
Rendhagyó megemlékezés és ünnepség

Monse Lászlóné nyugal-

mazott pedagógusnak Peda-

gógus Szolgálati Emlékérmet

adományozott az Emberi Erõ-

források Minisztériuma. A

Pedagógus Szolgálati Emlék-

érem azoknak a nyugállo-

mányba vonuló pedagógusok-

nak és fõiskolai, egyetemi ok-

tatóknak adományozható,

akik legalább 25 éven keresz-

tül a gyermekek oktatása-ne-

velése érdekében tevékeny-

kedtek, és kiemelkedõ munkát

végeztek.

(Folytatás az 5. oldalon)
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Kiemelkedõ pedagógusi 
tevékenységéért díjazták

Monse Lászlónét

Az idei évben rendhagyó módon
emlékeztünk a Magyar Hõsök Napjá-
ra és online üzenetben köszöntöttük
városunk pedagógusait.

A Magyar Hõsök Napja, május utol-

só vasárnapja. A tavalyi évhez hasonló-

an a járványügyi helyzet miatt az idei

évben sem került sor szervezett ünnep-

ségre. Berhida Város Önkormányzata, a

Berhidai Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat és több civil szervezet, közös-

ség helyezte el a megemlékezés koszo-

rúját a Hõsök terén lévõ II. világhábo-

rús emlékmûnél, tisztelegve a hõsök

emléke elõtt.

1952-tõl ünneplik június elsõ vasár-

napján Magyarországon a Pedagógus-

napot. Pedagógusnap alkalmából Pergõ

Margit polgármester, valamint iskolás

és óvodás gyermekek videoüzenetben

köszöntötték városunk óvodáinak és is-

koláinak dolgozóit. A polgármester kö-

szöntõjében elmondta, hogy nehéz idõ

volt az elmúlt egy év, megtanultunk egy

járványtól félni, home officeba dolgoz-

ni és sokszázezer diáknak kellett online

tanulni, miközben a pedagógusoknak

online kellett oktatni. A járvány miatt

sok szülõ beleláthatott az oktatás rejtel-

meibe az online oktatás keretén belül.

Véleménye szerint, a szülõk közül so-

kan jobban fogják tisztelni a pedagógu-

sokat, mint korábban. Megköszönte

minden pedagógusnak az elmúlt évben

végzett szokatlanul nehéz munkáját, s

elmondta, hogy bízik benne, hogy visz-

szaáll a hagyományos oktatás és jövõre

már hagyományosan köszönthetjük vá-

rosunk óvodáiban és iskoláiban dolgo-

zókat. Köszönjük a közremûködõ gyer-

mekeknek, akik a videóban pedagógu-

saikat köszöntötték: Blaha Noel Antal,

Csonnó Szófia Kloé, Keresztes Nor-

bert, Pusztai Tifani Eszmeralda, Tóbiás

Anna, Tóbiás Boglárka, Varga Sza-

bolcs István, Varga Bence József.

Steller Mária Védõnõi Díjat 
kapott Székelyné Kendi Ildikó

A védõnõi hivatás és

az egyéni életpályák elis-

meréseként tizenkilenc

megyébõl egy-egy és a

fõvárosból két védõnõ

kapta a 2020-ban alapí-

tott Steller Mária Védõ-

nõi Díjat, melyet a díjat

létrehozó Három Király-

fi, Három Királylány

Mozgalom adott át 2021.

június 10-én Budapes-

ten. Veszprém megyébõl

ezt a díjat Székelyné

Kendi Ildikónak ítélték,

aki városunk peremar-

tongyártelepi körzetében

látja el feladatát.

(Folytatás a 3. oldalon)
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KÖZÉLETI HÍREK

Negyvenhárom év a katedrán

Negyvenhárom év tanítás után az idei
évben nyugdíjba vonul Fornai Marietta,
az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelv-
oktató Általános Iskola és Alapfokú Mû-
vészeti Iskola intézményvezetõje. Vezeté-
se alatt számos fejlesztés valósult meg az
iskolában, kezdeményezésére indult esti
gimnáziumi oktatás városunkban. Inter-
júnkban a tanári hivatásról, tapasztala-
tairól, Berhidán töltött éveirõl kérdeztük.

- Mindig is tanárnak készültél? Mikor
és hogyan döntötted el, hogy a pedagó-
gus pályát választod? 

- Igen, mindig pedagógus szerettem
volna lenni. Még az általános iskola alsó
tagozatába jártam, amikor eldöntöttem,
hogy én tanítónéni leszek. A barátnõimmel
már harmadikos korunkban sokszor iskolá-
sat játszottunk. Összegyûjtöttem az iskola-
udvarban a gyerekeket, játszottam velük,
vigyáztam rájuk. Nem is gondolkodtam
másik szakmában egyáltalán. Nem volt ne-
héz pedagógusnak lennem, mindig nagyon
szerettem a gyerekeket, nagyon sok örömet
adott ez a pálya. Azt szokta otthon monda-
ni a családom, hogy tulajdonképpen a hob-
bim az, amit csinálhatok a munkában. 

- Kérlek, mutasd be kicsit a pályád.
Hol végeztél, hol dolgoztál korábban.
Hogyan kerültél Berhidára? 

A Budapesti Tanítóképzõ Fõiskolán vé-
geztem, 1978-tól dolgozom pedagógus-
ként. Budapesten kezdtem tanítani, Kõbá-
nyán egy általános iskolában. Óriási iskola

volt, sok nehéz sorsú gyereket tanítottam.
Sok kihívás volt, az mondták, hogy, aki ott
megmarad, akkor az a pályán marad. 1991-
ig tanítottam Budapesten két további isko-
lában, majd visszaköltöztem Székesfehér-
várra. A Tolnai utcai Általános Iskolában
dolgoztam 21 évig, ahol kimondottan tehet-
séges gyerekeket tanítottam tanítónõként,
valamint tanítottam rajzot és földrajzot.
Idõközben elvégeztem az ELTE-n a föld-
rajz szakot. Majd késõbb elvégeztem az
egyetemet, a közoktatásvezetõit, valamint
az etika szakot. Párhuzamosan tanítottam
középiskolában és a Pannon Egyetem kihe-
lyezett tagozatán is. Több diákomból lett
földrajz szakos tanár, van olyan is, aki mû-
vészettörténet-földrajz szakos, és olyan is,
aki a természettudományok doktora lett.
2012-tõl már csak a Jáki József Szakközép-
iskolában tanítottam. Itt volt olyan gyerme-
kem, akivel az országos földrajz versenyen
3. helyezést értünk el. 2013-ban kerültem
Berhidára, nagyon sok mindent megtanul-
tam itt. Néhány akkori kollégám olyan em-
beri dolgokat tanított meg nekem, ami nagy
hatással volt rám. Az az elfogadás, ahogy
õk a gyerekekkel bántak, számomra is
nagyon tanulságos volt.

- 2014 augusztusától vagy iskolaigaz-
gató. Milyen célkitûzéseid voltak? Mik a
tapasztalataid? 

