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ÉV VÉGE
Ilyenkor év vége felé sokszor gondolunk arra sajnál-

kozva – fõként akinek jó éve volt –, milyen kár, hogy

ilyen gyorsan eltelik ez az év. Ebben az évben már õsszel

arra vártunk, hogy legyen már vége, mert akkor talán

nyugtunk lesz ettõl a vírustól.

Itt a december, visszaszámolunk, mert pár hét és itt az

év vége. Vasárnaponként meggyújtjuk az adventi gyer-

tyákat – na persze csak szigorúan családi körben –, és

egyre többet gondolunk a közelgõ karácsonyra. Elsõsor-

ban azért, hogy hányan jöhetünk össze, és mégis hogyan

lesz ez most.

Mozgalmas éven leszünk túl. Olyan fogalmakat kellett

megtanulni például, mint a karantén, lakhelyelhagyási ti-

lalom, hogy csak a leggyakrabban használtakat említsem.

Azt gondolom, hogy bármi más jó történt az életünkben,

a 2020 errõl emlékezetes lesz.

A város gyarapodása szempontjából milyen volt ez

az év?

Csak a nagyobbakat nézve, elkészült a szõlõhegybe ve-

zetõ Fenyõs út felújítása, helyre állítottuk a Cinca patak

okozta károkat, befejezõdött a szennyvíztisztító telep bõ-

vítése, felújítottuk a rendõrség épületét, elkészült a ke-

rékpárút, fitness park létesült a Szegfû utcában, új csator-

na kiépítésével rendezésre került a Lakath tér alatti

szennyvízelvezetõ hálózat, és elkezdõdött a nagykapu fel-

újítása is.

El kellett, hogy maradjon rengeteg közösségi rendez-

vény, nem tudtak mûködni úgy ahogy szoktak a civil

szervezetek, klubok. Ez nagyon nagy kár.

Mit kívánhatunk az elkövetkezendõ hetekre és évre?

Elsõsorban EGÉSZSÉGET MINDENKINEK.

Aztán, hogy jövõre is egész évben legyenek olyan

közös dolgaink, amelyek továbbra is nagy konfliktu-

sok nélkül összekötnek bennünket. Kívánom, hogy ne

kelljen maszkot varrnunk, vagy vennünk, és félelem

nélkül szabadon mozoghassunk, járhassunk társaság-

ba. Fontos, hogy legyen mindenkinek megbízható jöve-

delme, hogy könnyebb legyen mindennapi életük és kí-

vánok békés és boldog karácsonyi ünnepeket minden-

kinek.

Berhida, 2020 év vége

Pergõ Margit 
polgármester
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KÖZÉLETI HÍREK

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
A Képviselõ-testület valamennyi képviselõ jelenléte mellett

2020. október 29-én - a koronavírus járványra tekintettel foko-
zott óvintézkedések betartásával - tartotta meg a rendes ülését. 

A képviselõk a Képviselõ-testület ülésén 9 napirendi pontot
vitattak meg, melynek keretében elsõ napirendi pontként a
2020/2021. nevelési év kezdésének tapasztalatairól, a közne-
velési feladatok személyi és tárgyi feltételeinek alakulásáról
szóló írásos beszámolót tárgyalták meg. A beszámolót a képvi-
selõk egyhangúan fogadták el. 

Tekintettel arra, hogy a köztemetésre vonatkozóan megkötött
szerzõdés 2020. december 31-én hatályát veszti, ezért a képviselõk
– egyhangúlag – úgy döntöttek, hogy a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (1) bekezdé-
sében foglalt kötelezettség ellátása érdekében Berhida közigazga-
tási területén a köztemetés lebonyolítására pályázatot írnak ki. 

Harmadik napirendi pontként a képviselõk egyhangúlag
döntöttek a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár Szervezeti
Mûködési Szabályzatának módosításáról, amely döntés meg-
hozatalára egyébként a jogszabályi környezet módosulása mi-
att volt szükséges. 

A következõ napirendi pont tárgyalása során – 2 tartózkodás mel-
lett – döntés született arról, hogy a „Veszprém-Balaton 2023 Eu-

rópa kulturális fõvárosa” program által gondozott regionális
együttmûködéshez csatlakozik városunk. A csatlakozás által lehe-
tõség nyílik arra, hogy a városunk által szervezett kulturális prog-
ramok bekerüljenek a kulturális fõváros programsorozatba, vala-
mint arra is, hogy a „központi” kulturális programokban részt ve-
hessen Berhida. A kulturális program keretében mind a saját,
mind pedig a központi programok tekintetében támogatási össze-
gekre lehet majd pályázni. Azáltal, hogy a képviselõk a csatlako-
zási szerzõdés aláírása mellett döntöttek, így a civil szervezetek-
nek és a gazdaság többi szereplõinek is lehetõsége van arra, hogy
tevékenységének támogatására pályázatokat nyújtsanak be.

A képviselõk a további napirendi pontok keretén belül a te-
lek beépítési kötelezettséggel, építési telek elidegenítési tilalmá-
nak törlésével kapcsolatos kérelmek, a Süni Napközi-otthonos
Óvoda saját konyhájának fejlesztése pályázat, valamint a He-
lyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesz-
tése, közétkeztetés fejlesztése, a Berhida, 1795/12 hrsz.-ú in-
gatlan elidegenítésre történõ kijelölése, a Berhida, 1756 hrsz.-
ú ingatlan telekalakítása, a Berhida, Dankó u. 2. szám alatti he-
lyiség bérleti pályázata tárgyában tett elõterjesztéseket is meg-
vitatták, majd a határozati javaslatot elfogadták.

dr. Guti László jegyzõ

RENDÕRSÉG-POSTA MEGLÉVÕ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA ÉS
KORSZERÛSÍTÉSE

Berhida Város Önkormányzata, a Belügyminisztérium a

települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települé-

si önkormányzatok támogatását érintõ kormányhatározatok

módosításáról szóló 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat

alapján vissza nem térítendõ támogatásban részesült. 

