
Martin napi
rendezvényeink
során Szent Már-
ton püspök legen-
dájára emléke-
zünk, aki a legen-
da szerint katona-
ként a Római Bi-
rodalomban szol-
gált, és egy fa-
gyos éjjelen piros
köpenyét egy di-

dergõ koldusra terítette. 
Önkormányzatunk sok éves hagyományát kö-

vetve egy év kihagyással lámpás felvonulást szer-
vezett. A kellemes õszi esti séta lámpásokkal kivi-
lágítva az ünnepi fényekbe öltöztetett Süni Nap-
közi-otthonos Óvodától indult, és a Veszprémi
úton és az Õsi úton haladva, a Hõsök terén keresz-
tül át tartott egészen az Együvé tartozás parkjáig.

(Folytatás a 3. oldalon)

2021. december I XXVIII. évfolyam 10. szám

Martinstag Díjat nyertek népdalköreink
A Búzavirág Népdalkör és az Õszi Napfény Népdalkör 2021. no-

vember 6-án Kiemelt Nívódíjat kapott a XIII. Vass Lajos Népzenei
Verseny Kárpát-medencei döntõjén. 

A csoport ezt a gyõzelmet hosszú és viszontagságos út után érdemelte

ki. Még 2019 tavaszán Berettyóújfaluban kezdõdött a megmérettetés, aho-

va Horváthné Bakos Ilona vezetésével érkezett a csoport, s ahol az elõdön-

tõn egyenes utat nyertek a középdöntõbe. Itt azonban közbeszólt az élet. A

két csoport elvesztette vezetõjét. Ideiglenesen Sziránszki Krisztián állt a

csapat élére és segítette õket a nehéz helyzetben. 

(Folytatás a 4. oldalon)

ÉV VÉGE
Az egy évvel ezelõtti évrõl azt gondoltuk a járvány miatt,

hogy ennél rosszabb nem lehet. Be kell vallanunk, hogy téved-
tünk. Ez az év úgy kezdõdött, hogy jött a harmadik hullám aztán
egy rövid nyár után õszre megérkezett a negyedik is. Hullám há-
tán hullám, és most arra vártunk, hogy legyen már vége, mert
akkor talán nyugtunk lesz ettõl a vírustól.

Lassan itt a december, visszaszámolunk, mert pár hét és itt az
év vége. November végétõl kezdve vasárnaponként meggyújt-
juk az adventi gyertyákat, és egyre többet gondolunk a közelgõ
karácsonyra. Elsõsorban azért, hogy hányan jöhetünk össze és
mégis hogyan lesz ez most? 

Emlékezetes éven leszünk túl. Sajnos szélesedtek a járvány-
ügyi ismereteink. A régiek mellé új, a járványhoz tartozó isme-
reteket szereztünk a különbözõ vakcinákról, azok vélt hatékony-
ságáról és döntenünk kellett, hogy oltakozzunk, vagy bízzuk a
sorsunkat valami másra. Az gondolom, hogy bármi más jó tör-
tént az életünkben, a 2021 errõl lesz emlékezetes.

Milyen volt még ez az év? Csak a nagyobbakat nézve, elké-
szült a szennyvíztisztító bõvítése, és sikerrel lezajlott a próba-
üzem. Megnyert pályázataink megvalósításához kerestük kivitele-
zõket az év nagy részében, míg végre az utolsó negyedévben ju-
tottunk el oda, hogy folyik a berhidai gyermekorvosi rendelõ fel-
újítása, ugyanitt új épületet kapnak a védõnõk, új felújított helyre
már elköltözött az idõsek napköziotthona, megkezdõdött a Süni
Óvoda konyhájának felújítása, és sokadszorra végre eredményes
lett a konyhai  eszközök  beszerzésére kiírt pályázat is. Ugyanide
lassan minden új eszköz beérkezik közel 15 millió forint értékben. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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KÖZÉLETI HÍREK

ÉV VÉGE
(Folytatás a címlapról)