- Kezdetben nem szerettem volna igaz-
gató lenni, több munkatársam beszélt rá,
hogy pályázzak. A pályázatom benyújtása-
kor támogattak a kollégák és a családom is.
A középiskolát otthagytam és iskolaigaz-
gató lettem. Nem azért is döntöttem így,
mert iskolaigazgató szerettem volna lenni,
hanem azért, mert itt nagyon nagy szerete-
tet kaptam a gyerekektõl. Az utolsó pár
évet a pályámból ilyen szeretetben szeret-
tem volna eltölteni. Volt egy elképzelésem,
hogy az akkori, kiürülõ iskolát megtölt-
sem, és az elvándorló gyerekeket vissza-
hozzam az iskolába. Célul tûztem ki, hogy
megállítsam ezt az elvándorlást. Ez sike-
rült. Nagyon sok programot sikerült szer-
veznünk az óvodával, minden progra-
munkra meghívtuk a Süni Óvodát. Ovi-su-
lit hoztunk létre, áthoztuk az óvodásokat.
Kezdetben egy maroknyi csapat, majd egy-
re többen jöttek át. Minden évben sikerült
ezt megszervezni, és egyre többen iratkoz-

tak be az iskolába. Másik célkitûzésem a
tehetséges tanulók kiemelése. Több gyer-
mekkel vettem részt országos földrajz ver-
senyen, az egyik tanuló, Krén Regina 3.
helyezést ért el 2015-ben. Célom, hogy
olyan tudást szerezzenek a tanulók, amit az
életbe is tudnak hasznosítani. Létrehoztuk
a tankonyhát, iskolagyûléseket szervez-
tünk, magaságyásokat létesítettünk. 

- 2016 óta városunkban is lehetõség
nyílt az érettségi megszerzésére. A képzés
beindítása a Te nevedhez kapcsolódik. Mi
volt a motívációd, hogy beinduljon a gim-
náziumi képzés? Mik a tapasztalataid ez-
zel kapcsolatban? 

- Szerettem volna középiskolát hozni a
városba, mert azt tapasztaltam, hogy álta-
lános iskola után elmennek a gyerekek
középiskolákba, de sajnos sokan kimara-
doznak. A kollégáim közül soknak volt
egyetemi végzettsége, tudtunk volna vin-
ni egy középiskolát. Ismertük a gyereke-
ket, ha helyben megoldódott volna a kö-
zépiskolai képzés, akkor nagyobb esély-
lyel tudták volna elvégezni azt, vélemé-
nyem szerint nem maradtak volna ki any-
nyian, mint egyébként. Motivációm volt,
hogy maradjanak itt Berhidán szakmát ta-
nulni vagy gimnáziumban, de nem volt rá
érdeklõdés. Végül az esti gimnázium va-
lósult meg, a harmadik érettségit fejeztük
be júniusban. Nagyon jók a tapasztalata-
im, nagy az érdeklõdés a képzésre. A
berhidaiak mellett nagyon sokan érkez-
nek környezõ településekrõl is. 

- Mire emlékszel vissza a legszíveseb-
ben a pályán töltött évekbõl? 

- Mindenre. Nekem az egész úgy volt
szép, ahogy van. 

- Milyen terveid vannak a nyugdíjas
éveidre, mivel szeretnél foglalkozni? 

- Szeretnék minél több idõt tölteni a csa-
ládommal, a gyerekeimmel és az unokáim-
mal. Maradni szeretnék a pályán, továbbra
is tanítani fogok az esti gimnáziumban. 

- Kinek ajánlanád a tanári pályát? 
- Csak annak ajánlom, aki igazán sze-

reti a gyerekeket és elfogadó. Minden
mást meg lehet tanulni. 

Köszönöm szépen a beszélgetést. Jó
egészséget és boldog nyugdíjas éveket kí-
vánunk!

Gerõfiné Mészáros Anita

Steller Mária Védõnõi Díjat kapott Székelyné Kendi Ildikó
(Folytatás a címlapról)

A 2009-ben alapított Három Királyfi Három Királylány Alapít-
vány a Nemzeti Népegészségügyi Központ védõnõi szakterületével
együttmûködve 2020-ban védõnõi díjat hozott létre. A Steller Mária
Védõnõi Díj célja a területi védõnõk kiemelkedõ szakmai munkájá-
nak és elhivatottságának elismerése, különösen a három év alatti
gyermekes családok támogatásában, valamint a társadalom figyel-
mének felhívása a védõnõk áldozatos munkájára. A díj oklevélbõl és
plakettbõl áll, amely Bessenyei Odette szobrászmûvész alkotása.

Steller Mária (1898-1989) személye és életútja a magyar vé-

dõnõi szolgálat számára példakép. Az 1930-as évektõl a falusi
egészségvédelemmel, a védõnõi hálózat megszervezésével fog-
lalkozott. Elõadásokat tartott a családok szociális helyzetérõl, a
védõnõi munka, a higiénia fontosságáról. 1935-tõl az ENSZ elõd-
jénél, a Nemzetek Szövetségénél dolgozott Genfben. 1940-tõl
Magyarországon újra gyermekvédelmi területen dolgozott. 1948-
ban elhagyni kényszerült hazáját, Rómába, majd az Egyesült Ál-
lamokba költözött, de 1972-ben hazatért, Pomázon élt. 

Gratulálunk Székelyné Kendi Ildikónak, hogy Veszprém
megyében elsõként kapta meg a díjat! szerk.
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RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

A Gyermekorvosi rendelésen szabadság, 

illetve helyettesítés miatt a rendelési idõ módosul

2021.07.05-2021.08.27-ig.

Hétfõ: 11.30-13.30-ig: Berhida  Betegrendelés

Kedd: 10.30-12.00-ig: Berhida Csecsemõ Tanácsadás

12.00-13.30-ig: Berhida Betegrendelés

Szerda: 8.00-10.00-ig: Berhida Betegrendelés

14.30-15.00-ig: Vilonya

Csecsemõtanácsadás + Betegrendelés

Csütörtök: 10.30-12.00-ig Peremarton Csecsemõ Ta-

nácsadás

12.00-14.00-ig: Peremarton Betegrendelés

Péntek: 10,30-12,30-ig: Berhida Betegrendelés

Helyettesít: Dr. Merényi Adrienn 2021. 08. 02-08. 20-ig

Megértésüket köszönjük!

A rendelés továbbra is idõpont egyeztetés alapján

mûködik!

Telefonos elérhetõségeink:

Peremarton: 06-88/455-538   •   Berhida: 06-88/455-344

Email: gyermekorvosberhida@gmail.com

BikeSafe regisztráció Berhidán
A rendõrök

egy országos

adatnyilvántartó

rendszerbe rög-

zítették a kerék-

párokat.

A Várpalotai

Rendõrkapitány-

ság munkatársai

Berhidán regiszt-

rálták a kerékpá-

rokat a BikeSafe

országos adatbázisba 2021. június 4-én délután. Rögzítették a ke-

rékpár tulajdonosának adatait, a bicikli legfontosabb jellemzõit,

továbbá több fényképet is készítettek a kétkerekûrõl. Ezután a ke-

rékpár egy országos regisztrációs rendszerbe került, amely egy

esetleges lopás esetén segíti annak megtalálását.

A biciklisek a regisztráció mellett a kerékpárok helyes lezárá-

sával kapcsolatban hasznos tanácsokat, valamint láthatóságot

elõsegítõ fényvisszaverõ mellényt kaptak. A rendõrök a kerék-

párosok figyelmét külön felhívták arra, hogy a közlekedés során

láthatósági mellény viselése lakott területen kívül, éjszaka és

korlátozott látási viszonyok között kötelezõ. Testi épségük meg-

óvása érdekében javasolták nekik azt is, hogy lehetõség szerint

viseljenek fejvédõ sisakot és térdvédõt is, elindulás elõtt pedig

gyõzõdjenek meg a világítóberendezések mûködõképességérõl.