A kivitelezés tárgyát képzõ – Berhida, Szegfû u. 1.

1758/29 hrsz. alatti Rendõrség-Posta meglévõ épület felújítá-

sa és korszerûsítése – beruházásra vonatkozóan az eredményes

beszerzési eljárást követõen kivitelezési szerzõdést kötöttünk

2020. február 27-én. A pályázatban vállalt 1758/29 hrsz-ú

ingatlan kivitelezési munkái elkészültek, a mûszaki átadás-

átvételi eljárás 2020. augusztus 17-én lezárult.

Az épület két jól elkülöníthetõ egységbõl áll. Az egyik

egységben a Posta mûködtet kirendeltséget. Az üresen álló

épületrész korszerûsítésével és felújításával a helyi rendõr-

õrsnek biztosítottunk elhelyezést. A korszerûsítés és felújítás

kiterjedt a belsõ és külsõ építõmesteri munkákra - a belsõ

bontást követõ új burkolati és vízszigetelõ réteg kialakításá-

ra, külsõ és belsõ nyílászárók cseréjére, homlokzati és lába-

zati falak hõszigetelésére, felületképzésére, zárófödém alul-

ról történõ hõszigetelésére, tetõhéjalás felújítására, épület kö-

rüli drénrendszer kiépítésére, csapadékvíz elvezetés megol-

dására, belsõ festés-mázolás, valamint épületgépészeti-fûtési-

hûtési rendszerre és villamoshálózatra egyaránt. Kialakításra

került egy garázshelyiség, továbbá új tûz- és biztonsági rend-

szer került kiépítésre.

Berhida Város Önkormányzata

FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,

hogy a Péti úti temetõ 2020. novemberétõl

már az északi oldalon létesített 

új bejáraton keresztül

is látogatható.
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MARTINSTAG – KICSIT MÁSKÉPP
Önkormányza-

tunk, mint minden

évben, idén is ké-

szült arra, hogy az

elõzõ évek hagyo-

mányait tovább

örökítve, több

programelemmel

színesítve megün-

nepelje a Martin

napot. Nyáron még

olyan terveket szõt-

tünk, hogy kicsit

megreformáljuk a

programokat, mó-

dosítjuk a felvonu-

lás útvonalát és a mûsor helyszínét. Terveink szerint a felvonu-

lás a Hõsök terére vezetett volna, és a megemlékezést a Szent

László Katolikus Templomban szerettük volna megtartani.

Sajnos számításainkat az élet felülírta. A márciusban ki-

robbant Covid 19 járvány nyárra már úgy tûnt, hogy vissza-

szorul, és minden visszatérhet a szokásos kerékvágásba, de

sajnos az õsszel fellobbanó második hullám miatt bevezetett

járványügyi intézkedések szükségessé tették, hogy átgondol-

juk elképzeléseinket. Szeptemberben ezért képviselõtársaim-

mal azt a döntést hoztuk, hogy a felvonulást nem tartjuk meg,

helyette olyan programelemeket szervezünk, amit megtehetünk

a védelmi intézkedések betartásával is.

A Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárral összefogva,

több állomásból álló Õszi Kalandjátékot szerveztünk, mely

során az õszi jeles napokhoz, így a Martin naphoz is kötõdõ

feladványokkal találkozhattak a gyerekek városunk több frek-

ventált pontján, az õszi szünetben. 

A helyi iskolákban német nemzetiségi nyelvoktatásban

résztvevõ diákok részére, Martin naphoz kötõdõ feladatlapot

készítettünk, játékosabbat az alsósosoknak, és egy kicsit

több nyelvtudást igénylõt pedig a felsõs tanulóknak. Mind-

két iskolában segítségét kértük a német nemzetiségi nyelv-

oktatásban résztvevõ pedagógusoknak, mind a feladatlapok

kiosztásával, mind kijavításukkal kapcsolatban, amit ezúton

is köszönünk. A kitöltõk között nem osztottunk helyezést, a

feladatlapok elbírálását a pedagógusokra bíztuk. A felada-

tokat elvégzõknek egy kis emlékkel köszöntük meg a rész-

vételt. 

Minden évben nagy hagyománya van, hogy a Martin nap-

hoz kötõdve, kreatív témájú versenyt írunk ki a lakosságnak.

Most úgy gondoltuk, hogy visszatérünk a több évvel ezelõtti

szokásunkhoz, és lámpáskészítõ versenyt hirdettünk. Szán-

dékunk szerint a kultúrház földszintjén, az ünnephez illõen

dekorált környezetben szerettünk volna az elkészített mun-

kákból egy kiállítást rendezni, és ezek a sötétben kivilágított

lámpások szimbolizálták volna az elmaradt felvonulást. Saj-

nos ezt az elgondolásunkat is el kellett engednünk, mert pont

november 11-étõl jöttek ki azok a megszorító intézkedések,

melyek értelmében már nem lehetett rendezvényt tartani és a

mûvelõdési ház is bezárt. Az ovisoktól és az iskolásoktól sok

szép lámpás érkezett, a mûveket egyenként lefotóztuk, és on-

line kiállítás keretében nemzetiségi önkormányzatunk közös-

ségi oldalán mutattuk be. Az eredményhirdetést is itt tettük köz-

zé.

Köszönjük Mindenkinek, aki részt vett programjainkon,

vagy segített a szervezésben!  Bízunk benne, hogy jövõre egy

tartalmasabb programsorozattal ünnepelhetjük a Martin na-

pot.

Ernhofferné Somogyi Ágota
BNNÖ elnöke

ADVENTI LELKI NAPOK
A lelki napokon délelõtt, a plébánián vagy telefonon bejelen-

tett betegek otthonukban való meglátogatása és Szentség ki-

szolgáltatása lesz. A betegek bejelentését a 06/20 823 0702-es

telefonszámon tehetik meg.