Nagyösszegû állami támogatásban részesültünk a Lakath

tér és piac megvalósítását illetõen, melynek megvalósításához

szükséges engedélyeket beszereztük. TOP-os pályázaton

nyertünk kétcsoportos bölcsõdeépítést lehetõvé tevõ forrást,

itt a közbeszerzési eljárás második körét bonyolítjuk. Készül a

Kiskovácsi szaghatás megszüntetésére mûszaki megoldást

adó kiviteli terv, és várunk még támogatást az Ady iskola te-

tõszigeteléséhez és egy külterületi út felújításához is. A közút-

kezelõ tájékoztatása szerint elkészült a körforgalomtól indul-

va a Kossuth út és Kiskovácsi út felújításának terve is egészen

Kiskovácsi pusztáig, a kivitelezés tavasszal kezdõdik.

Elmaradt viszont rengeteg közösségi rendezvény, nem tud-

tak mûködni úgy, ahogy szoktak a civil szervezetek, klubok.

Próbálgatjuk, hogy mit szabad, mit nem, illetve mit lehet és

mit nem. Az ország nagy része megtanult félni egy láthatatlan

valamitõl, amit úgy hívnak, hogy vírus, elvesztettünk 32.000

embert, merthogy eddig ebbe ennyien haltak bele és még azon

vitatkozunk, hogy oltakozzunk vagy ne. Amennyiben nem tu-

dunk más jobb módszert akkor IGEN lehet csak a válasz, mert

a fertõzöttek és elhunytak számait nézve itt az ideje, hogy

azok is kezdjenek félni, akik eddig ezt nem tették. Tegyék

mindezt magukért, családtagjaikért és más, akár ismeretlen

embertársaikért!

Ezek után mit kívánhatunk az elkövetkezendõ hetekre és

évre? Elsõsorban EGÉSZSÉGET MINDENKINEK. Aztán,

kívánom, hogy ne kelljen maszkot viselnünk és félelem nélkül

szabadon mozoghassunk, járhassunk társaságba, hogy min-

denkinek könnyebb legyen mindennapi élete és kívánok békés

és boldog karácsonyi ünnepeket mindenkinek. 

Berhida 2021 év vége  

Pergõ Margit 
polgármester

Kitelepítési emlékmû készül 
az Együvé Tartozás Parkjában

Lakossági összefogásból, Nesó

László kezdeményezésére a Katolikus

Közösségi Ház udvarán egy új közös-

ségi tér alakult. A helyi katolikus kö-

zösség és a településen élõk nagy vá-

gya volt, hogy kialakításra kerüljön a

településen egy olyan hely, ami kife-

jezi az itt élõk összetartozását. 

Egy olyan park jött létre, ami min-

denki számára – felekezeti nézet és

ideológiai irányzat nélkül – nemzeti és

települési összetartozás szimbóluma

lett. Fontos megmutatnunk azt, hogy

bár sok mindent másképp látunk, de

mindannyian berhidaiak vagyunk és

Magyarország a hazánk. 

A helyi németségnek is e település

része, így fontosnak tartottuk, hogy

segítsük ennek az álomnak a megvaló-

sítását. A munkák megkezdésével

egyidõben a Berhidai Német Nemzeti-

ségi Önkormányzat pályázatot nyúj-

tott be a Bethlen Gábor Alapkezelõ-

höz azzal a szándékkal, hogy ez a park

tovább bõvülhessen. 

Eddig Majoros Árpád gondolatai-

ból egy gondolat-tanösvény került ki-

alakításra, itt került ismét felállításra

az eddig a Plébánia udvarát díszítõ

Székelykapu, kettõskereszt, kiskopja-

fa, ill. az Összetartozás köve, valamint

helyet kapott egy Trianon emlékmû és

egy Hungária szobor is. 