Bartók Judit 
r.százados
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ISKOLÁNK HÍREI

Szabadulószoba, kirándulás és sok játék
Az Ady és Ami májusi és júniusi hírei

A tanév utolsó két hónapja is nagyon mozgalmasan telt az

iskolánkban.

2021. május 27-én iskolánk minden osztálya kirándulni in-

dult. Az osztályok az úticélt maguk választották ki. A 2.a és a

3. osztály a veszprémi Állatkertet tûzte ki célul, míg a 2.z és a

6. osztály Agárdra indult, ahol hajókáztak is. A 1.a  és a 8. osz-

tály a Kistónál töltötte a napot, míg a 4. és 5. Vilonyán bográ-

csozott. A 7. osztály is egy élménydús napot töltött el

Balatonfûzfõn bobozással és túrázással. A sajátos nevelési

igényû tanulóink Pétfürdõre utaztak, ahol megnézték a Dok-

tor–sziklát és a tavat. A legkisebbek pedig Rostásra mentek,

egy rövid felfedezõ túrára. Minden diákunk sok-sok élmény-

nyel gazdagodott. A gyerekek nagyon élvezték, hogy végre új-

ra együtt kirándulhattak, hiszen tavaly a digitális oktatás mi-

att, ezt nem tudtuk megszervezni.

2021. május 31-én délelõtt a játéké volt a fõszerep isko-

lánkban. A Jobb Élet Közhasznú Egyesülettel közösen

gyermeknapot tartottunk. Diákjaink kipróbálhattak külön-

féle játékokat, mint kötélhúzás, ping–pong, tollas- és ko-

sárlabda, célbadobás, floorball és egyensúlyfejlesztõ esz-

közök. A program végén a tanulók ajándékban is részesül-

tek, melyet Babai János, az egyesület elnöke és

Molnár–Deák Marianna, a tanoda vezetõje osztott ki szá-

mukra, a tanodában dolgozó pedagógusok segítségével.

Majd ugyanezen a napon a délutáni órákban, szakmai fó-

rumot tartottunk iskolánkban. Még 2020 márciusában nyer-

tünk el egy pályázatot, mely az ELTE szakmai irányításával

zajlik. A pályázatban részt vevõ pedagógusok beszámoltak

az elmúlt év elvégzett feladatairól. A tantestület aktívan vett

részt a közös munkában, hogy innovatív ötleteikkel elõmoz-

dítsák a pályázat további sikeres mûködését.

2021. június 4-én az EFOP 3.3.7 pályázat keretein belül 48

felsõs diák és 5 kísérõ pedagógus Veszprémbe utazott, egy na-

gyon érdekes programra a Misztiqum Szabadulós Játék szer-

vezésében. A  diákok három csapatra oszlottak, ebbõl egyik a

Kripta fantázia nevû szobában próbált meg fejtörõ feladvá-

nyok megoldásával megbírkózni, míg a másik két csapat egy

logikai rejtvény mentén fedezte fel a veszprémi Belváros ne-

vezetességeit. Minden „egységünk” sikeresen teljesítette a

küldetést.

2021. június 9-én, a Berhidai Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat támogatásával, 51 diákunkkal Bándra és Herendre

kirándultunk. Bándon végigsétáltunk a Német Nemzetiségi

Tanösvényen, ahol megismerkedhettünk a településen élõ né-

met közösség történetével, hagyományaival. A gyerekek a tú-

ra végén egy tesztlapot is kitöltöttek a hallott ismeretekkel

kapcsolatban. A kisebb gyerekekkel kipróbáltuk a község ját-

szóterét, melyet nagy örömmel vettek birtokba az alsósok.

Majd az Essegvárból csodáltuk meg a panorámát. A nap má-

sodik felében pedig továbbindultunk Herendre a Porcelán Ma-

nufaktúrába. Egy 3D-s gyönyörû filmet néztünk meg a porce-

lángyártásról, de néhány elkészítési folyamatot a gyerekek a

helyszínen is megnézhettek. Így a rózsakészítést, a figura for-

mázást, a fonást, és különféle festési technikákat. Nagy él-

mény volt ez a program a tanulóknak és az õket kísérõ peda-

gógusoknak egyaránt. Ezúton is köszönjünk a Berhidai Német

Nemzetiségi Önkormányzat támogatását, és Ernhofferné So-

mogyi Ágota közremûködését.

A tanév hátralévõ részében tartottunk még június 14-én egy

népi játszóházat fõként alsós diákjaink számára, 15-én pedig

Családi Napot szerveztünk. Június 19-én ünnepélyes keretek

között elbúcsúztak iskolánk nyolcadik osztályos tanulói és le-

zárult a 2020/21-es tanév.

Fornai Marietta intézményvezetõ
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Osztálykirándulások,
Sulizsák programok

Rákóczi iskola hírei
A 7.a és b osztály-

lyal szûkebb környe-
zetünkkel ismerked-
tünk meg az osztályki-
rándulás során. Gya-
logtúráztunk Vilo-
nyáig, majd ott a Séd
parkban idõztünk,
sportoltunk. Nem ma-
radhatott el az ilyen-
kor megszokott sza-
badtûzön való sütöge-

tés sem. A lábunkban sok-sok kilométerrel, de remek élmé-
nyekkel telve értünk haza. Ezúton köszönjük Fésüs Sándor
polgármester segítségét!

Az 1.a osztály a Kistónál járt, a 6. osztály pedig Bakony-
nánára látogatott, az 5.a Siófokon, illetve a 3. osztály Tihany-
ban kirándult.

Május 6-án ruhagyûjtési nap került megrendezésre iskolánk-
ban, a Sulizsák Program keretein belül. A tanulók behozhatták
otthon és környezetükben már nem használt, a program elõírása-
inak megfelelõ ruhákat, kiegészítõket, cipõket. Közel 800 kg tex-
tíliát gyûjtöttünk. Az iskola a leadott súlynak megfelelõ összeget
megkapta, a szülõk által teljesített támogatásként. A diákönkor-
mányzat pénztárát gyarapítottuk ezzel, így a tanulóknak színe-
sebb, élvezetesebb programokat tudunk szervezni a jövõben. 

Ezúton kívánunk mindenkinek kellemes nyári szünetet, jó
pihenést! Szeptemberben találkozunk! 

Kálmán Andrásné intézményvezetõ

Kiemelkedõ pedagógusi tevékenységéért díjazták Monse Lászlónét
(Folytatás a címlapról)

Monse Lászlóné, Éva néni 1983 óta dolgozott iskolánkban.
Akkor még képesítés nélkül ismerkedett a pedagógus szakma, a
tanítói hivatás kihívásokkal teli világával. A kisiskolásokat elõ-
ször napközis foglalkozás keretein belül felügyelte, nevelgette.

1990-ben szerzett tanítói diplomát az Apáczai Csere János
Tanítóképzõ Fõiskolán. Mint diplomás pedagógus folyamato-
san látott el osztályfõnöki feladatokat. Mindig szeretettel vár-
ta az óvodából érkezõ, csillogó szemû gyermekeket. A tanítók
álma, hogy egészen a felsõ tagozat kapujáig kísérhetik tanítvá-
nyaikat. Évának ez ritkán adatott meg, mert épp tapasztalata,
szakmai kompetenciái miatt gyakran bíztak rá új kiselsõsöket.
Jó néhány generáció tanulta Éva néni szárnyai alatt a betûve-
tést, az 1x1-t, ismerkedett meg az olvasás rejtelmeivel. A
hosszú évtizedek alatt számtalanszor készítette fel diákjait
rajzpályázatra, szavalóversenyre vagy akár mesevetélkedõre.