Délután 16:00 órától a templomokban Szentgyónási lehetõ-

ség, Szentségimádás, Elmélkedés.

A járványügyi elõírások figyelemmel kísérése miatt a lel-

ki napokon hirdetjük majd templomaink karácsonyi mise-

rendjét.

Lelki Napok

December 14. hétfõ, Peremartongyártelep, délelõtt bete-

gek látogatása, 16:00 óra: Szent István király templom, Szent-

gyónási lehetõség, Szentségimádás, Elmélkedés.

December 15. kedd, Õsi, délelõtt betegek látogatása, 

16:00 óra: Gyümölcsoltó Boldogasszony templom, Szentgyó-

nási lehetõség, Szentségimádás, Elmélkedés.

December 16. szerda, Nádasdladány, délelõtt betegek lá-

togatása, 16:00 óra: Szent Ilona templom, Szentgyónási lehetõ-

ség, Szentségimádás, Elmélkedés.

December 17. csütörtök, Jenõ, délelõtt betegek látogatá-

sa, 16:00 óra: Munkás Szent József templom, Szentgyónási le-

hetõség, Szentségimádás, Elmélkedés.

December 18. Péntek, Berhida, délelõtt betegek látogatá-

sa, 16:00 óra: Árpád-házi Szent László Király templom, Szent-

gyónási lehetõség, Szentségimádás, Elmélkedés.

Áldott Adventi Készületet Kívánok!

Lelkipásztori szeretettel:
Felker Zsolt

Plébániai kormányzó
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RESTAURÁLÁS A SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY PLÉBÁNIATEMPLOMBAN
Peremarton község  nevének elsõ ismert említése (Premortun

néven) Szent László királynak tulajdonított 1082-es keltezésû ok-
levelében olvasható. A szakirodalom szerint 1772–1778 között
építették a barokk templomot a régi templom helyére, melynek
ekkor még magas falai állottak. A szentélyt és az elsõ hajó szakaszt
Johann Ignaz Cimbal bécsi festõ és segédei festették. A templom-
belsõ nagy része Král Éva és Felhõsi István keze nyomán kelt új-
ra életre a 2000-es évek elején. A többi festett felület (hajókarzat
II. szakasza, a karzat, a karzat alsó része, sekrestye, kápolna és az
oratóriumok) helyreállítása még váratott magára, megõrizve az
1985-ös földrengés még ma is láthat nyomait. A berhidai katoli-
kus közösség régi vágya volt, hogy a Berhidai Szent László Plé-
bániatemplom ismét régi fényében ragyoghasson.

2019. tavaszán felcsillant a remény, hogy a munkálatok foly-
tatódhatnak. A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat ve-
zetõje, a Berhidai Katolikus Egyházközség plébánosával, Beke
Zsolt atyával közösen kérelemmel fordult Soltész Miklós, Egy-
házi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelõs Államtitkár Úrhoz.
Ügyüket támogatta Dr. Márfi Gyula nyugalmazott érsek úr és dr.
Udvardy György érsek úr is. A Miniszterelnökség 20 millió Ft
összegû, NEMZ-N 19-088 azonosítószámú támogatást biztosí-
tott a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.-n keresztül a Berhidai Né-
met Nemzetiségi Önkormányzatnak, és így 2020. július elejétõl
újrakezdõdtek a munkálatok a plébániatemplomban. 

A kapott támogatásból a templomhajó második boltszakaszá-
nak északi és déli oldalfalainak, valamint az orgonakarzat hom-

lokfalainak helyre-
állítása és festése
valósult meg. A res-
taurálási munkála-
tokat a K & B Resta-
urátor Bt. szakem-
berei végezték.
2019. szeptemberé-
ig a restaurátormû-
vészek a templom
II. boltszakasz észa-
ki oldalfalain dol-
goztak, majd az õsz
folyamán a boltsza-
kasz déli oldalfalain
folytatták a munká-
latokat. 2020. tava-
szán kialakult jár-
ványügyi helyzet
miatt csak nyár ele-
jén folytatódhatott a
restaurálás. Az utol-
só szakaszban az or-
gonakarzat alsó része is elkészült. 2020. augusztus 15-én, a föld-
rengés 35. évfordulóján került sor a szerzõdött munka készre je-
lentésére.

Bízom benne, hogy a következõ évek során nyílnak új forrá-
sok, és eljuthatunk a teljes templombelsõ megújulásához, hiszen
e templom városunk egyik meghatározó épülete, közös értékünk,
törekednünk kell arra, hogy Isten házaként továbbra is a hívek lel-
ki otthonaként töltse be fontos szerepét. Azt hiszem nemzetisé-
gi önkormányzatunk nevében is elmondhatom, hogy örülünk an-
nak, hogy e nemes cél megvalósulásához mi is hozzájárulhat-
tunk. Köszönjük a Miniszterelnökség támogatását, hogy segítet-
te célunkat, és a templombelsõ egy része megújulhatott.

Ernhofferné Somogyi Ágota
BNNÖ elnök

WÁGNER ÉS TÁRSA TEMETKEZÉS
BERHIDÁN A TEMETÕ MELLETT 

(AUTÓSBOLT HELYÉN)

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

Információ: Paré Csilla 70/944-2562

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

Rendelés felvétel: Várpalotán is

a Kossuth út 15. sz. alatt.
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ÓVODÁINK, ISKOLÁINK ÉLETÉBÕL

„ÓVODÁNKÉRT” ALAPÍTVÁNY HÍREI
2020 egy kicsit csendesebb, eseményekben szûkös év volt.