Pályázatunk pozitív elbírálásban

részesült. A Bethlen Gábor Alapkeze-

lõ Zrt. „Nemzetiségi célú beruházási,

felújítás és karbantartási tevékenysé-

gek 2021. évi költségvetési támogatá-

sa” tárgyban, „Együvé tartozás park-

ja” kialakítása Berhidán címû,

NBER-KP-1-2021/1-000200 azono-
sítószámú pályázatunkra 859.206 Ft
összeget biztosított. A részünkre jutta-

tott összegbõl egy sziklaalapra helye-

zett márványtáblát készíttetünk, mely

lehetõséget teremt az itt élõ németség-

nek ünnepi megemlékezéseinek meg-

tartására, és így lesz egy hely a telepü-

lés szívében, amit a helyi németség is

kicsit magáénak érezhet. Az így kiala-

kított emlékmû a német nemzetiség

1946-48-as kitelepítésére tekint visz-

sza, ennek állít emléket. A támogatás

fennmaradó részébõl kisebb pihenõ-

helyet szeretnénk kialakítani padok-

kal, melyek mellé kültéri hulladék-

gyûjtõ edények kihelyezését tervez-

zük. A padok és hulladékgyûjtõ edé-

nyek beszerzése, valamint az emlék-

mû kialakítása folyamatban van, és

december folyamán fog megvalósulni

és helyére kerülni.

Közösségünknek fontos célja, hogy

a település meghatározó közössége le-

gyen, ezért fontosnak tartja, hogy

minden olyan kezdeményezésben

együttmûködjön, ami a település egé-

szének is javát szolgálhatja. E projekt-

tel is ezt szeretné megmutatni, hogy

egyaránt fontos a kötelékek megerõsí-

tése a külhonba szakadt magyarokkal,

ill. Magyarországon a nemzetiségi ha-

gyományok ápolása is. 

Köszönjük Magyarország Kormá-

nya és a Bethlen Gábor Alapkezelõ

Zrt. támogatását, hogy segítenek cél-

jaink megvalósításában!

Ernhofferné Somogyi Ágota
BNNÖ elnök



2021. december Önkormányzati Híradó 3

Martinstag
(Folytatás a címlapról)

A felvonulás végeztével az iskolások közremûködésével

egy rövid mûsorral emlékeztünk meg az ünneprõl a két iskola

tanulói által készített, lámpásokkal kivilágított  „Együvé Tar-

tozás Parkjában”, ami a településünk összetartozását szimbo-

lizálja, hisz a lakosság és a helyi szervezetek összefogásából

épült. Felker Zsolt atya elfoglaltsága miatt sajnos nem tudott

részt venni rendezvényünkön, üzenetét a helyi katolikus kö-

zösség tagja, Feketéné Barabás Csilla közvetítette, aki felele-

venítette Szent Márton legendáját, kiemelve az ünnep üzene-

tét, a jótékonyság fontosságát, az emberbaráti szeretetet.

Martin nap alkalmából minden évben versenyre hívjuk a

gyerekeket. Idén az általános iskolásoknak rajzpályázatot hir-

dettünk. A rajzpályázat kihirdetésekor azt a célt tûztük ma-

gunk elé, hogy a Sankt Martin legendát feldolgozva ne csak

egy egyszerû rajzot készítsenek a gyerekek, hanem a Martin

naphoz kötõdõ német szót rejtsenek el valamilyen formában

magába a rajzba.  Az elsõ és második osztályosoknak csak a

legendához kötõdõ rajz elkészítése volt a feladat. Közel 220

rajz érkezett be felhívásunkra. Többen egyénileg hozták be a

rajzokat, de a rajzok többségét az iskolákon keresztül kaptuk.

Az alkotásokból összeállított kiállítás a Berhidai Mûvelõdési

Ház és Könyvtárban volt megtekinthetõ. A rajzokat

Havasfalvi Zoltánné és Schofhauser Vivien alkotta zsûri bírál-

ta el. Pergõ Margit polgármester asszony minden évben részt

vállal a díjazásban, melyet ezúton is nagyon szépen köszö-

nünk. Az idén felajánlott díjakat a különdíjasok között osztot-

tuk szét. A pályázatban résztvevõ mûveket négy kategóriában,

korcsoportonként értékeltük, és több helyezést is kiosztottunk.

