára adott, lehet mo-

zogni edzõteremben, otthon vagy szabadtéren is, egyedül vagy
csoportosan. Napjainkban nagy népszerûségnek örvendenek
a kültéri tornaeszközök is, melyek legnagyobb elõnye, hogy az
elhelyezésükbõl adódóan bárki használhatja õket, bármikor kar-
dió, ügyességi, saját testsúlyos feladatok gyakorlására. Nem-
csak felnõttek, hanem gyerekek is használatba vehetik õket.
A kültéri tornaeszközök jó lehetõséget kínálnak a közös sporto-
lásra, közösség építésre, az egészséges életmód fenntartására.

A fejlesztés helyi együttmûködés keretében valósul meg.
Berhida Város Önkormányzata együttmûködési megállapodást
kötött az Összefogással Berhidáért Egyesülettel, az Öregdiákok
az Ady Iskola Jövõjéért Alapítvánnyal, valamint Berhida
Városi Polgárõrség Egyesülettel.

(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)
A szerzõdõ felek 2018. január 08. napján együttmûködési

megállapodást kötöttek, amelynek keretében Berhida Város
Önkormányzata LEADER pályázatainak elõkészítésébe, végre-
hajtásába bevonja a helyi közösség aktív civil szereplõit. A
partnerek részt vesznek a közösségi területek fenntartásában,
karbantartásában, õrzés-védelmében. A Partnerek vállalják,
hogy a kialakított tereken kisközösségi, városrészi, városi ren-
dezvényeket szerveznek. 

A projekt a LEADER alapelvek közül a következõket érin-
ti elsõsorban:

Területalapú megközelítés: A területalapú megközelítés ré-
vén azok dolgoznak együtt, akik közös otthonuknak érzik az
adott települést. A fejlesztés esetében adott a települési szerep-
lõk együttmûködõ köre. Berhida több településrésze egymástól
viszonylag elszigetelt. Ezért tartalmaz a projekt település ré-
szenként 1-1 helyszínen fejlesztést.

Alulról építkezés elve: a helyi szereplõk által megfogalmazott
fontos igény a közterek valódi, közösség általi használhatósága.
A projekt illeszkedik a HFS stratégiai céljához: „A társadalmi-és
gazdasági kohézió erõsítése, együttmûködési és önfejlesztési
kompetenciák fejlesztésével, erõsítésével az élhetõ vidékért”, il-
letve specifikus céljához: „Helyi identitást erõsítõ közösség- és há-
lózatépítés kompetenciáinak és infrastruktúrájának fejlesztése”
amennyiben a projekt során a közterületeken közösség által hasz-
nált infrastruktúra fejlesztés történik, a projekt eredményeinek fenn-
tartásába pedig lehetõség szerint helyi közösségeket vonunk be.

Partnerség elve: a LEADER során a szereplõk a civil szfé-
ra, a vállalkozói szféra vagy a közszféra helyi szintû képvise-
lõi. A projekt során elsõsorban a köz- és civil szféra szereplõi
fognak össze.

Innovativitás: Az önkormányzat, mint vezetõ partner, be-
vonja a helyi közösségeket a projekt fenntartásába, egy-egy ap-
ró saját feladatok keresztül - a „saját falak” díszítése a közös-
ségi részvétel lehetõségét nyitja meg.

Hálózatépítés: a projekt 4 partner együttmûködésével való-
sul meg. A közös tevékenység által a helyi közösségek együtt-
mûködési képessége erõsödik.

A fitness parkok a kistelepüléseken megszokott, gyermekek
számára készült játszóterekkel szemben sokkal szélesebb kor-
osztályt (12 évtõl az idõsebbekig) céloknak meg.

A fitness park az egyszerû, kizárólag pihenést szolgáló köz-
parkokkal szemben aktív idõtöltésre biztosít lehetõséget.

A fitness parkok helyszínét közösségi tervezés módszertaná-
val választottuk ki, az együttmûködésben részt vevõ szerveze-
tek bevonásával. Az egyes fejlesztések tartalmát hasonlóképpen
véglegesítettük.