A Hétszínvirág Napközi-Otthonos Óvoda és Bölcsõde „Óvodán-

kért” Alapítványa mégsem felejtette el támogatni az intézmény-

be járó gyermekeket. Színházat, családi délutánokat, gyermek-

programokat aligha szervezhettünk, azonban lehetõségünk volt

többek közt

például egy

olyan játék vá-

sárlására, mely-

lyel a gyerme-

kek több terü-

leten is fejlõd-

ni tudnak. A

Bee Bot mé-

hecske - a

hozzá tartozó

gyakorlópá-

lyákkal - ugyanis elõsegíti a gyermekek matematikai, digitális

és szociális kompetenciáit, valamint az anyanyelvi kommuni-

kációt. Többek közt segíti még a logikus gondolkodást, a prob-

lémamegoldó képességet, az együttmûködési képességet... stb.

A gyermekek egy nagyon kedvelt játéka lett a kicsi méhecske.

A felajánlott adó 1%-ából, valamint a Berhida Várostól ka-

pott támogatásból igyekeztünk lehetõségeinkhez mérten színe-

síteni a játékok, fejlesztõeszközök tárházát is az intézményünk-

be járó gyermekek számára.

Összességében tehát elmondható, hogy eredményes volt ez

az év is, azonban bizony sokkal másabb volt, mint eddig bár-

mikor. Alapítványunk tagjai remélik, hogy a késõbbiekben is tud-

ják támogatni majd a gyermekeket.

Akármilyen nehéz is volt ez az év, egy biztos, hogy a gyer-

mekek iránt érzett szeretetünk és elhívatottságunk egy percre sem

hagyott alább! 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek – adózó pol-

gároknak és a támogatások felajánlóinak is –, hogy segítettek

minket abban, hogy most is örömöt szerezhessünk a gyerme-

keknek!

„Keresem minden gyermek sajátos titkát és azt kérdezem: 
hogyan segíthetném, hogy önmaga lehessen...” 

(Janus Korczak)

Rotter-Moharos Lilla
kuratóriumi elnök

ADY ISKOLA ÉS AMI HÍREI

Ebben a tanévben is megrendeztük a hagyományos Ady-na-

pok házi szavalóversenyt az alsós tanulóinknak.

Mind a 7 alsós osztályban lelkesen készültek a gyerekek.

Aranyos, a koruknak megfelelõ verseket választottak a klasszi-

kus és a modern irodalom alkotásai közül.

Csillogó sze-

mekkel mondták a

verseket, egymá-

sért is izgultak.

Öröm volt hallgat-

ni õket.

A zsûrinek ne-

héz dolga volt ki-

választani az évfo-

lyamok legjobbjait.

Iskolánkat a terü-

leti szavalóverse-

nyen az 1-2. osztá-

lyos kategóriában

Varga Szabolcs, a

3-4. évfolyamoso-

kat Lakatos Eliza-

bet képviseli majd.

Köszönöm a

felkészítõ tanárok-

nak és a kedves

szülõknek, hogy segítették gyermekeinket, s egy felejthetetlen

irodalmi délutánt hoztunk létre ismét! A szavalóversenyt szer-

vezte és lebonyolította Mészáros Tamásné, az elsõ osztályosok

osztályfõnöke.

(Folytatás a 6. oldalon)
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(Folytatás az 5. oldalról)

Az idén rendhagyó módon készültünk az

Ady-napi rendezvénysorozatunk megnyitójára.

A hagyományt követve néhány kollégánk kéz-

mûves termékeibõl nyitottunk kiállítást 2020.

november 19-én. A vitrinekbe elhelyeztünk hor-

golásokat, kötéseket, origami-figurákat, pántli-

kákat. Egyik pedagógusunk szenvedélyes mo-

dellvasút-gyûjtõ, õ is elhozta néhány kedvenc

mozdonyát.

A kistérségben online szavaló-, rajz- és mate-

matikaversenyt hirdettünk. Sok szép alkotás érke-

zett hozzánk.

RÁKÓCZI ISKOLA HÍREI
Október 1-én a zene világnapjáról zenehallgatással emlékez-

tünk meg. Ezen a napon a tanórák kezdetén 1-1 zenemû csen-

dült fel.

Köszönetnyilvánítás
A Részönkormányzat intézményünket 2 db érintésmentes

kézfertõtlenítõ eszközzel és fertõtlenítõszerekkel támogatta.

Köszönjük szépen a segítséget!

Október 6. és Október 23.
Az aradi vértanúkra és az 1956-os hõsökre is rendhagyó mó-

don emlékeztünk. A 13 aradi vértanúról kisfilmeket nézhettek

meg a diákok. A 8. évfolyamosok pedig Fésüs Éva és Györ-

gyei Nelli tanárnõk közremûködésével saját filmet készítettek

1956 eseményeirõl. A film érdekessége, hogy nagy hangsúlyt

fektetett a forradalom máig ható gondolataira, múlt és jelen

közös pontjaira.

Erntedankfest
Az idei tanévben a járványhelyzet miatt a hagyományostól

kicsit eltérõ módon tartottuk meg Erntedankfest ünnepünket.

Nem tudtuk vendégül látni a nagycsoportos óvodásokat, és az

osztályok sem tarthattak közös megemlékezést, ezért minden

osztályban a német/német népismeret óra keretében foglalkoz-

tunk az ünneppel. Az alsó tagozatosok a mondókák, dalok

elsajátítása mellett barkácsoltak, terméseket/gyümölcsöket

gyûjtöttek.

Helyesbítés
Októberi lapszámunkban megjelent „Roma Holokausztra

emlékeztünk az Ady iskolában” cikkben sajnálatos elírás történt

a cikk írója, Császár Zsuzsanna részérõl. A cikk szövegében

sajnálatos módon nem megfelelõen szerepel a szervezõ nemze-

tiségi önkormányzat neve.

Helyreigazításként ezért most közöljük helyesen az elsõ

mondatot. Az elírásért elnézésüket kérjük.