Lehetõségeinkhez mérten továbbra is törekszünk arra, hogy

a helyi és a környékben élõ lakosok megismerhessék a német

nemzetiségi önkormányzat munkáját, és minél több német

nemzetiségi hagyományt ápoló programot szervezhessünk a

lakosság, és fõként az ifjúság számára, segítve a helyi német

nyelvoktatást. 

Ernhofferné Somogyi Ágota
Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

A Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsõde hírei
2021. szeptember 1-jén kezdõdött meg a 2021/2022-es ne-

velési év intézményünkben. A bölcsõdei csoportban és a kis-
csoportban elkezdõdtek a beszoktatások, a középsõ és nagy-
csoportos gyermekek pedig nyári élményeikkel feltöltõdve ér-
keztek vissza óvodánk falai közé, melyeket szívesen osztottak
meg társaikkal és az õket körülvevõ felnõttekkel. 

A járványügyi helyzet sajnos sok tekintetben befolyásolja
mindennapjainkat, a tevékenységeink megvalósításának lehe-
tõségeit és zártabbá teszi életünket. Igyekszünk így is minél
zökkenõmentesebbé tenni és színesebbé varázsolni a gyerekek
napjait, valamint megvalósítani hagyományainkat, programja-
inkat. Nevelõtestületünk az óvatosság elvével tervezi prog-
ramjait, betartva a különbözõ kormányrendeleteket, jogszabá-
lyokat, ajánlásokat. 

Rendszeresen részt veszünk településünk életében, igyek-
szünk a gyerekekkel a különbözõ programokon részt venni, az
intézményünknek szóló felkéréseknek eleget tenni, szorosab-
bá fûzni kapcsolatainkat más intézményekkel. 

Továbbra is biztosítjuk az intézmény gyermekei számára a
logopédiai és fejlesztõ foglalkozásokat, a Cserregõ néptánce-
gyüttes szervezésében tartott foglalkozásokat heti egy-egy al-
kalommal, kéthetente ellátogat nagycsoportosainkhoz
Vargáné Nesó Ágnes tanárnõ, aki német fakultáció keretében
tart foglalkozást a gyerekeknek. Rendszeresen szervezünk

bábszínházi és zenés elõadásokat a gyerekeknek. A hûvösebb
téli hónapokban továbbra is szeretnénk folytatni az elmúlt esz-
tendõkben megkezdett sószobai foglalkozásokat, illetve a pre-
venciós-mozgásfejlesztõ gyermektorna foglalkozásokat. 

Szeptember elején megtekinthettük középsõ és nagycso-
portosainkkal a Petõfi Mûvelõdési Ház Testünk címû kiállítá-
sát, szeptember 15-én a Cserregõ néptáncegyüttes két tagja
tartott intézményünk gyermekeinek egy szüreti táncos-zenés
mulatságot, szeptember 30-án megünnepeltük meséléssel,
bábjátékkal, diavetítéssel a magyar népmese napját.

Október 1-én a zene világnapja alkalmából nagycsoporto-
saink közösen énekeltek az iskolásokkal. Október elsõ napja-
iban az állatok világnapjához kötõdõ, már a hagyományaink-
hoz tartozó rendezvénysorozatunk zajlott. Nagy hangsúlyt
fektetünk intézményünkben a környezettudatos nevelésre,
hogy a gyerekek minél nagyobb harmóniában éljenek a termé-
szettel és az állatvilággal. Ebben az esztendõben is a hét min-
den napján foglalkozásainkat és kezdeményezéseinket vala-
milyen állatos témakörre építettük, intézményünket ünnepi
díszbe öltöztettük. Kézmûves alkotó délelõttöt és plüssállat ki-
állítást szerveztünk, melyre a gyerekek saját kedvenceinket
hozhatták el. Október 5-én nagycsoportosaink ellátogattak a
Petõfi Mûvelõdési Házba, ahol mesét hallgattak és részt vet-
tek egy környezetvédelmi és újrahasznosítási interaktív fog-
lalkozáson.