Osztályfõnökként mindig kivette részét iskolai mûsorok ké-
szítésében, betanításában. Sokszor hallhattunk tanítványai elõ-
adásában csodaváró adventi versikéket vagy akár nagyobb léleg-
zetvételû karácsonyi történetet, nemzeti ünnepi megemlékezést.

A tanítás mellett mindig figyelt arra is, hogy a nebulók igé-
nyes környezetben, otthonosan érezzék magukat az iskola fa-
lai között: tantermét és a folyosót gyakran díszítették Éva né-
ni kreativitásáról árulkodó adventi dekorációk, farsangi bohó-
cok vagy a ballagóknak készített ötletes, találó képek.

A nálunk töltött utolsó években az alsós munkaközösség –
vezetõ feladatait is õ látta el. Munkáját alaposan, lelkiismere-
tesen végezte e szerepkörben is. Egységes, együttmûködõ csa-

pattá kovácsolta iskolánk tanítóit, a napköziben segítõ munka-
társakat. Odaadással, kedvességgel, s ha szükség volt rá, szó-
kimondó véleményével iskolánk egyik meghatározó szemé-
lyisége volt hosszú évtizedeken keresztül.

Megadatott neki az, hogy mentorálhatott fiatal, kezdõ peda-
gógusokat, akik sokat tanulhattak tanácsaiból.

Jó pap is holtig tanul – tartja a szólás. Éva törekedett min-
dig megújulni, kereste az új módszertani ötleteket, hogy min-
den kisgyermek képes legyen a tananyagot elsajátítani. A ta-
nulási – tanítási folyamat során igyekezett kiküszöbölni a ké-
pességbéli különbségeket.

A folyamatos önképzés ellenére sem hitte volna talán õ ma-
ga sem, hogy aktív munkájának utolsó évében egy különös,
korosztályának talán kicsit idegen világban kell helytállni. Ám
az egy pillanat alatt ránk szakadó online világban fiatalokat
megszégyenítõ módon próbálta megtalálni, megtanulni, elsajá-
títani azokat a módszereket, amelyekkel az új helyzetben leg-
inkább segíthet diáknak, szülõnek egyaránt. Játékos feladatok-
kal, gyakorló feladatlapok küldésével, de gyakran élõ óra kere-
tein belül igyekezett tudása legjavát átadni ekkor is. Próbált
minél több kapcsolatot tartani negyedikeseivel, hiszen megne-
hezítette az elválás pillanatait is az egymástól való távollét.

A hosszú évek alatt nemcsak a gyerekeknek, de kollégáinak
is gyakran segített. Tapasztalatait, ötleteit szívesen megosztot-
ta a tantestület többi tagjával. Akár szakmai kérdésekben, akár
a magánélet nehéz pillanataiban támogatásra volt szükség,
munkatársai számíthattak rá.

Kálmán Andrásné
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Helyismereti érdekességek
Érdekesség a Szent Kereszt Templom elfeledett bõvítményérõl

A falut többször elfoglalta a török; a
templomban ennek nyomát a kormoso-
dásban, a karzat alatt talált török pénz-
ben, edénytöredékekben fedezhetjük
fel. Talán e korszak viszontagságaival
hozható kapcsolatba a templom körül-
építése, erõdítése, a kút építése, mely
munkát a leletanyag alapján a XVI. szá-
zad második felére kell tennünk. A tö-
rökkori profán használat után a protes-
tánsok szerzik meg a templomot. Ebbõl
az idõbõl származik a belsõ bejárati ajtó
festett-faragott, 1637. évszámmal jelzett
táblája, talán a karzat fakorlátja, az ol-
dalfalakon a fakarzat helyét jelzõ geren-
danyomok.

Az épület a XVIII. század fordulóján
romos, de legalábbis igen elhanyagolt ál-
lapotú volt. A katolikusok 1759-ben
nem is békés úton szerezték vissza, a
Szent Kereszt tiszteletére szentelték újra.

Ekkor építenek a korábbi alapok fel-
használásával az épület déli fala elé egy
kis fél-nyeregtetõs épületet s feltehetõen
ez az építkezés teszi szükségessé a hajó
északi ablakainak megnyitását. Ekkor
készülhetett az épület ma is látható kavi-
csos, „höbörcsös“ vakolata is. 

Fõoltárát máshonnan, több darabból
szedik össze és a szentélyben felállítják;
egyúttal az új, barokkos formájú menzát
és szószéket építtetik. Ez idõponttól
kezdve kevés adatunk van az épületrõl. 

1870-80 táján a MOB Mûemlékek
Országos Bizottsága - mint értékes, de el-
hanyagolt pusztulófélben lévõ objektum-

mal kezd foglal-
kozni. Rómer
Flóris Berhidán
is jár, felméri,
lerajzolja, fel-
jegyzéseket ké-
szít róla; tetõ-
szerkezetére kü-
lön felfigyel.
1885-ben reno-
válják.

Valószínûleg
ekkor bontották
le a déli mellék-
épületet, falaz-
zák be ismét az
északi ablako-
kat, vakolják újra a homlokzatokat s
nyeri el végeredményben a legújabb re-
noválás elõtti állapotát az épület. A
szakirodalom századunkban is több íz-
ben foglalkozik az épülettel, fõleg tetõ-
szerkezete miatt.

A templom körül fõleg a déli oldalon
sírok kerültek elõ, amelyek szerény lelet-
anyaga a kormeghatározásokat elõsegí-
tette. (Gazdagabb lelet egyedül az épület
belsejébõl került elõ: bõr-zacskóban rej-
tett 107 db. XVII. századi ezüst-pénzek.)

A helyszíni kutatást kiegészítette a
levéltári adatgyûjtés. A községrõl és
egyben a templomról elsõ írott adataink
XIV. századiak, melyek már templomát,
plébánosait is említik. A templom elsõ
periódusában elnyerte mai alaprajzi el-
rendezését, sekrestyéje is ekkor épült.

Belsõ kialakítása és részben külsõ meg-
jelenése is eltért a maitól: sík fa-födéme
volt, nyereg-tetejének gerincmagassága
mintegy 80 cm-rel a mai alatt maradt, s
valószínûleg tornya is alacsonyabb volt.

Belsejében szentelési keresztek és né-
pies hálóminta-díszítés bontotta meg a fe-
hérre meszelt falak felületét. Az alaprajzi
elrendezés és a részletformák alapján ezt
a periódust tipikusan késõ-román, kora-
gótikus alkotásként a XIII-XIV. század
fordulójára kell tennünk. A falak festett
díszítése a XIV. század elejére utal.

Forrás: több gyûjtésbõl.
Levéltár, Mûemlékvédelem. stb.
A grafika a leírás ill. a fennmaradt

alaprajzok alapján készült, készítette Si-
mon Gerda 

Simon Gyula

KULTÚRA

Mesés gyermekdélután
Valószínûleg a kisebbek hócipõjét is jókora mértékkel rakta

tele az állandó bezártság. Azonban a korlátozások enyhülése le-
hetõséget adott arra, hogy végre kimozduljanak, és kiöntsék ezt a
stresszel töltött cipõt játékos feladványok és kültéri színház által.

