
A járvány-
helyzet enyhülté-
vel a Berhidai
Német Nemzeti-
ségi Önkor-
mányzat próbált
visszatérni a régi
kerékvágásba,
keresve a lehetõ-
séget, hogy már
ne csak virtuáli-
san, vagy az álta-
lános iskolai né-

met órák által ismerhessék meg a településen élõ, német
nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevõ gyermekek a nem-
zetiségi szokásokat és hagyományokat. A szabályozás jú-
niusban még nem tette lehetõvé a szabadon, bárki számá-
ra elérhetõ programokat, ezért a két helyi iskolával közö-
sen  kirándulást, játszóházat, illetve nemzetiségi napközis
tábort szerveztünk.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Tanévzáró német nemzetiségi
programok a helyi iskolákban

Templombúcsú Berhidán

2021. június 26-án, Szent László király ünnepének elões-
téjén (vigiliáján) 16 órakor ünnepi szentmisével kezdték
meg a berhidai templom búcsúnapját ünnepelni. Az ünnepi
szentmisét ezen alkalommal Dr. Udvardy György veszpré-
mi érsek mutatta be a Plébániatemplomban. A szentmisét
követõen került sor a nemrégen felújított kõkereszt, a temp-
lom szomszédságában álló Szent László szobor és a katoli-
kus közösségi ház udvarán, helyi összefogásból kialakított
„Együvé tartozás Parkjának” megáldására.

(Folytatás az 5. oldalon)

Húsz esztendõ után búcsúznak a nyugdíjas néptáncosok
Áttáncolt két évtized után, idén utolsó fellépésére készül a

Berhidai Nyugdíjasklub néptánccsoportja. Fennállásuk húsz
esztendejét Csallóközi táncok elõadásával pecsételik meg a
szeptemberben megrendezésre kerülõ Berhidai Napok nagy-
színpadán, aztán végleg levetik a táncos ruhát és lábbelit.
Mint mondják, nem törtek babérokra, inkább örömüket lelték
a néptáncban, de képességeikhez mérten mégis büszkék lehet-
nek az eltelt esztendõk eredményeire, amelyekrõl a megszer-
zett elismerõ oklevelek, kitüntetõ dicséretek is méltán tanús-
kodnak.

Húsz esztendõ egy egész emberöltõnek számít, hiszen ez idõ

alatt felnövekszik egy új nemzedék, de talán ennél is többnek

tûnhet a két hosszú évtized, ha ilyen sok évet megér egy, már ke-

vésbé fiatalokat, azaz nyugdíjas korúakat összetartó néptánccso-

port, mint amilyennel a Berhidai Nyugdíjasklub dicsekedhet. A

néptáncos kis együttest tíz, táncolni kedvelõ klubtag alapította

meg 2001-ben, vezetõjüknek Antalné Vági Irént választották,

aki kitûnõ mozgásával, valamint a még ifjú korában elsajátított

tánclépések felelevenítésével, illetve az Ausztriában és Német-

országban eltöltött évek alatt megszerzett tapasztalatai alapján, a

jellegzetes sváb polkára épülõ táncokat tanította meg a csapat-

nak, s rövid idõn belül már öt mûsorszámmal készültek a fellé-

pésekre – emlékezett vissza Molnár Sándor, a csoport jelenlegi

vezetõje.

A nagyszínpadon a Berhidai Falunapokon szerepeltek elsõként

magyar táncokkal, míg a Berhidai Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat éves ünnepén már Sváb lakodalmassal és polkával mu-

tatkoztak be, amellyel hamar ismertséget szereztek a térségben.

Egyre több fellépést vállaltak nemcsak Berhidán, hanem az akko-

riban divatos „szomszédolásokra” is gyakran kaptak meghívást a

közeli nyugdíjas klubok részérõl, sõt egyre távolabbi helyszínek-

re is eljutottak, így Székesfehérvárra és Monorra is. Ahogy a tán-

cok is váltakoztak, a csoport összetétele is többször átalakult, hi-

szen a rendszeres próbák idõt és sok energiát követeltek tõlük, s

aki már nem tudott lépést tartani a tempóval, kiváltak közülük, de

mindig csatlakoztak újabb tagok is.