November elsõ napjaiban a szülõk kérésére fényképész ér-
kezett intézményünkbe kedves, képes emlékeket készíteni a
gyermekek óvodás éveirõl. November 11-én a középsõ cso-
portosaink látogattak el a Petõfi Mûvelõdési Házba, ahol meg-
hallgatták a „Papírszínház - A csodapalást” címû meséjét.

A december pedig minden bizonnyal adventi hangulatban,
az ünnepi készülõdéssel fog majd telni.

Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az esztendõben is sok
segítséget, támogatást kaptunk programjaink, eseményeink
megvalósításához, melyet ezúton is szeretnénk mindenkinek
megköszönni.

Óvónõk

ISKOLÁINK, ÓVODÁINK HÍREI
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MOZAIKOK AZ ADY ISKOLA ÉLETÉBÕL
2021. november

Emlékezés ’56 hõseire

Október 22-én megemlékeztünk az 1956-os forradalom

eseményeirõl. Iskolánk aulájában a Szabadság, szerelem címû

film alapján mûsort adtak elõ 8. osztályos diákjaink, akiket

osztályfõnökük, Horváthné Fertály Andrea készített fel. Az

elõadásban felhangzott Pintér Béla ’56 él címû szerzeménye,

melyet Sándor Szilvia énekelt el. A színvonalas mûsort a Ha

én rózsa volnék… címû dal zárta, melyet akusztikus gitáron

Csonnó Máté Károly 3. z osztályos tanuló kísért. A mûsort

követõen iskolánk megbízott igazgatója Molnár–Deák Mari-

anna emlékezett meg a forradalom hõseirõl.

Eredményes rajzverseny
A Berhidai Német Nem-

zetiségi Önkormányzat rajz-
pályázatot hirdetett a Márton
naphoz kapcsolódóan. A
gyerekek olyan alkotással
készültek, ahol nem csak a
rajz, de egy–egy német szó is
kapcsolódott az ünnephez.
Ez nagy kihívást jelentett, fõ-
ként a kisebb gyerekek szá-
mára, Az elsõ és második
osztályban közösen készül-
tünk, nagy örömünkre min-
denki elkészítette a saját kis
alkotását, melyet a zsûri kü-
löndíjjal jutalmazott. Több
második és harmadik helye-
zést és sikerült elnyernie az
iskolánk tanulóinak, a díjazottak oklevelet és ajándékot vehet-
tek át. 

Eredményeink: 3–4. osztályosok: II. Pusztai Mária 4. osz-
tály, III. Márton Ferenc 3.z, Csonnó Bálint és Kási Ármin 4.
osztály. 5–6. osztályosok: I. Éll Jázmin 6. osztály, III. Nyári At-
tila 5 osztály. 7–8. osztályosok: II. Bogdán Szimonetta 7. osz-
tály, III. Sándor Szilvia Ady 8. és Kamondi Fruzsina 8. osztály.

Bregócs Zsuzsanana

Márton napi kézmûves foglalkozás és
lámpás felvonulás

A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatá-

sának köszönhetõen a tanévben másodszor sikerült kézmû-

ves délutánt tartanunk intézményünkben. A közelgõ Már-

ton–nap apropóján papír- és üvegmécseseket készítettünk. A

foglalkozásba most a felsõ tagozatos diákjainkat vontuk be.

Az elkészült lámpásokkal a gyerekek a Márton napi lámpás

felvonuláson vettek részt, amelyre iskolánk két osztálya mû-

sorral is készült, a 6. osztályos lányok egy sváb táncot adtak

elõ, míg a 3. a osztály egy vidám német dalra készített kore-

ográfiát.

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Díjat nyertek népdalköreink
(Folytatás a címlapról)

2020 elején vettem át a csoportot, s kezdtük el a közös

munkát, hogy elõdöm színvonalas munkáját folytatni tudjuk.

A csapat a járvány alatt kisebb- nagyobb megszakításokkal tu-

dott csak próbálni. A középdöntõre elküldött felvételünkön, ez

szerencsére nem érzõdött, így folytathattuk a készülõdést a

döntõre. A budapesti versenyre már egy ös-

szeszokott, vidám csapat állt. A próbák, a

viccek, a beszélgetések összehoztak a cso-

porttal, így a színpadra már egymás rezdü-

léseit ismerve álltunk ki és énekeltünk egy

fantasztikusat. 