Az együttmûködõ partnereken keresztül bevonásra kerülnek
az idõsebb korú iskolás korú gyermekek és azok családjai. A
sportoló fiatalok, illetve a fõként családos férfiakat tömörítõ
polgárõrség aktív települési közösségek. Az akadálymentesí-
tés hatására könnyebben vehetnek részt a programokban a moz-
gáskorlátozottak.

A projekt tájékoztató a helyi újságban is és Berhida Város hon-
lapján is megjelent. 

Ünnepélyes átadásra 2020. 08. 15. napján került sor „Egy
nap Peremartonért!” program keretében. 

A Projekt ezzel a honlap megjelenéssel záródott.
Berhida Város Önkormányzata ezúton is szeretné megkö-

szönni a támogatást!

Szegfû u.

Rezeda u.

Hunyadi tér
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Német nemzetiségi napközis tábor
A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat

és a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzeti-
ségi Nyelvoktató Általános Iskola közös együtt-
mûködéssel augusztus utolsó hetében nyári nap-

közis tábort szervezett. A tábor Magyarország Kormánya jóvoltá-
ból, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatán keresz-
tül, a NEMZ-N-20-0184 projekt keretében valósulhatott meg. Az
iskola és a helyi német nemzetiségi önkormányzat régóta szervez

közös progra-
mokat, együtt-
mûködik a tele-
pülésen zajló
nemzetiségi ren-
dezvényeken. A
napközis tábor
célja a nyári
szünet idejére a
fõleg alsó tago-
zatos diákok fel-
ügyeletének biz-
tosítása, mely az
iskola és a tele-
pülés közös ér-
deke. A napkö-
zis tábor temati-
kája a német
nemzetiségi ha-
g y o m á n y o k ,
kultúra és a
mindennapi élet

megismerésére épült. A német népismeret órákon szintén a tradí-
ciókról, népszokásokról, a régi életmódról tanulnak a gyerekek,
mely ismereteket most élményeken, tapasztalatokon keresztül mu-
tattuk meg, a tanult ismereteket kipróbálva és elmélyítve.

A tábor elsõ napján népi játékokkal ismerkedhettek a gyere-
kek. Megtapasztalhatták, hogy milyen egyszerû és mégis szóra-
koztató játékokkal játszott az ifjabb nemzedék régen, amikor még
hírbõl sem ismerték a mobiltelefont és az internetet. A délután fo-
lyamán maguk is készíthettek a kézmûves foglalkozás során játék-
repülõt maguknak, melyek aztán kipróbálásra is kerültek.

A második nap az egyik legnépszerûbb napnak sikeredett.
A gyerekek a népi játszóház keretein belül megismerkedhettek
a kukorica feldolgozás menetével, melyrõl eddig csak a népis-
meret órákon hallhattak. Kipróbálhatták a morzsolást, darálást.
A délután során a szabadtéri játék mellett a kézmûveskedésé
volt a fõszerep.

A harmadik napon a Lackó Dezsõ Múzeum múzeumpeda-
gógiai foglalkozásán vehettek részt a diákok, ahol magyarorszá-
gi németek szokásaival, az ünnepekhez kapcsolódó eszközök-
kel ismerkedhettek meg. A program interaktív volt, a gyerekek
az érdekes és játékos feladatok mellett, az eszközöket is a ke-
zükbe vehették, kipróbálhatták.

(Folytatás a 6. oldalon)
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(Folytatás az 5. oldalról)
A negyedik napon a Szekszárdi Német Színház Tûzmanócs-

ka címû, német nyelvû elõadását tekintették meg a résztvevõk,
majd a mesét puzzle és plakát formájában meg is örökítették. A
mûsor végén a bábokkal is megismerkedhettek.