A rendezvényt 2021. június 11-én a mûvelõdési ház dolgo-
zói szervezték 16:30 és 18:30 között, témája pedig A három
kismalac és a farkas népmese, ami mind a feladványokra,
mind az elõadásra igaz volt.

Az elõbbire akképpen, hogy a próbatételek olyanok voltak,
mint karton-építõ elemekbõl készült házak lerombolása, illet-
ve három két fõs csapat által szalma, tégla, és fa gyûjtése, ahol
az gyõz, aki a legrövidebb idõ alatt szedi össze ezeket a maté-
riákat papírra nyomtatott kép formában.

Az elõadás alapmûveként szolgáló angol népi históriát talán
senkinek sem kell bemutatni, azonban ahogyan a MiaManó
Színház tagjai elõadták a maguk interaktív és zenés stílusával,
egy teljesen új perspektívát adott az ismert történetnek. Továb-
bá érdemes tudni a társulatról, hogy lassan 20 éve szórakoz-
tatják a gyerekeket professzionális színészek segítségével, báb
vagy élõszereplõs színdarabok formájában. Az ominózus pere-
martongyártelepi színdarab is egy ilyen élõszereplõs köntösben

került elõadásra a közel hetven lurkó és szülõ számára. Ami
azonban különös, hogy a darab után, midõn a résztvevõ cseme-
téket a kedvenc részükrõl faggattam, majdnem mindenki a Far-
kast nevezte meg. Amikor pedig ennek okáról az ellenlábast
játszó színészt kérdeztem, õ ezt a karakter humorával indokol-
ta, ami miatt nem tûnik olyan gonosznak az antagonista.

Kõvári Szabolcs
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KÖZÖSSÉGI ÉLET

Pecsétek és dobozok nyomában
Mûvelõdési házunk az elmúlt hónapokban több keresõjáté-

kot hirdetett családoknak. Míg húsvétkor a város különbözõ
pontjaira elrejtett dobozokban rejlõ ajándékot kellett megkeres-
niük a gyerekeknek, addig gyermeknapkor egy pecsétgyûjtõ fü-
zetbe pecsétlenyomatokat kellett gyûjteniük. A gyermeknapi
pecsétgyûjtõ játékon 70 gyermek vett részt, ajándékaikat egyéb

programok kíséretében a mûvelõdési ház teraszán vehették át
június 2-án. Készültek az aszfaltrajzok, fellapozták a könyvtári
könyveket és örömmel játszottak a pecsétkeresésért kapott játé-
kaikkal. Köszönjük a játékok megvalósításában nyújtott segít-
séget Veréb Piroskának, Zoltáni Piroskának és a Meseboltnak. 

szerk.

Õrtûzgyújtás a nemzeti összetartozás napján
A „Zenével írt történelem” Egyesület

hagyományteremtõ céllal immáron má-
sodszor szervezett õrtûzgyújtást a tria-
noni évfordulón, a nemzeti összetarto-
zás napján, június 4-e estéjén.

Mielõtt a peremartongyártelepi mû-
velõdési ház mögötti területen fellob-
bantak az emlékezés lángjai, Kálmán
Andrásné, a Berhidai II. Rákóczi Fe-
renc Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola igazgatónõje mondott
ünnepi beszédet, majd a Rokolya
Néptáncegyüttes tagjaival közös
énekléssel róttuk le tiszteletünket,
s fejeztük ki együvé tartozásun-
kat.

Reméljük, a késõbbi években is
mindig lesznek majd olyanok,
akik szívügyüknek érzik a vissza-
tekintést, és soha nem fogynak el
az emberek a tûz körül... Egyesü-
letünk ezúton köszöni a Petõfi
Mûvelõdési Ház és Könyvtár vala-
mint a Település Ellátó Szervezet
segítségét!

Részlet a beszédbõl:
„…Az elszakítás ténye rányom-

ta a bélyegét az itthon maradók és
az elszakított területeken élõ ma-
gyarok életére is. Szinte nem volt
olyan magyar család, ahol ne ke-
rült volna rokon a határ túlsó olda-
lára.

Odaát elvették állampolgársá-
gát, megfosztották a közösséget
összetartani képes nyelvhaszná-
lattól. 

De a hétköznapokat élni kellett to-
vább idegenben is. Nevelni kellett a
gyermekeket, vetni és aratni a gabonát,
hogy kenyér kerüljön az asztalokra. 

Alkalmazkodni az új ország
törvényeihez…

De mindeközben – ha tiltják is, ha gyû-
lölnek is, ha megvetnek is, – megmaradni
MAGYARNAK. A határon túliak tudták
– akkor is és most is – hogy ennek záloga,
megtartani, megõrizni az utókor számára
is a magyar szót és a kultúrát. Majd to-

vábbadni azt gyermekeinknek; anyánk
nyelvén szavalni, énekelni, olvasni, írni;
szerelmet vallani, vagy magyar szavakkal
elszakadni, elköszönni…végleg, ha kell.

S amikor elcsöndesül köröttük a vi-
lág, amikor nem hallották a román,
cseh, horvát szót, fohászkodni is csak
magyar nyelven tudtak. Imát mondani
egy szebb jövõért, gazdag termésért és
suttogva mindig: a magyar hazáért.

100 éve már, hogy Magyarország sa-
ját maga szomszédságában él. Nincs

még egy olyan nép, aki ha 800 km-t
utazik odébb, akkor is saját hazáját
találja ott. Azok ott akkor is az õ
hegyei, mezei és fenyvesei, ha el-
vették is tõle. Ha Pozsony, Kassa,
Kolozsvár, Arad, Segesvár ma hi-
vatalosan nem is magyar földön
fekszik, mi tudjuk, hogy a sok falu
és város, akkor is magyar. 

Miénk a Hargita minden kopja-
fája, a Szent Anna-tó minden víz-
cseppje; nekünk suttognak a fenyõk
a csíksomlyói nyeregben és a Gyil-
kos-tó minden farönkje is magyar
legendákat mesél. 

S bár jogilag a diktátum elvileg
megtámadható, nincs reális esély
arra, hogy visszakapjuk az elcsatolt
területeket.
De ha a szívünkben tudjuk, hogy a
Kárpát-medence egy haza; ha képe-
sek vagyunk határon innen és túl
egy népként, egy nyelven gondol-
kodni és beszélni, akkor nem szá-
mít a rajzolt határ.” Fésüs Éva 

Gyermekprogramok a Jobb Élet Közhasznú Egyesület közremûködésével
A Jobb Élet Közhasznú Egyesület jó

hangulatú, vidám Gyermeknapot tartott
május 31-én, az iskola udvarában.

A programra meghívást kapott az
Ady Endre Általános Iskola alsó tagoza-
ta és a May Lasho Trajo Tanodába járó
gyerekek.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület
„Édesszáj” pályázata keretében elnyert
édességcsomagokkal kedveskedtünk a
gyerekeknek, amiben volt csoki, cukor,
tejszelet, rágó, üdítõ.

A rendezvény keretében szabadtéri

foglalkozást tartottunk, ahol kipróbál-
hatták magukat a gyerekek kötélhúzás-
ban, pingpongban, tollaslabdában, ko-
sárlabdában, és még nagyon sok játék-
ban. 

Az aszfaltrajzversenyen szebbnél szebb
színes alkotások születtek, amivel az isko-
la udvarának a járdáját díszítették ki.