Köszönöm a népdalköröknek a helytállást, a bizalmat, hisz

enélkül lehetetlenség lett volna gyõzelemre vinni a csoportot.

S aki, szeretne egy mosolygós csoporthoz tartozni, s szeret

énekelni nagy örömmel várjuk próbáinkon. 

Patonai Fábián Renáta
népdalkörvezetõ
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Pécsett jártunk
Immár hagyomány, hogy színjátszó csoportjainkkal (a Pe-

reszkével és a PERSZE-vel) minden évben jelen vagyunk a

Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztiválon. A megyei

fordulót többnyire Pétfürdõn szervezik. Innen az arany minõ-

sítést kapó csoportok jutnak a regionális fordulóra, onnan pe-

dig az országos gálára. Sajnos a járvány miatt erre sem tavaly,

sem az idén nem kerülhetett sor, illetve online formában került

megrendezésre. Az esemény azonban 30. évfordulóját ünne-

pelte, ezért most õsszel mégis megszervezte a Magyar Dráma-

pedagógiai Társaság. Mivel elõválogatókra nem kerülhetett

sor, a csoportok nagy részét meghívásos alapon invitálták

Pécsre, a Bóbita Bábszínházba. 

A háromnapos találkozó elsõ napja elsõsorban a pedagógu-

soknak szólt, melyen az iskolai mûsorokról rendeztek konferen-

ciát. Így az október 23-ai mûsorunkkal kaptunk meghívást Pécs-

re, és minket mintegy példaként állítottak közönség elé. Nagyon

örültünk ennek, mert az összeállítást Berhidán idén, sajnos nem

adhattuk elõ. Öröm az ürömben, hogy így bátran mertünk nagy

létszámú csoporttal elkészíteni a mûsort, a színjátszók mellett

sok 4. és 8. osztályos tanulónk vett részt a produkcióban. (Az is-

kolában ez 26, Pécsett 22 fõs szereplõgárdát jelentett.)

Hálásan köszönjük a kollégák, diáktársak türelmét, segítsé-

gét, valamint Berhida Város Önkormányzatának és Pénzes

Géza vállalkozónak az anyagi támogatását, akik ehhez az iga-

zán maradandó élményhez juttatták a gyerekeket!

Fésüs Éva

A berhidai népdalkörök 
mûködését segíti a Csoóri 
Sándor Alap támogatása

A Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárat az Emberi Erõforrások
Minisztériuma Csoóri Sándor Alap CSSP-NEPZENE-2021 alkategóri-
ájában 600.000 Ft támogatásban részesítette. Pályázati azonosító:
CSSP-NEPZENE-2021-0148.

A támogatás célja a népi kultúra területén, közösségteremtõ mûfaj-
okban mûködõ – Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon
túl a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közössé-
gek támogatása. Intézményünk a CSSP-NEPZENE-2021 alkategóriájá-
ban a berhidai népdalkörök (Búzavirág Népdalkör és Õszi Napfény
Népdalkör) támogatására pályázott. A támogatott tevékenység megva-
lósításának idõtartama: 2021. július 1. – 2022. június 30. 

Fontos célunk, hogy a népdalkör sokáig mûködjön, a hagyományo-
kat átörökítsük. Mivel tagságuk fõként a nyugdíjas korosztályból áll,
ezért szeretnénk, hogy bõvüljön fiatalokkal. 

A Búzavirág és Õszi Napfény Népdalkör gyakran vesz részt olyan
rendezvényeken, ahol a közönség nagy részét a gyermekek, fiatalok te-
szik ki. Sok népdalt az õ elõadásában hallanak elõször a helyi gyerme-
kek. A 25 év alatt több gyermek is tagja volt a csoportnak, akik
Horváthné Bakos Ilonától tanultak meg citerázni. A Népdalkör tagjai
közül többen citeráznak jelenleg is. Szeretnénk, ha minél több gyermek
ismerné meg a hangszert. A támogatásból a csoport számára citerát sze-
retnénk vásárolni, melyek az oktatási célok mellett, a hagyományok át-
örökítését is szolgálnák. A csoport munkájának segítése érdekében dik-
tafon és mikrofon beszerzése is szerepel terveink között. 