Az utolsó napon a táborozók maguk készíthettek bábokat,
melyekkel elõadták a maguk meséit, és textilbõl készült kis toll-
tartót dekorálhattak, ismerkedve kicsit a ruhafestés alapjaival.

A tábor programjai során sok hasznos tudást szerezhettek a
tanulók, illetve a meglévõ tudásukat feleleveníthették, kipró-

bálhattak olyan eszközöket, amelyekrõl eddig csak hallomásból
ismertek. Talán ezt volt a tábor legfontosabb és leghatásosabb
eleme, hogy mindent megtapasztalhattak, kézbe vehettek, ki-
próbálhattak, ami az õ korosztályuk számára a legfontosabb,
így nyújtva maradandó élményt. Minden programon lelkesen és
jókedvûen vettek részt, szívesen játszottak, kézmûveskedtek. 

Köszönjük a lehetõséget Magyarország Kormányának
és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatá-
nak, hogy megvalósíthattuk a programot! 

Ernhofferné Somogyi Ágota és Vargáné Nesó Ágnes

BEMUTATKOZÁS
1981-ben Várpalotán

születtem. Családom
tõsgyökeres sármelléki,
a bányász munka miatt
költözött Várpalotára,
amikor megnyíltak a
szénbányák. Erõsáramú
berendezésszerelõ szak-
mát tanultam, majd
érettségi után elektro-
technikusi képesítést
szereztem. A PLC-k
programozása, áramkö-
rök tervezése között
egyre jobban éreztem,

ez nem az én utam. Segíteni akartam az embereken. Hivatás-
tisztázó lelkigyakorlat után egy évig sekrestyésként dolgoz-
tam Várpalotán, majd jelentkeztem a Veszprémi Érseki Hittu-
dományi Fõiskolára, hittanár-nevelõ szakra, ahonnan kértem fel-
vételemet a kispapok közé a szemináriumba. 2011. június 17-
én szentelt pappá a Szent Mihály Bazilikában dr. Márfi Gyu-
la érsek úr. Majd Rómában folytattam tanulmányaimat a spi-
rituális teológia területén, licenciátust szerezve a Teresianum
Kármelita Egyetemen. 2014-tõl a veszprémi Szent Mihály Fõ-
plébánia káplánja lettem, a Veszprémi Fõegyházmegye hitok-
tatási referense, és hittanár-nevelõtanár mesterszakot végez-
tem. Dr. Udvardy György érsek úr, 2020. augusztus elsejétõl
Berhida – Õsi – Nádasdladány és filiáinak plébániai kormány-
zójává nevezett ki.

Hivatásom: A családi hivatásban az édesanya, az édesapa
életét Isten jelenlétében a család tölti be. Egymásért élnek, örül-
nek, szeretnek, dolgoznak, küzdenek, sírnak, szenvednek. Érje
õket bár boldogság vagy szenvedés, életüket többé már nem
tudják elképzelni egymás nélkül! A család jelenti az életet szá-
mukra. Boldogságuk beteljesedett, hiszen rátaláltak egymásra,
hivatásukra, Isten tervére. Gondoskodásukon, szeretetükön ke-
resztül érzik meg Isten szeretetét, a bajban megtapasztalják Is-
ten irgalmát és segítõ kezét. A papi hivatásban egy hatalmas
családot kaptam, százannyit, ahogy Jézus ígérte! Lelki testvé-
reket, gyermekeket, akik családként vesznek körül. Értük élni,
dolgozni, testi-lelki gyógyulásukért, örök boldogságukért imád-
kozni, küzdeni. A megtalált Isten-szeretetet, kegyelmet átadni,
közvetíteni számukra. Imában és áldozatban együtt élni velük.
Segíteni nekik, hogy rátaláljanak Istenre, lelkünk orvosára. Hi-
temet és reményemet adom, amit Istentõl kaptam. Isten velünk
van és annyira szeret minket, hogy minden áldozatra kész volt,
hogy velünk maradjon mindörökké. Sokszor egy másik embe-
ren keresztül segít.