Köszönjük az iskola együttmûködé-
sét, és a pedagógusok segítségét, az
igazgató asszony támogatását.

Babai János 
elnök
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100 éve született Prisztács László
A Kapu a Holnapra Egyesület 2021.

05. 22-én emléktáblát avatott Prisztács

László születésének 100. évfordulója al-

kalmából.

Prisztács László neve fogalom

Berhidán, alig él a településünkön

olyan, aki ne tudná, hogy ki is volt õ.

Akik nem ismerték, azok számára élete

és munkája röviden:

Prisztács László (Budapest, 1921.

május 22. – Budapest, 2005. december

22) népmûvelõ, 1959-tõl 1985-ig mûve-

lõdési házunk elsõ igazgatója. Az 1959.

okt. 1-tõl az épülõ, majd az 1960. aug.

20-án felavatott Rózsa Ferenc Mûvelõ-

dési Ház igazgatójaként, 26 év alatt szá-

mos tanfolyam, elõadás, ill. egyéb mû-

vészi és szórakoztató mûsor létrehozója,

szervezõje. Díjak, kitüntetések: 1976

Miniszteri Dicséret, 1985 Szocialista

Kultúráért, 1993 Berhidáért kitüntetés. 

Laci bácsi intézményvezetése alatt

egymás után alakultak meg az együtte-

sek és a körök. Pezsgõ kulturális élet

alakult ki Berhidán. Az együttesek vit-

ték Berhida hírnevét a környékbe, az or-

szágba, de a táncegyüttes a határon túlra

is. A kultúra széles tárházával aktív kö-

zösséget teremtett. Az általa szervezett

rendezvények, elõadások, koncertek a

korabeli ismertségeket, mûvészeket,

írókat, költõket, énekeseket, zenekaro-

kat hozta el a berhidai emberekhez. 

A megemlékezõ ünnepségen, melyen

Laci bácsi lánya, Pethõ Katalin és csa-

ládja is részt vett, egy részletesebb élet-

utat, illetve a berhidai emberek szeretõ

gondolatainak, kedves történeteinek

csokrát is hallhattuk. Köszönjük Simon

Gyulának a forrásanyagokat, Andó Csa-

bának és Zitának az emléktáblát,

Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár-

nak a hangosítást és a teret: „Laci bácsi

grundját”, Erdélyi Tibornak a szavala-

tot, a Berhida Táncegyüttesnek és a gye-

rekeknek (Várkonyi Luca, Várkonyi Fe-
renc, Kiss-Velegi Liliana, Petõ Zsom-
bor, Varga Patrik), hogy vállalták a fel-

lépést.

Laci bácsi életútjáról, a lánya és uno-

kája által írt csodálatos és megható visz-

szaemlékezés, valamint Jeneyné Varga

Marika néni „Emlékezés Prisztács Lász-

lóra” címû írása olvasható a Kapu a

Holnapra Egyesület facebook oldalán,

ahol a megemlékezõ ünnepség is megte-

kinthetõ.

Vannak emberek, akiket nem lehet

elfelejteni, akik a lelkünkben egy fájó

lenyomatot hagynak. Tátongó sebet,

aminek a sajgását elnyomhatja ugyan az

élet további folyása, de mélyen, a lélek-

ben az a seb sosem heged be. Sosem…

Hálásak lehetünk a sorsnak, hogy Laci

bácsi megadatott Berhidának!

Varga Károlyné

Magyar Hõsök Emlékünnepe
A Kapu a Holnapra Egyesület 2021. 05. 30-án a Magyar

Hõsök Napja alkalmából koszorút helyezett el Berhidán, a

Hõsök terén lévõ II. világháborús emlékmûnél. A magyar hõ-

sök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják azokra

a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket

áldozták Magyarországért.

Tisztelet a Magyar Hõsöknek!

„Ne feledd a tért, ahol elestek õk,
a földet se feledd,
bárhol hulltak el õk, fajtánk hû férfiai, az a föld
szent ügy hõs-helye lett.
Mert hol tiszta ügyért s így lám, temiattad –
érted is hulltak el õk:
terül az bárhol, a föld,
rejtelmesen egy terület!
Úgy az övék, hogy már a tied.
Ne feledd hát a teret, hol bár a lebírt had
bár legutolsó hátvéde ledõlt!
Míg nem feleded:
nem nyugszanak õk. Nem holt, nem letiport sereget
emészt el ott vagy akárhol a sírhant.
Új hont érlel a föld.”

Illyés Gyula

Varga Károlyné

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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Történetek Berhidáról
Az Összefogással Berhidáért Egyesület felhívással élt a településünkön élõ ill. a hozzá kötõdõ emberekhez, hogy mesélje-

nek, írjanak történeteket a régi Berhidáról, az itteni életrõl. Íme a harmadik visszaemlékezés. Köszönjük szépen.

Az álmok mindig valóra válnak
Az álmok mindig valóra válnak! Hallani sokszor, de olyan

is elõfordult már, hogy személy szerint nekem mondták: „Ne

aggódj az álmok, amire mindig vágytál, egyszer, ha nagyon

akarod, valóra fognak válni meglátod!”

Így is lett! Régen volt már, amikor megszülettem, mégis

emlékszem sok mindenre. Jóra, szépre, és a rosszra is. Abban

az idõben, mint sok-sok család, mi is nagyon szegények vol-

tunk. Albérletbõl albérletbe költöztünk, de ez csak azt jelentet-

te, hogy a szoba konyha a miénk és kész. Hiába volt hatalmas

kert, tele gyümölcsfákkal, veteménnyel, virágokkal, a baromfi-

udvarban ugrándozó kiskecskékkel, káráló tyúkokkal, totyogó

kacsákkal, nekünk az tilos volt! Csak néztük õket álmodozva. 

Fel szoktam mászni a pince tetejére, ami olyan régimódi

volt. Hatalmas ajtóval, és a sok-sok lépcsõvel, ami lenyúlt a

sötéten ásító titokzatos mélységbe. Hátulja olyan félkör alak-

ba felpúpozott föld volt, melyet az évek során belepett a fû, a

lándzsás útifû, a gyermekláncfû. Ez volt az a hely, ahol lehe-

tett ábrándozni. Az ember felmászott rá, aztán vagy végig fe-

küdt a bársonyos füvön, vagy felült az ajtó tetejére, és lóbálta

a lábát. Ott ígértem meg magamnak, hogy ha törik, ha szakad

egyszer nekem is lesz ilyen házam, ahol gyümölcsfák terem-

nek, állatok futkosnak. 

Teltek múltak az évek, és elköltöztünk. Otthagyva a gyer-

mekkor varázsát, ismerõs utcákat, ligeteket, ahol sokat sétál-

tunk, a térdig érõ hóban, szitáló esõben és a szikrázó napsütés-

ben. A tó, aminek annyit, de annyit ültem a partján, hallgatva a

békák brekegését, tücskök ciripelését, sajnos a távolba veszett,

és egy idõ után már csak az emlékemben él. Az évek sokasága,

a messzeség, úgy borult rá mindenre, mint a szemfödél. 

Beköltöztünk Berhidára! Ez még az „ókorban” volt, s még

leírni is sok! Ötven évvel ezelõtt! A testvéreimmel nyakunkba

vettük a falut, és azt néztük, hol találhatunk majd boltot,

gyógyszertárat stb. Hogy gyûlöltem Berhidát, azt nem lehet

leírni sem. Mondogattam a nevét magamban – Berhida!