A csoport tevékenysége fontos a város életében, õrzi hagyományainkat,
a népszokásokat. A magas színvonalú munka feltétele egy jól felkészült,
képzett szakmai vezetõ és a szakmai ismeretek folyamatos bõvítése. A
Csoóri Sándor Alapon elnyert támogatásból finanszírozzuk a mûvészeti
vezetõ oktatói díjának és a citerások nyári intenzív továbbképzésének egy
részét, valamint a tavasz folyamán csoporttagok és környezõ települések
népdalkörei számára elõadással egybekötött oktatást szervezünk. 

Gerõfiné Mészáros Anita

2020-ban a II. Pere Darts verseny után városunk-
ban darts klub alakult. A sport kedvelõi hetente
gyûltek össze a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár-
ban, ahol gyakoroltak, megosztották egymással ta-
pasztalataikat és tudásukat, napi versenyt rendeztek
az éppen jelenlévõk között. Sajnos a következõ idõ-
szakban a koronavírus járvány miatt mûvelõdési há-
zunk kötelezõen zárva tartott, így a klub tagjai szá-
mára sem tudtunk találkozási helyszínt biztosítani.
A lezárások után ismét elindult a klubélet, sajnos
azonban mind a létszám, mind az összejövetelek
száma elmaradt a Covid elõtti idõszakhoz képest. 

2021. november 6-ra meghirdettük a III.
PereDarts versenyt, melyet a járványügyi korlátozá-
soknak és egyéb okoknak köszönhetõen a korábbi
évekhez képest kevesebb indulóval rendeztünk meg.
A dartsosok családias légkörben mérték össze tudá-
sukat, ügyességüket. Nagyon szoros csoportkörök
után végül Szabó Bence III., Kékesi Attila II. helyen
végzett. A versenyt a 2019. évi gyõztes, Kékesi Sza-
bolcs nyerte meg. 

A klub tagjai keddenként este gyûlnek össze a Pe-
tõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban, ahova várják a
darts-ozni szeretõket!

Velegi Brigitta

III. PereDarts



A magyarországi patikák helyzete Mária Terézia uralkodá-
sa idején jelentõsen megváltozott. Addig ugyanis nem létezett
a gyógyszerész, mint hivatás, az orvosok maguk készítették el
és adták ki a gyógyszereket. Mária Terézia uralkodása idején
bõvült orvosi karral 1770-ben a Nagyszombati Egyetem, és
1772-tõl megindult a gyógyszerészképzés hazánkban is. Ettõl
kezdve a tehetõs családok gyermekei tanulhattak gyógysze-
résznek, neves gyógyszerész dinasztiák jöttek létre. Az akko-
ri törvények szerint a patikák ún. reáljogú patikák voltak, ami
azt jelentette, hogy a patika továbbörökíthetõ volt, így a csa-
ládfõ halála után is biztos megélhetést jelentett a családnak.
Egy településen új gyógyszertár nyitása óriási konkurenciát
jelentett számukra, ezért minden követ megmozgattak a pati-
katulajdonosok, hogy ellehetetlenítsék az új kezdeményezése-
ket. Ennek a biztonságnak vetett véget a 19. század második
felében az 1876-os közegészségügy rendezésérõl szóló XIV.
törvénycikk megjelenése. A törvénycikk kimondta ugyanis,
hogy innentõl a gyógyszerészet állami felügyelet alatt áll, egy

újabb patika nyitását csak az állam engedélyezheti. Ettõl kezd-
ve nem adományoztak reáljogot, tehát a gyógyszertár többé
nem volt örökölhetõ, megszabták a gyógyszerárakat, elõírták
a szakképzett személyzet alkalmazását, a patika berendezését. 