A betegségben, szenvedésben nem tudok imádkozni és nem
érzem Isten jelenlétét, nem hallom hangját mikor kérdezem:
miért? Késõbb veszem észre, hogy ott volt végig velem, mel-
lettem, bár nem éreztem, de azokban az emberekben volt ott, akik
mellettem álltak mindvégig, és segítettek. Isten a másik embe-
reken keresztül is segít. Isten segít a szentségeken keresztül, az
imádságon keresztül, a Szentlélek mint út, élete bennünk, és a
kereszthordozásnál segít más embereken keresztül, és ez az,
amit nekünk át kell adnunk, közremûködnünk kell az Istennel
a szenvedõ emberek megsegítésében! Amikor bajban vagyunk,
nem érezzük Isten jelenlétét, gondviselését, távol érezzük ma-
gunktól, akkor megjelennek emberek, akik lehajolnak, bekö-
töznek, segítenek, cipelnek, visznek, szállítanak minket kór-
házba, a gyógyulás helyeire, hogy túléljük. Reményt és hitet
adnak, a sajátjukat, hogy velünk az Isten, mindennek ellenére! 

Istent szeretni! Meg kell szeretnünk, meg kell szerettetnünk
Istent. Ferenc pápa szavaival: „Adj puszit Jézus sebére a ke-
reszten, hisz neked sem fáj annyira, ha anya vagy apa megpu-
szilja a sebedet, ha elesel.” Megtanulni szeretni Istent, a szere-
tet tetteken keresztül. „Ápolni kell a szívünkben az Isten irán-
ti szeretet hevét, szeretetünk érzelmeit.” Ha a kezdet kezdetén
megszereti Istent a gyermek, akkor örökre az Õ szeretetében, je-
lenlétében fog élni, akár elesik, akár gyõz! Elsõ az érzelem,
második a tett! Szeretsz Péter? Igen! Akkor tedd meg, amit ké-
rek tõled, mondja Jézus Péter apostolnak. Meg kell szeretnünk
Istent, meg kell szerettetnünk a ránk bízottakkal. Ha ezen az
úton indulok, a Szentlélek útitársamként nyitja meg a szívem,
a szíveket. A pap lelki vezetõ, a hitoktató lelki vezetõ, a szülõ-
nek is lelki vezetõvé kell válnia, akinek fontos a gyermekének
lelki élete, és ezen minden eszközzel dolgozik. Kicsi korától
tanítva a gyermek megismeri a szeretõ Istent, az Õ parancsola-
tait, majd felnõve egyre jobban el tud mélyedni a teológiában,
a tudományokban, Isten megismerésében. A hitismeretek mind
kis kulcsok az ember szívéhez, hogy egyre jobban felismerje
Isten iránta táplált végtelen szeretetét. Ezek a kis kulcsok egy-
re több ajtót nyitnak a gyermek szívében, hogy egyre mélyeb-
ben szeresse az Istent, ki tudja mondani: Jézus szeretlek! Akit
szeretek, ahhoz hûséges vagyok, aggódom, óvom, védem, meg-
teszek mindent, képes vagyok életemet is odaadni érte! Jézus eny-
nyire szeret minket! Életét adta, meghalt értünk! Én mennyire
szeretem Õt? Képes vagyok életemet odaadni Neki? A keresz-
tény értékek és törvények szerint élni? Át kell adnom minden-
kinek az Isten szeretetemet! Kérnem kell a Szentlelket, hogy
nyissa meg a rámbízottak szívét, hogy minél jobban ragaszkod-
janak Istenhez! Jó pásztora akarok lenni a rámbízottaknak! Eh-
hez kérem Isten segítségét és a Hívek imáját!

Felker Zsolt atya
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Nyár végi rendezvényeink
Augusztus vége a nyár búcsúztatásáról, az iskolakezdésrõl

szól. Érzõdik, hogy hamarosan színes levelekbe borulnak a fák,

és véget ér a szabadság idõszaka. A Berhidai Mûvelõdési Ház

és Könyvtár „STOP NYÁR!” címmel egy hetes programsoro-

zatot valósított meg. Igyekeztünk minden korosztály számára kel-

lemes kikapcsolódási lehetõséget biztosítani. 