Berhida! - És nem értettem, hogy lehet egy falunak ilyen ne-

vet adni. Fájt a szívem, azért a messzi mezõföldi kisvárosért,

amit egyik napról a másikra magunk mögött hagytunk. 

Ellenséges szemmel néztem mindenfelé, amerre csak jár-

tam. Mindenhol, mindenben a hibát kerestem. Aztán, egyik

nap, amint róttam az utcákat még a lélegzetem is elállt! Egy

olyan szép házat láttam, amit még soha! Fehér fala világított,

udvarán a sok kis tuja, az aranyvesszõ, számtalan virág, és az

udvar mélyén megbúvó medencétõl elállt még a lélegzetem is.

Attól fogva, ha volt egy kis idõm, elsétáltam arrafelé. A ház

elõtt lelassítottam a lépteim, és ígéretet tettem magamnak,

hogy ez a ház bizony egyszer majd az enyém lesz! 

Aztán múltak az évek, férjhez mentem! Ekkor már

Peremartonban laktunk, ami szerintem szebb volt, mint

Berhida egyik másik része. Nagyon ritkán jártam a régi ház fe-

lé, nem is beszéltünk róla soha, még a családomnak sem em-

lítettem. Az ember felnõ, más dolgok foglalkoztatják, az ál-

mokat pedig elfedi az idõ, és a kis ház szépsége elfakult, az

idõ alkonyában. Már nem gondoltam rá soha többet. 

Az egyik szép augusztusi reggel mentünk a sportpályára.

Akkoriban a peremartoni oviban dolgoztam, de korán reggel

másodállást vállalva kijártam a pályára, a sportolók ruháit ki-

mosni. 

Azon a napon, a férjemmel ketten mentünk. Arra gondol-

tunk, hogy hamar elvégezzük a munkát, és már jövünk is ha-

za a gyerekekhez, akik addig otthon aludták az igazak álmát.

Nyugodt szívvel hagytuk õket otthon, arra a másfél órára, mert

a nagyobbik lányom betöltötte a kilencedik évét, tudott már

vigyázni a két kicsire. 

Talán egy órája lehettünk ott, amikor fura dolgok történtek.

Néha úgy éreztem, hogy meg-meg szédülök, pedig semmi ba-

jom nem volt. Egyszer csak valami megmagyarázhatatlan

hang jött egyre közelebb. Olyan, mintha leszakadt volna az

ég! Mintha egy hatalmas repülõ húzott volna el közvetlen fe-

lettem. Olyan….., csuda tudja, mély morgó hang, ami egyre

erõsebb, egyre hangosabb volt, pánikszerû félelmet keltve

bennem! Szinte belevésõdött az agyamba. Sokáig hallottam

ezt a szörnyû hangot. A folyosón lévõ magas öltözõpadok el-

kezdtek dülöngélni, és volt, ami nagy csattanással hasalt végig

a kövön. Én meg õrjöngve rohantam ki a szabadba, de mint

egy részeg, úgy tántorogtam, a föld mozgása miatt. A hang pe-

dig egy kicsit ugyan halkult, de morajlott rendesen. Szaladtam

a férjemhez, aki a füvet locsolta úgy közép tájt, és ahogy döb-

benve megállok, nézem, hogy a föld, mint egy hatalmas víztü-

kör hullámzik. Egyszer láttam a bokáját is, utána csak fél láb-

szárig, aztán megint csak bokáig. Akkor döbbentem rá, hogy

földrengés lehet. Mint az eszelõsök, úgy rohantunk haza a

gyerekekhez. Mindeközben a házakról dõltek a kémények le-

felé. Valaki ránk kiáltott: „Vigyázzatok, mert rátok esik a tég-

la!” Mindenhol lehullott cserepek, téglák, riadt tekintetû em-

berek, síró, álmukból felriadt gyerekek voltak az utcákon.

Volt, akin pizsama, volt, akin hálóing volt, úgy álltak csopor-

tokban az út közepén, minél messzebb a házaktól. Rohantunk

be a lakásunkba, én még hallottam, hogy valaki ránk kiált:

„Ne menjetek be! Rátok dõlhet az épület!” Amint beléptem a

lakásba, iszonyú látvány fogadott. A konyhában, minden ösz-

szetörve. A konyhaszekrény ajtaja sarkig tárva, tányérok, po-

harak a földön, a szobában a szekrénysor tartotta az Y alakban

megrepedt közfalat. Vakolat ropogott a talpunk alatt minden-

hol. A párom hobbija volt, hogy a szekrény tetejére rakta azo-

kat az italokat, amiket ajándékba kapott az évek alatt. Volt

köztük bor, pálinka, márkás konyak, stb. Az mind, a szoba

földjén, a szõnyegen feküdtek szanaszét, összetörve, irtózatos

bûzt árasztva. Gyerekek pedig sehol nem voltak. Azt sem tud-

tam mit csináljak, hova szaladjak? Minden helyiségbe benyi-

tottunk, de csak az éktelen rombolás nyoma volt mindenhol.

Remegõ lábakkal botorkáltunk ki a ház elé, ahol megláttuk

õket. Ott álltak a tömegben, mind a hárman. Lányom karján az

öccse, úgy ölelte magához, a másik kis kezébe szorosan fogta

húga kezét. Akkora boldogság volt, amint megláttam mind a

hármat, hogy elmondani nem lehet. 

(Folytatás a 10. oldalon)
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(Folytatás a 9. oldalról)
Azt hittem, rosszul leszek az örömtõl, a megkönnyebbülés-

tõl. Mikor megszabadultunk az elsõ bénító döbbenttõl, valaki

hozott egy plédet, leterítettük a házak közé, messze a falaktól.

Oda ültettük a gyerekeket. Valami nyolc-tíz család, gyerekek,

felnõttek, telepedett oda. A kisebb gyerekek riadt szemekkel

nézték a felnõtteket, és látták rajtunk, hogy valami nagy baj le-

het, egyik sem sírt. A nagyobbak velünk együtt hallgatták a rá-

diót, mert valakinek sikerült szerezni. Fél hétkor mondták a

híreket, és akkor hallottuk elõször, hogy Berhidát erõs föld-

rengés rázta meg. Azóta sem láttam olyan összefogást, mint

azon a napon. A földszinten levõ lakásokba be mertek menni

a férfiak, mert onnan hamar ki lehetett futni, és hozták, amire

szükség volt. Elmondtam én is, hogy a hûtõben van párizsi,

hol találják a kenyeret, és már mentek is. Egy másik lakásból

tejet, játékot, megint másikból ruhát, takarót hoztak. Ott öltöz-

tek az emberek az utcán, de mit számított az? Semmit! Csupán

félrefordítottuk riadt tekintetünket, és kész. A férfiak megbe-

szélték, hogy egyszerre mindig csak ketten mennek be a laká-

sokba, a többi ott áll készenlétbe, ha baj van, akkor azonnal

mennek segíteni. Nehéz percek voltak, amíg berohantak a ház-

ba! Szinte a lélegzetünket is visszatartottuk, és amikor végre

kiértek, a megkönnyebbülés és a hála járta át a szívünket, lel-

künket. Idõnként meg-megrázkódott a föld, borzadállyal tölt-

ve bennünket. Elosztottunk mindent egymás között, nem volt

az, hogy ez az enyém, az a tiéd! Mindenkié volt minden! Alig

múlt el pár óra, jöttek a katonák segíteni. Sátrakat hoztak, se-

gítettek ahol tudtak. Az óvoda szakácsa az udvaron fõzte az

ebédet nekik, és mindenkinek, aki jött. Kicsiknek, nagyoknak

de, nem igazán volt étvágyunk. Két nap múlva költöztünk is

Veszprémbe, mert annyira megsérült a lakásunk, hogy lakha-

tatlan lett. Nehéz évek jöttek utána. Meg kellett szokni azt,

hogy nem pánikolok minden kis rezdülésen, hisz utórengés

volt bõven. A nyolcadik emeleten, (hisz ott kaptunk lakást)

meg pláne lehetett érezni mindent. Ha repülõ ment el felettem,

a hangja bénító volt. Meg kellett állnom, amíg el nem tûnt a

távolban, és nem lehetett hallani a hangját. 