Roma Holokausztra emlékeztünk az Ady Iskolában
2020. 10. 13-án 14.00 órai kezdettel a Várpalota Város Ro-

ma Nemzetiségi Önkormányzatának szervezésében a Roma
Holokauszt áldozataira emlékeztek egy vetélkedõ keretében,
melynek helyszínéül szolgált az Ady Endre Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola és AMI.

szerk.
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KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS HÍREINK

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ KALMÁR LAJOS GÁBORRAL
Októberben a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár vendé-

ge volt egy író-olvasó találkozó keretén belül Kalmár Lajos Gá-

bor természetfotós - író, városunk ismert szülötte. Lajost fõ-

ként természetfotósként ismerik, és több mint 40 nemzetközi

díjat nyert képeivel, de azt kevesen tudják róla, hogy íróként is

alkot. Októberi könyvbemutató apropója akkor legfrissebb re-

génye, a Rose és az ezüst obulus. E könyvrõl beszélgetett a ta-

lálkozó keretében az íróval Bedics Anita könyvtáros.

A szerzõ elmesélte nekünk, érdeklõdõknek, hogy miként

született meg fejében e könyv ötlete. A történet ízelítõjeként

bemutatta azt az általa megálmodott világot, ami ezt a történe-

tet teljesen átszövi. Mint megtudtuk a Rose és az ezüst obulus

egy trilógia elsõ része, és november második felében az em-

berek már kézbe vehették a második részt, melynek címe: Rose

és a sárkányverem. Sõt már nem kell sokat várnunk a zárókö-

tetre sem. Értesülhettünk arról is, hogy Lajos írói munkássága

mennyire sokszínû. Ezt mutatják eddig megjelent írásai, hisz

van közöttük verseskötet (Gondolatok a belsõ pokolból), egy ta-

nulmánykötet (Az árnyak könyve – Tanulmány az éjszaka szü-

lötteirõl), és a legújabb, egy regény, amit a kiadó fõként az if-

júságnak ajánl, hisz egy 14 éves lány kalandjait élhetjük át ol-

vasása közben. Bepillantást nyerhettünk a hazai könyvkiadás

világába is, Lajos mesélt nekünk arról is, hogy milyen utat kell

bejárni egy embernek, ha könyvírásra adja a fejét. Szembesül-

hettünk azzal, hogy ez nem egy könnyû út, fõleg nem addig,

amíg nem fut be ismert szerzõként.

A beszélgetést követõen a közönség részérõl felmerült egy kér-

dés, ami szerintem többünkben is megfogalmazódott. Mivel La-

jos neve már teljesen egybeforrt a természetfotózással, sok képét

csodálhattuk már meg kiállításokon, a közösségi oldalán, illetve

hallgathattuk a fotózás során átélt élményeit, ezért szívesen la-

poznánk át egy könyvet, amit az õ fotói színesítenek. Arra voltunk

kíváncsiak, tervezi-e fotókönyv megjelentetését. Válaszként meg-

tudhattuk, hogy ennek sajnos fõként a költségvonzata az, ami mi-

att egy fotókönyv bár a tervei között szerepel, de azért erre még

várnunk kell. Természetesen egy könyvbemutató nem lenne tel-

jes dedikálás nélkül. Ez így volt nálunk is, a program végén az

író dedikálta Rose és az ezüst obulus címû könyvét.

Könyvtárunk is õriz egy-egy példányt Kalmár Lajos Gábor

mûveibõl. Könyvtárunk újranyitása után kölcsönözzék ki és lapoz-

zák fel ezeket a remek regényeket. A tavasz folyamán az új

könyv, a Rose és a sárkányverem bemutatását is tervezzük, a rész-

letekrõl újságunkban és a facebook oldalunkon tájékozódhatnak.

szerk.

ORSZÁGOS RAJZFILMÜNNEP IDÉN IS!
Mûvelõdési házainkkal évek óta csatlakozunk az Országos

Rajzfilmünnep rendezvénysorozathoz. A program célja, hogy

minél több településre eljusson a rajz- és animációs filmek sok-

színû kultúrája. 

Eddig minden évben lehetõség volt részt venni filmvetíté-

seinken, valamint a kísérõ programok alkalmával együtt szóra-

kozhattunk a mesenézés után. Idén a járványügyi helyzet miatt

személyesen nem találkozhattunk, de az online térben együtt

ünnepelhettük a magyar rajzfilmeket. Az Országos Rajzfilm-

ünnep szervezõi minden csatlakozó szervezetnek létrehoztak

egy youtube csatornát, amin az általunk kiválasztott mesék le-

játszásra kerültek. Saját csatornánkon 2020. november 13., pén-

teken és 15., vasárnap reggeltõl estig különféle magyar animá-

ciós filmeket és meséket láthattak az érdeklõdõk. Többek kö-

zött a gyermekek nagy kedvence: Bogyó és Babóca is szere-

pelt a kínálatban, de szerepet kaptak a Magyar népmesék és a

klasszikus magyar mesék – Kukori és Kotkoda, Vízipók-csoda-

pók, Frakk, a macskák réme, stb. – is.

Mint minden, a kísérõ program is rendhagyó volt az idei évben.

Rajzpályázatot hirdettünk az óvodások számára. A feladat: 6

magyar mesébõl kiválasztani egyet, amelybõl bármilyen rész-

letet lehetett rajzolni, bármilyen technikával. 30 kisgyermek-

tõl kaptunk szebbnél szebb, ötletesebbnél ötletesebb rajzot. A

legjobb kategóriába 6 gyermek rajza került be és 10 gyermek kü-

löndíjban részesült. Minden résztvevõ kapott ajándékot, a leg-

jobbak és a különdíjasok – a Kedd Animációs Stúdió felaján-

lásaként – Pocoyo-s termékeket is hazavihettek. Terveztük,

hogy kiállítást nyitunk a beérkezett alkotásokból, de a járvány-

helyzet közbeszólt. A megszokott módon sajnos nem tudtuk

megszervezni a kiállítást, DE – a mûvelõdési ház facebook ol-

dalán – online formában továbbra is megtekinthetõ a gyerme-

kek mûveibõl készült videó. Ezúton is köszönjük az aktív rész-

vételt és még egyszer gratulálunk!