Legelsõ programként a Meseerdõ Bábszínház látogatott el

a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárba, ahol a „Brumi Ma-

ci születésnapja” címû bábelõadáson vehettek részt az érdeklõ-

dõk. Kicsik és nagyok egyaránt élvezték a zenés, interaktív elõ-

adást.

Településünkön – talán sokan nem is tudják – nagyon sok te-

hetséges amatõr mûvész él. Korábban néhányan különbözõ he-

lyi kezdeményezésû kiállításon már részt vettek, de vannak

olyanok is, akik még nem fedték fel tehetségüket. Az Összefo-

gással Berhidáért Egyesület, valamint a Berhidai Mûvelõdési Ház

és Könyvtár június hónapban egy felhívással próbálta megszó-

lítani a településen élõ alkotókat. Szerencsére nagyon sokan je-

lentkeztek, így augusztus 28-án megnyithattuk a „Kreatívan!”

címû kiállításunkat. 21 mûvész alkotásait lehetett megtekinte-

ni szeptember 12-ig a berhidai mûvelõdési házban.

A programsorozat nem ért véget, hiszen egy nagyon szép

évfordulót ünnepelhettünk 29-én, szombaton a Petõfi Mûvelõ-

dési Ház és Könyvtárban. Talán kevesen tudják, hogy Berhidán

20 éve lehetõség van aerobicozni Németh Anita jóvoltából. Ezt

a jubileumi alkalmat egy felejthetetlen közös aerobic órával ün-

nepeltük meg. Anita minden héten kedden és csütörtökön 18:00

órára várja a mozogni vágyókat a Berhidai Mûvelõdési Ház és

Könyvtárban.

A napot a Hangár21 élõkoncertje zárta. Nagyon jó hangula-

tú társaság gyûlt össze és énekelt együtt a zenészekkel.

A programsorozat vasárnap Máthé Szabina erdõfürdõjével ért

véget a peremartoni erdõben. A résztvevõk kipróbálhatták, mi-

lyen elcsendesíteni az elméjüket. Megtudhatták, hogy tudatos

jelenléttel mennyi mindent észre lehet venni a természetben.

Ha valaki nem tudott részt venni a programon, vagy felkeltet-

te az érdeklõdését ez a pár sor a facebookon SLOW FLOW

WALKS néven fel tudja venni a kapcsolatot Szabinával.

A nyárnak ugyan lassacskán vége, de a mûvelõdési ház to-

vábbra is várja a látogatókat, és buzdítunk mindenkit, hogy ta-

lálkozzunk szeptember végi rendezvényeinken is. Szeptember

19-én a Múltidézõ Forgatag rendezvény keretében szüreti fel-

vonulást és gyermekeknek középkori játszóházat tervezünk, a

napot a Szent Kereszt Templom búcsúi szentmiséje zárja. Szep-

tember 26-án bringás programunk keretében a családok kalan-

dos kerékpárút bejáráson vehetnek részt, ahol ügyességi és lo-

gikai feladványokkal tarkítjuk az útvonalat. Bízunk benne,

hogy az idõjárás és a járványügyi helyzet nem gördít utunkba

akadályt.

szerk.

Kedves Berhidai Angyalok!
Viszló Edina vagyok egy tüneményes és harcos kisfiú,

Nimród édesanyja. Még 2019 õszén kaptam egy megkeresést,

hogy Berhidáról is elfogadok-e kupakokat, mert Berhida Pere-

martongyártelep településrészén mûködõ iskola Szülõi Mun-

kaközössége kupakgyûjtõ edény kihelyezését tervezi, és elõ-

ször Nimródnak ajánlaná fel. 2020. februárjában már mehet-

tünk is az elsõ adagért. Nagyon megörültünk, hogy milyen sok

kupak gyûlt össze nagyon rövid idõ alatt a szív alakú kupakgyûj-

tõben, amit az iskola mellett helyeztek ki. Eddig már 4x kaptuk

meg Nimródnak az összegyûlt felajánlást, amit Mi hálás szív-

vel fogadtunk, hisz minden egyes kupakkal úgy érzem, hogy

közelebb kerülünk a célunkhoz: Nimród Önálló Lépteihez.