Ebben az idõszakban, pontosabban 1882 év elején nyújtot-
ta be Gramanecz Zoltán gyógyszerész az igényét, hogy
Berhidán gyógyszertárat nyithasson. A korabeli sajtó tanúsá-
ga szerint nem mindenki értett egyet ezzel, arra hivatkozva,
hogy Berhida lakosságszáma nem indokolja, hogy saját pati-
kája legyen, úgysem fog megélni és az egész beruházás csak
pénzkidobás lenne. Az év végére azonban megérkezett az en-
gedély a minisztériumból, így Gramanecz Zoltán megnyitotta
az „Angyal” gyógyszertárat, melyet egészen 1930-ig õ üze-
meltetett. További érdekesség: Gramanecz Zoltán gyógysze-
részt a soproni m.kir. postaigazgatóság postamesterré nevezte
ki 1882. szeptemberében. Arról, hogy ezt a tisztséget meddig
töltötte be, nincs információ.

Soponyai Ilona

6 Önkormányzati Híradó 2021. december

HELYISMERETI ÉRDEKESSÉGEK

Egy kis patikatörténet

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki azon személyeknek, akik a

Peremartongyártelepen megrendezésre került Megyei Mozgáskor-
látozottak Találkozójának sikeres lebonyolításához hozzájárultak.

Köszönöm Pergõ Margit polgármester asszonynak, Gerõfiné
Mészáros Anitának, a mûvelõdési ház dolgozóinak, Mozgay Dó-
rának, a Hétszínvirág Óvoda konyhai dolgozóinak, Keresztes Ju-
ditnak, a TESZ dolgozóinak, Köbli Miklósnénak, Hidvégi
Lászlónénak, Sidó Károlynénak és a Berhidai Csoport tagjainak,
és külön köszönöm Varga Józsefnek és Nagy Andrásnak, hogy
fellépésükkel színvonalassá és emlékezetessé tették a találkozót.

Stupián Lajosné csoportvezetõ

Új néptánc koreográfiák 
készülnek pályázati 

pénzbõl
A Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárat az Emberi Erõ-

források Minisztériuma Csoóri Sándor Alap CSSP-NEP-

TANC-MO-2021 alkategóriájában 500.000 Ft támogatásban

részesítette. Pályázati azonosító: CSSP-NEPTANC-MO-

2021-0207.

A támogatás célja a népi kultúra területén, közösségterem-

tõ mûfajokban mûködõ – Magyarországon a hazai és nemze-

tiségi, határainkon túl a magyar néptáncos, népzenei és nép-

dalköri - szervezetek, közösségek támogatása. Intézményünk

a CSSP-NEPTANC-MO-2021 alkategóriában a Berhida

Táncegyüttes támogatására pályázott. A támogatott tevé-

kenység megvalósításának idõtartama: 2021. július 1. – 2022.

június 30. 

A Berhida Táncegyüttes tevékenysége fontos a város életé-

ben, õrzi a hagyományokat és a népszokásokat. Több hagyo-

mányõrzõ program szervezõje a csoport: arató- és szüreti fel-

vonulás. A Covid világjárvány elõtt több éven át õk adták elõ

a betlehemes játékot a katolikus templomban és a pünkösdi

felvonulás is a nevükhöz kapcsolódik. Résztvevõi és fellépõi

a helyi és környékbeli rendezvényeknek. Minden évben nagy-

mûsorral készülnek, ahol aktuális koreográfiáikat mutatják be. 

Céljuk a hagyományok õrzése, ennek elérése érdekében

folyamatosan frissítik koreográfiáikat, továbbképzik magu-

kat. A Csoóri Sándor Alap pályázatán elnyert támogatás nagy

részébõl új koreográfiák létrehozását tervezi a csoport. Ezek

elsajátítására, betanulására a következõ fél évben kerül sor.

Az új koreográfiák bemutatására a jövõ évi

városi rendezvényeken kerül sor. 

Gerõfiné 
Mészáros Anita
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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.
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