Idén még egy rajzpályázattal készülünk az óvodások és az is-

kolások számára. 

Részletekért figyeljék a Facebook oldalunkat, illetve az Ön-

kormányzati Híradó utolsó oldalát!

szerk.
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SZÁRNYPRÓBÁLGATÁSOK
– KIÁLLÍTÁS TAKÁCS DONÁTA DÓRA KÉPEIBÕL

A mûvelõdési ház múlt évben egy kiállítás-sorozatot indí-

tott útnak Szárnypróbálgatások címmel azzal a szándékkal,

hogy megismertesse a településen élõkkel azokat az ifjú tehet-

ségeket, akik gondolataikat és álmaikat képben tárják az em-

berek elé egy ecset, vagy egy ceruza segítségével. 

Októberben Takács Donáta Dórát kértük fel, hogy hozza el

festményeit, és tárja a nagyközönség elé. Donáta munkáival

már többször találkozhattunk, hiszen több ízben bemutatkozott

az Összefogással Berhidáért Egyesület által, a helyi alkotók

számára szervezett közös kiállításokon. 

2020. október 30-án nyílt meg a fiatal alkotó kiállítása a Pe-

tõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár földszinti aulájában. A kiál-

lítást Donáta általános iskolai rajztanára, Borsné Simon Györ-

gyi nyitotta meg, aki beszédében kitért arra, hogy már általános

iskolai években is kitûnt ifjú kiállítónk rajztehetségével, és mily

meglepetéssel fogadták tanárai, hogy a középiskolában a mû-

vészeti irányzat helyett közgazdasági ismeretek megszerzését tûz-

te ki céljául. Városunk ifjú lakója nagyon sokoldalú személyi-

ség. Táncosként jelenleg is, a Zenével Írt Történelem Egyesü-

let tagjaként lép fel különbözõ fellépéseken, és emellett okta-

tóként gyermekeket tanít a rock and roll alapjaira. 

Gratulálunk a kiállítónak, s örülünk, hogy elsõ, önálló kiál-

lításának intézményünk adhatott helyet!

szerk.

„…TE CSAK JÁTSSZ MÉG!...”
Beszámoló a Pereszke és PERSZE csoport 2020. évi munkájáról

2020 elején az évnek nagy lendülettel indultunk neki, a téli
szünet után a kicsi és nagy csoport megkezdte a felkészülést a
tavaszra tervezett Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Feszti-
válra. (Az iskolai szinten mûködõ Pereszke csoport életkorá-
nak megfelelõen Joel Chandler: Rémusz bácsi meséi címû
könyvébõl a „Hol hordja a foltjait a tiritarka nyúl?” címû feje-
zetet kezdtük el játékos módon feldolgozni.) A PERSZE csapat-
tal a rém- és álhírek világában kalandoztunk, a kamaszokhoz il-
lõ életjáték mûfajban terveztük megvalósítani a darabot. A
Berhida Város Önkormányzatától 2019-rõl áthozott támogatá-
si összeget arra fordítottuk, hogy a színjátszó csoport tagjai
megtekinthessék a Nemzeti Színház „Egri csillagok” címû elõ-
adást melyre az elõzõ évben az országos színjátszó fesztiválon
nyertek jegyeket a gyerekek. A pesti utazást finanszíroztuk az
összegbõl, melyre a szülõk és a „Zenével írt történelem” Egye-
sület számos tagja is elkísérte a csapatot.

Sajnos a március elején kitört járvány és az azt követõ digi-
tális munka jelentõsen megakasztotta a munkánkat. A színjátszók
tevékenysége több hónapra háttérbe szorult. A pandémia miatt
a tavaszi Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál is elma-
radt, illetve késõbbi idõpontban, más módon került megrende-
zésre. Iskolánk a MOL Alapítványtól még 2019-ben eszközbe-
szerzésre közel 200 ezer forintot nyert, de sajnos a gyerekekkel
így is csupán 2020 szeptemberétõl vehettük birtokba ezeket a
tárgyakat. A nyári szünet elejére tervezett, több éve hagyomá-
nyosan a peremartoni kultúrházban megtartott „PERSZE – In-

tenzív” színjátszós napközit is kénytelenek voltunk elhagyni.
Õsszel szerencsére ismét a hagyományos módon kezdhet-

tünk dolgozni, bár a csoportok összetétele viszont jelentõsen
módosult. Motivált minket az örömhír, hogy bár az eddigiekhez
képest más formában, de még az õsz folyamán megrendezésre
kerül a tavasszal elmaradt országos színjátszó fesztivál.  Idõköz-
ben sajnos a járvány miatt a kultúrház ismét bezárt, ezért az
utolsó héten az iskolában fejeztük be a munkát. A Magyar Drá-
mapedagógiai Társaság kreativitását dicséri, hogy ugyan intéz-
ményünkben egyelõre csak a kéttagú szakmai zsûrinek tudtuk
megmutatni, meddig jutottunk el a drámaórákon, az óra- és
színdarabrészletek videóváltozatát a világhálón mindenki követ-
ni tudta 2020. november 20-án. A különleges helyzetre való te-
kintettel természetesen minõsítéseket nem osztottak ki, inkább
egy szakmai szemle jellegû online szemle volt ez a rendezvény. 

A városi önkormányzattól tavasszal kapott összeget immár
a jövõbeli munkát támogatva használtuk fel kellékalapanyagra
és hangosító berendezésre.