De az idõ megy, nem kérdez meg senkit, hogy mit szól hoz-

zá, nincs tekintettel semmire. Sok minden változik az ember

életében. Felkerültem Pestre, aztán jó pár év múlva a fiam fel-

vetette a lehetõséget, hogy vegyünk közösen Berhidán egy há-

zat, mert õ ott szeretne lakni. Igazából választott is már magá-

nak. Bíztam benne, így anélkül, hogy megnéztem volna, bele-

egyeztem. Múlt az idõ, és évekig nem is voltam ott. Amikor

lejöttem Pestrõl, mindig a lányomnál volt a találkozó. Aztán a

sors közbeszólt, egyedül maradtam, így aztán 2014-ben eldön-

töttem, ha van egy fél házam, akkor leköltözök Berhidára. Az

utca egy kicsit mintha ismerõs lett volna, de valahogy más

volt minden, mint annak idején, amikor jártuk széltében hosz-

szában a falut. Teltek a napok, hetek, én néztem a munkáso-

kat, hogy dolgoztak a házon, és valami fura érzés motoszkált

bennem, és nem hagyott nyugodni. Kimentem az utcára, aztán

vissza az udvarra, a kertbe, és akkor döbbentem rá, hogy ez az

a ház, amit réges-régen megígértem magamnak, hogy egyszer

az enyém lesz. Negyvenhét év után a sors úgy gondolta, most

már megkapom, amire oly sokat gondoltam. Amirõl annyit ál-

modoztam. Igaz, a fénye elhalványodott, szépsége megkopott,

az állaga sokat romlott. Évek során a kis fákból hatalmas fák

lettek, a medence bedõlve, az épület jócskán lelakva, de még-

is fura az, ahogy a sors keveri, kavarja a kártyát. De már tu-

dom, hogy az álmok mindig valóra válnak, ha nagyon akarjuk,

és van türelmünk kivárni, és nekem még ennyi idõsen is van-

nak álmaim, amik szerintem még valóra fognak válni. 

Horváth Sándorné

TISZTELT
BERHIDAIAK!

Az Összefogással Berhidáért Egye-

sület 2021. szeptember 7-én kiállítást

szervez a Petõfi Mûvelõdési Ház és

Könyvtárban.

Szeretettel várjuk rendszeres kiállí-

tóinkat, és azon berhidai amatõr alkotók

jelentkezését, akik szívesen megmutat-

nák a nagyközönségnek, hogy milyen

kreatívak, milyen jó a kézügyességük.

Az elmúlt évek alatt számos bemutat-

kozásra volt lehetõsége amatõr mûvé-

szeinknek, de tudjuk, hogy élnek közöt-

tünk olyan tehetségek is, akik munkáit

még nem láttuk.

Jelentkezni az alábbi e-mail címen

lehet 2021. augusztus 28-ig:

osszefogassal@citromail.hu

ÖBE elnöksége
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Együvé tartozás Parkja
Köszönetnyilvánítás

Megvalósult
az álom a
berhidai lako-
sok és környezõ
települések la-
kosainak segít-
ségével. Köszö-
netemet szeret-
ném kifejezni
ezeknek az em-
bereknek, nagy
élmény volt rá-
döbbennem ar-
ra, hogy egy
szép ügy érde-
kében mennyien mellém álltak, nem veszett ki az emberekbõl
a jóság és a szeretet, csak meg kell õket szólítani, le kell ülni
velük beszélgetni, és máris megnyilvánul a segítõkészségük.

Isten áldását kérem minden segítõre, remélem minden
berhidai lakos lelki feltöltõdéséhez hozzájárul a park. 

Támogatóink közül többen jelezték, hogy szeretnének
névtelenek maradni, ezért így név nélkül fejezném ki feléjük
köszönetemet, hogy segítették a park létrejöttét. Még egy-
szer hála és köszönet mindenkinek, és dicsõség az atyának.

Végezetül szeretnék köszönetet mondani egész családom-
nak, akik munkájukkal, anyagilag és erkölcsileg támogattak!

Nesó László

FELHÍVÁS
MEGHOSSZABBÍTÁSA

Az Összefogással Berhidáért Egyesület pályázatot

ír ki az alábbi témában:

„Tiszta udvar, rendes ház”
A címre pályázhat Berhida közigazgatási területén
lévõ ingatlan tulajdonosa, vagy használója.
A cím adományozható annak az ingatlantulajdonos-
nak, vagy -használónak akinek:
- ingatlana, s az azon található épület/ek, kert, udvar

ápolt, tiszta
- ingatlana elõtti járda, árok, árokpart gyommente-

sen tisztántartott.

Kategória megjelölése:
a) családi ház
b) társasház
c) telephely

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. július 31. 24.00 óra

A pályázatot lezárt borítékban a következõ címre
kell elküldeni: osszefogassal@citromail.hu, vagy
Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Petõfi Mû-
velõdési Ház és Könyvtár. 
A borítékra kérjük ráírni: ÖBE – „Tiszta udvar,
rendes ház”

Benyújtandó dokumentumok:
1./ Jelentkezési lap (A jelentkezési lapra kérjük rá-

írni: a pályázó nevét, címét, e-mail címét, tele-
fonszámát, a kategóriát, a pályázattal érintett in-
gatlan, vagy utca és utcaszakasz címét / megne-
vezését, a pályázaton nevezett ingatlan leírását,
röviden indokolását, a végén kérjük aláírni!)

2./ Az ingatlan egészérõl készített fotók mellékelve,
vagy digitális formában.

3./ Hozzájáruló nyilatkozat. (Hozzájárulok, hogy
nevem és az ingatlanomról készült fotók megje-
lenjenek a helyi újságban, város honlapján és a
facebookon. Ha lehetõség van rá, akkor a me-
gyei napilapban is.)

A dokumentumok beérkezése után a bíráló bizott-
ság személyesen is felkeresi az ingatlant.
Az elismerés adományozásáról dönt, s az a Berhidai
Napokon kerül átadásra.
A cím visszavonható amennyiben az ingatlan arra
érdemtelenné válik.
A cím visszavonásáról az ingatlantulajdonos, vagy
használója értesítést kap.

Díjazás: Az Összefogással Berhidáért Egyesület a
címet, „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú 28x13 cm
nagyságú falra szerelhetõ emléktáblával és oklevél-
lel ismeri el.
Az eredmény megjelenik a helyi újságban, az ÖBE
facebook oldalán és a település honlapján. 
Ha lehetõségünk lesz rá, akkor a megyei napilapban
is megjelentetjük.
További információt az osszefogassal@citromail.hu
e-mail címen lehet kérni.

Összefogással Berhidáért Egyesület elnöksége
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