2015-ben született kisfiam, de sajnos nehezen kezdett neki

az életnek. Oxigénhiányos lett, majd 2 nap múlva több oldalon

is kapott agyvérzést. Nem sok esélyünk volt a túlélésre, de ez

a kis Csodabogár bizony élni akart. Nem adta fel. Szerencsére.

1 hetes kora óta nekiláttunk a különbözõ fejlesztéseknek. Én

azt gondolom, mivel azóta annyi mindenre rácáfolt, amit jósol-

tak nekünk, miért ne lehetne így a többi dologgal is? Hisz a

gyerekek és az agyi plaszticitás hihetetlen dolgokra képes. 

Ahogy a hit és a szeretet is. Én Hiszek benne. És Imádom, úgy

ahogy van, még ha más is, mint a többi gyerek. Rendületlenül

végezzük a különbözõ tornákat, napi feladatokat, járunk ren-

geteg terápiára, ami sajnos mind önköltséges. Nemrég felmerült

egy nagyon költséges külföldi izomlazító mûtét is, amire a pénz

már összegyûlt, de az ezt követõ szintén nagyon költséges

(4,8millió Ft) rehabilitációhoz még sajnos rengeteg hiányzik.

Ezért folytatjuk rendíthetetlenül tovább a kupakok gyûjtését,

válogatását. 

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a késõbbiekben is Gondol-

janak Ránk, amikor mûanyag kupak kerül a kezükbe! SEGÍT-

SÉGÜKET HÁLÁS SZÍVVEL KÖSZÖNJÜK!

Viszló Edina
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BERHIDAI NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBÕL
6 hónap nagy idõ, ennyi ideig nem találkoztunk. Nagy-

on hiányoztak a beszélgetések, kirándulások. A mai napon,

szeptember 7-én nagy örömmel jöttek el a klubtagok, a

vírushelyzet miatt kicsit kevesebben a megszokottnál.

Mindenkinek volt egy-két szava a másikhoz, fõleg arról,

hogy mi történt ez alatt a 6 hónap alatt, milyen az egész-

ségünk. Örömmel tudatom, hogy mindenki nagyon jól

van!

Nagyon nagy öröm érte a nyugdíjas klubot: Mészáros-
né Rozika nénitõl anyagi támogatást kaptunk, amit

igyekszünk hasznos célra  felhasználni. Nagyon szépen

köszönjük!

Július hónapban a klubtagoknak Babai János ajándé-

kot hozott, amit el is osztottunk. Köszönjük szépen!

Sajnos az elmaradt programokat már nem tudjuk be-

pótolni, de a névnapokat és ünnepeket igen.

Összesen 36 klubtagot köszöntöttünk:

34 klubtagot névnapi köszöntéssel,

Fülöp Imréné Annuskát abból az alkalomból, hogy

április 11-én töltötte be 85. életévét,
Szabó Károlyt és Molnár Izabellát pedig abból az

apropóból, hogy május 2-án ünnepelték az 50. házassá-
gi évfordulójukat.

Kívánunk nekik nagyon jó egészséget és felhõtlen bol-

dogságot.

Elkészült a II. féléves program is, de ezt még sajnos

felülírhatják a vírushelyzet miatt kialakult szigorítások.

Kívánok mindenkinek jó egészséget, vigyázzatok ma-

gatokra!

Horváth Istvánné
klubvezetõ

Tájékoztató
az Idõsek Napi Ünnepségrõl

Kedves Idõsebb Lakosok!