Összességében elmondható, hogy bár igazán sok akadály ne-
hezítette utunkat ebben az évben, nagyon kevés idõt tölthettünk
együtt ahhoz képest, amit terveztünk, programunk így is sikeres-
nek mondható. Reméljük, hogy a következõ évben már a meg-
szokott módon és tempóban folytathatjuk a munkát, hogy immár
technikailag is magasabb szintre jutva népszerûsíthessük a drá-
mapedagógia pozitív hatásait gyerekek és felnõttek körében is

Fésüs Éva csoportvezetõ
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MÛVELÕDÉS, KÖZÖSSÉGI ÉLET 
A JÁRVÁNY ÁRNYÉKÁBAN

A koronavírus járvány átírta az idei ünnepvárás forgató-
könyvét. Elmaradnak a rendezvények, nem várjuk együtt a Mi-
kulást, nem készítünk a gyerekkel díszeket a játszóházban, nem
csodálhatjuk meg a helyi alkotók kézmûves csodáit, nem csen-
dülnek fel a karácsonyi dalok a színházteremben, csendesek a
mûvelõdési ház falai. 

A 2020-as év más volt, mint a korábbi évek, szokatlan kihí-
vások elé állította az embereket, átalakultak az érintkezési, kap-
csolattartási szokásaink. Az online tér teljesen beférkõzött nap-
jainkba. A világhálón keresztül tartjuk a kapcsolatot a távolban,
s most már a közelben élõ szeretteinkkel, sokan otthonról, on-
line dolgoznak, az iskolások nagy része online tanul. Fejlõdtek
a digitális ismereteink, kitárul sokunk számára a digitális tér. 

A távolságtartás, majd a zárvatartás miatt újabb és újabb ki-
hívások elé néztünk mûvelõdési házainkban is. Az idei évben,
márciustól elmaradtak a nagyrendezvények, és sok kisebb is.
A csoportok, klubok szünetre kényszerültek. Tavasszal, a jár-
vány elsõ hulláma alatt naponta, kétnaponta megújuló tartalom-
mal vártuk Önöket a facebook oldalunkon: online kiállítások-
kal, rejtvényekkel, játékokkal, helyismereti kvízekkel, pro-
gram- és csoportismertetõkkel készültünk oldalunk látogatóinak.
Az enyhítések után a gyerekeket kalandjátékokkal, rajpályáza-
tokkal, a felnõtteket ismeretterjesztõ elõadásokkal, kiállítások-
kal és kisebb koncerttel vártuk, újraéledtek a csoportok, újra
személyesen is kölcsönözhettek olvasóink könyvtárainkban.
Októberben távolságtartással ugyan, de még bábszínházi és
nagyszínházi elõadásra is sor került. 

A járványügyi helyzet fokozódásával az õsz folyamán sajnos
több elõre meghirdetett rendezvényt kellett lemondanunk külön-
bözõ okok miatt, november 11-étõl pedig ismét zárva vannak
a mûvelõdési házak ajtajai. Hasonlóan a tavaszhoz most is sze-
retnénk Önökkel kapcsolatban maradni! A gyerekeknek kará-
csonyi rajzpályázattal, rejtvénykavalkáddal készülünk, a fel-
nõtteket online játékok, tartalmak várják. Online rajzkiállítást
rendeztünk, ünnepi díszbe öltöztettük mûvelõdési házainkat.
Létrehoztuk online adventi naptárunkat, amelynek 1-1 ablaka

mindig valami más, helyi szokáshoz, rendezvényhez vagy a ka-
rácsonyi ünnepkörhöz kötõdõ tartalmat rejt. Nézzenek bele,
hangolódjanak velünk az ünnepre! (Berhidai Mûvelõdési Ház
és Könyvtár facebook oldala)

2020 sokunkat megtanított másként, máshogy gondolkodni.
Cél, hogy ebbõl együtt építkezni tudjunk. Az, hogy a járvány el-
múltával megrázzuk magunkat, leporoljuk a régi rendezvénye-
ket és megújítjuk, vagy éppen teljesen új programokat hozunk
létre, rajtunk és Önökön múlik. Hiszen közösségi élet nincs ak-
tív tenni akaró közösség nélkül. Ellentétek helyett összetartás,
aktív részvétel és tenni akarás legyen a cél! Keressenek minket
ötleteikkel, legyenek aktív résztvevõi városunk programjainak,
tagjai egy-egy közösségnek! Az újranyitást követõen várjuk
Önöket, de addig is maradjanak kapcsolatban velünk!

Gerõfiné M. Anita

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
Találkozás Kû Lajossal!

2020. október 12-én Kû Lajos, az Aranycsapat Alapítvány el-

nöke tartott élménybeszámolót és ismeretterjesztõ elõadást a

Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárban, Punk János Képvi-

selõ Úr meghívására.

Bevallom, elõször nem akartam elmenni, mert nem vagyok

egy focirajongó! De aztán arra gondoltam, mégsem hagyom ki

a lehetõségét annak, hogy egy olimpiai ezüstérmes labdarúgó-

val találkozzak. Az elõadás minden várakozásomat felülmúl-

ta! Egy hihetetlen életrajzi beszámolót hallottam, fergeteges

elõadásban. Kû Lajos pozitív személyisége magával ragadó

volt, egy percet sem unatkoztam. 

Ami leginkább megfogott, hogy az elõadás nem is konkré-

tan a fociról szólt, hanem a magyar nemzeti öntudatról és a

sport hatalmas közösségépítõ erejérõl. Kû Lajos hitvallása és az

Alapítvány céljai csodálatra méltóak. 

Köszönöm a lehetõséget, hogy egy ilyen jó hangulatú elõadás

részese lehettem, és további sikeres munkát kívánok az Alapít-

ványnak!
Varga Károlyné
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ADVENTBEN GONDOLKODÓ
A bregenzi erdõben történt azon csodálatos parasztházak

egyikében, melyekben szerencsém volt vendégeskedni. Ka-

rácsony tájékán jártunk, és a barátságos szobában a kará-

csonyfa mellett állt egy nagy jászol. Minden ünnepi meg-

hittséget sugárzott. A házban volt egy termetes macska is,

amelyik szerette a meleget, és mindig finom pihenõhelye-

ket keresett magának, mint a macskák általában. 