2020-ban a járványügyi helyzet miatt 

számos helyi program maradt el és marad el 

a közeljövõben is. 

A koronavírus gyorsan terjed, s mint tudjuk 

az idõsebbekre a legveszélyesebb.

Az Idõsek Napi ünnepség hosszú mérlegelés után 

- mivel ez a program kifejezetten a veszélyeztetett 

korosztálynak szól - az idei évben sajnos elmarad.

A járványügyi helyzet enyhülését követõen 

- amint biztonságossá válik a rendezvény megtartása - 

pótolni fogjuk.

Kérjük, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra!

Megértésüket köszönjük.
szervezõk
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Kedves Gyerekek!

A Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár

„ÕSZI REJTVÉNYKAVALKÁDRA”
hív minden 

alsó tagozatos 

kisiskolást.

Szeptemberben, 

októberben 

és novemberben 

közzé teszünk 

egy-egy feladatlapot, 

melyet a könyvtárainkban

tudtuk átvenni, 

vagy letölthettek 

facebook oldalunkról. 

A feladatlapok megoldását következõ hónap 15-ig 

dobjátok be a könyvtáraink elõtt elhelyezett 

gyûjtõládába.

A harmadik forduló után összesítjük 

a helyes megoldásokat, és eredményt hirdetünk.

Hívunk, várunk szeretettel a könyvtárban!

Forgalomkorlátozás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020.

szeptember 19-én 14.00–17.00 óra között szüreti
felvonulást tartunk. A felvonulás ideje alatt az aláb-

bi útvonalon lehet forgalomkorlátozásra számítani:

Szent Kereszt templommal szemközti tér
(Kossuth u. 11. mellett) – Kossuth utca – Kisko-
vácsi utca – Kossuth utca - Diófa utca – Vasút
utca – Könyves Kálmán utca – Dankó Pista ut-
ca – Magyar Ifjúság utca – Veszprémi út –
Dózsa György utca – Csokonai utca – Platánfa
utca – Lakath J. utca – Dankó Pista utca –
Rózsafa utca – Veszprémi út – Polgármesteri
Hivatal elõtti tér (Veszprémi út 1-3.)

Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket

kérjük, megértésüket köszönjük!

Berhidai Mûvelõdési Ház 
és Könyvtár munkatársai
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WÁGNER ÉS TÁRSA TEMETKEZÉS
BERHIDÁN A TEMETÕ MELLETT 

(AUTÓSBOLT HELYÉN)

ÁLLANDÓ 24 órás szállítási ügyelet:
70/637-42-27

Információ: Paré Csilla 70/944-2562

8182 Berhida-Peremartongytp., Ibolya u. 13/1.

Rendelés felvétel: Várpalotán is

a Kossuth út 15. sz. alatt.

BERHIDA, KISKOVÁCSI, 
PEREMARTON TÖRTÉNETE ÉS

NÉPRAJZA
címû kiadvány megvásárolható (3000 Ft/db)

a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárban

és a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban,

nyitvatartási idõben.

KÖNYVVÁSÁR
A könyv a legszebb ajándék! 



Növelje lakásának, házának energiahatékonyságát, telepítsen megújuló

energiaforrást-napelemet 0%-os hitellel!

A hitelt magánszemélyek, társasházak, és lakásszövetkezetek igényelhetik,

10%-os saját forrással, többek között fûtési rendszerek korszerûsítésére,

szigetelésre, nyílászárók cseréjére, valamint megújuló energiaforrások,

vagyis napelemek, napkollektorok, beépítésére. Az igényelhetõ hitelösszeg

magánszemélyeknek 500.000–10 millió forint, társasházak és lakásszövet-

kezetek esetén pedig lakásonként 250.000–7 millió forint. A hitel futamideje

maximum 20 év lehet.

Solar Rendszerépítõ Kft.
8200 Veszprém, Budapest út 75.

info@solar-re.hu.
www.napelemveszprem.hu

+36 30/298-5585
+36 70/638-2339
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