Este sikerült neki abba a szobába is besurrannia, amelyet tu-

lajdonképpen nem az õ éjszakai szállásának szántak. Egy kü-

lönösen kényelmes alvóhely után kutatva rátalált a betlehemi

istállóra. Rövid úton kipakolta a szent családot, egy mellet-

tük álló angyalt, valamint az ökröt és szamarat, és kényelme-

sen összegömbölyödött a szent helyen. Reggel a szobába lép-

ve leleplezõdött a galádság. Az istállóból a lusta kandúr hunyor-

gott kifelé, miközben az angyalok bájos pofikával tartották a

szalagot fölötte: „Dicsõség a magasságban Istennek”. Õk

ugyanis nem követték kellõ gyorsasággal az eseményeket, a

lábuknál történt lényegi változást. 

A macskát természetesen kikergették, a karácsony hátra-

lévõ idejére könyörtelenül kitiltották a szobából. Ezen az egy-

szeri, különös „betlehemezésen” pedig még sokat nevettünk. 

Ha azonban jobban belegondolunk a történetbe, mégis-

csak érdemes egy kicsit elidõzni nála, mégpedig most, ennek

az ünnepnek a kapcsán is. Hiszen a jászolt, a betlehemet ün-

nepelitek, ennek a szokásnak a szépségét és belsõ értékét,

amely oly mélyen gyökerezik a népben. 

A kérdés azonban az, vajon nem surranhatnak-e be titkon

a mi betlehemeinkbe is kövér macskák, akik kirámolják mind-

azt, ami szent, és aztán szépen elterpeszkednek középen…

Az a kérdés, vajon nem válnak-e a mi betlehemeink is –

amelyek tulajdonképpen sokat jelentenek nekünk –, a macs-

kák áldozatává? 

Nézzük hát meg közelebbrõl a macskákat, akik végig-

osonnak falvainkon és lakásainkban, és a betlehemi istálló-

ból ki akarják túrni minden csodák legnagyobbikát, hogy

maguk kényelmesen elterpeszkedjenek a közepén. 

Az egyik ilyen szelíden doromboló példány, amelyik né-

hány házba beoson: a vallási felületesség. Még tartja magát

néhány megfakult hagyomány – egy és más fennmaradt szo-

kással –, de mindezt tulajdonképpen nem vesszük komo-

lyan. A hit lényegébõl nem sok marad meg. Felállítjuk a bet-

lehemet, mert az az ünnephez tartozik, akárcsak az ünnepi ká-

véskészlet vagy a karácsonyfadíszek. A betlehem a jászol-

lal nem más, csak az évszaknak megfelelõ dekoráció. Ha rá-

néz az ember, egyáltalán nem jut az eszébe, hogy a szívének

valamely eldugott sarkában hála támadjon, hogy Isten milyen

jó hozzánk. Így aztán a jászolt a macska bitorolja… 

Egy másik macskatípus lenne a mogorva, a rosszkedvû,

amelyiket ha megsimogatjuk, attól tartunk, megkarmol. Ez

a macska az állandó veszekedés, a családi perpatvar, a nö-

vekvõ elidegenülés, a békétlenség. Ha a házban gyûlölség és

civódás uralkodik, a glóriás angyalok, akik heteken keresz-

tül, az egész karácsonyi idõ alatt tartják a transzparenst a „Bé-

kesség a Földön a jóakaratú embereknek” felirattal, olyan

frusztráltak lesznek, mint egy atomellenes tüntetés résztvevõi

Csernobilban. Mert a házban a legszebb betlehemi fény a bé-

kesség, az egymásra figyelés, a kölcsönös jóindulat. 

Egy másik macskatípustól még inkább óvnék mindenkit!

Kövér és öntudatos, és korunk elõszeretettel tenyészti a faj-

táját. Könnyen befészkeli magát a lelkünkbe, pedig ott tulaj-

donképpen a legnagyobbnak és legszentebbnek lenne csak he-

lye. Ez a kandúr szimbolizálja a jóléti gondolkodást, az

„egyre többet akarok szerezni”-mentalitást, azt hogy min-

den gondolatunk az anyagiak körül forog. Ez a macskafajta

aztán teljesen kiüríti a betlehemet. Akkor aztán a drága öreg

barokk betlehem nem más többé, mint státusszimbólum és

pénzköltési alkalom, és százszor értékesebb az a betlehem,

amit a kis elsõ osztályos papírból maga készít. Abban egy-

általán nincs helye a nagy kövér macskának. A jóllakottság

és falánkság eme képviselõjét szigorúan ki kell tiltanunk a

szobából. A betlehem ugyanis nem a birtoklást, hanem az

ajándékozás szimbóluma. Karácsonykor az ég ajándékozza

magát a földnek, míg a pásztorok és a három királyok a föld

ajándékát viszik a mennynek. Mi mivel készülünk adventben,

mit ajándékozunk Karácsonykor a megszületett Kisdednek?

Ajándék Vagyok Szeretteimnek? Õk Nekem?

REINHOLD STECHER: Hétköznapi morzsák, örök böl-
csességek. 

Egy püspök derûs emlékezései 
Megosztotta velünk Felker Zsolt plébániai kormányzó

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Berhidai Nyugdíjas Klub

ezúton köszöni Punk József képviselõ

támogatását, hogy felajánlásával 

segíti a nyugdíjas klub 

mûködését.

Berhidai Nyugdíjas Klub tagjai

ÉRTESÍTÉS
Kedves Érdeklõdõk!
A jelenlegi járványügyi szabályok miatt a 2020. november

24., keddre tervezett Déryné Program keretében megvalósuló
Turay Ida színház „Szerelem” címû elõadása elmaradt.

Az elõadás 2021. február 27.,
szombaton pótlásra kerül. 

Pontosabb információt a jövõ évben tudunk szolgáltatni.
Megértésüket köszönjük!
Reméljük, minél hamarabb újra találkozhatunk!
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