(Folytatás az 5. oldalon)
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KÖZÉLETI HÍREK

Tisztelt berhidai lakosok!
A városunk tisztántartása közös feladatunk, egészségünk és

környezetünk védelme érdekében mindent meg kell tenni
azért, hogy élhetõ lakókörnyezetet alakítsunk ki, és tartsunk
fenn.

A legfontosabb lakossági feladatokat, melyeket az ingatla-
nok elõtti közterületek esetében szükséges elvégezni – többek
között – a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal
összefüggõ tevékenységekrõl szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-
EüM együttes rendelet (a továbbiakban: rendelet) szabályozza.

A rendelet 6. § (1) bekezdése szerint: 
„Ha a jogszabály eltérõen nem rendelkezik, a tulajdonos

köteles gondoskodni
a) az ingatlan elõtti járdaszakasz (járda hiányában egy mé-

ter széles területsáv, illetõleg, ha a járda mellett zöldsáv is
van, az úttestig terjedõ teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai,
továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gya-
logos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisz-
tán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályo-
zó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.”

A fentiekbõl következik tehát, hogy az ingatlan elõtti köz-
terület karbantartása tekintetében a telektulajdonosnak a tisz-
tántartásra vonatkozóan jogszabályi kötelezettsége van. 

A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és azok
megszegésének következményeirõl szóló 14/2020.
(XI.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ön-
kormányzati rendelet) 7. §-a következõkrõl rendelke-
zik:

„7.§ Közösségellenes magatartást követ el, aki:
a) ingatlanhasználóként az ingatlan elõtti járdaszakasz (járda

hiányában egy méter széles területsáv, illetõleg ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedõ teljes terület), a járdaszakasz
melletti nyílt árok és annak mûtárgyai, továbbá tömbtelken a kü-
lön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és
körül járására szolgáló terület tisztán tartásáról, gyommentesí-
tésérõl, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok
és más hulladékok eltávolításáról nem gondoskodik,

b) ingatlanhasználóként az ingatlan elõtti járdán a hó elta-
karításáról és síkosság-mentesítésérõl nem gondoskodik,

c) ingatlanhasználóként az ingatlanon a lágyszárú növé-
nyek (kivéve: dísznövényként vagy haszonnövényként gondo-
zott növény, parlagfû) 30 cm-es magasságának az elérését
nem akadályozza meg

d) a használatában álló ingatlanról a járdára és az úttest
fölé nyúló ágak és bokrok megfelelõ, a közlekedést zavaró
nyesésérõl nem gondoskodik,”

Az önkormányzati rendelet értelmében, aki a fenti kötele-
zettségének nem tesz eleget, közigazgatási bírsággal sújtha-
tó, melynek felsõ mértéke természetes személy esetén két-
százezer forint, jogi személyek, és jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezetek esetén kétmillió forint. 

Az esztétikusabb és egészségesebb környezet kialakítása,
valamint a hátrányos jogkövetkezmények elkerülése érdeké-
ben kérem az ingatlan tulajdonosokat, ingatlan használókat a
vonatkozó jogszabályok betartására. 

dr. Guti László
jegyzõ

2021. március 1. napjától módo-

sult a Büntetõ Törvénykönyvrõl

szóló 2012. évi C. törvény (a továb-

biakban: Btk.). A hulladékgazdálko-

dás rendjének megsértése (Btk. 248.

§) törvényi tényállása is módosítá-

son ment keresztül, mely módosítás

a korábbi törvényi tényálláshoz ké-

pest jelentõsnek tekinthetõ. 

A módosítás valamennyi részle-

tének elemzését mellõzve az alábbi-

akra hívom fel a figyelmet:  

Aki hatóság által nem engedé-
lyezett helyen

a) az emberi élet, testi épség,

egészség, a föld, a víz, a leve-

gõ vagy azok összetevõi, illet-

ve élõ szervezet egyedének ve-

szélyeztetésére alkalmas vagy

b) jelentõs mennyiségû
hulladékot elhelyez, bûntett

miatt három évig terjedõ szabad-
ságvesztéssel büntetendõ.

A Btk. 248. § (6) bekezdés c)

pontja értelmében jelentõs meny-

nyiségû hulladék az 1000 kg-ot
vagy a 10 köbmétert meghaladó
mennyiségû hulladék.

További tényállási elemek meg-

valósulása esetén (pl.: veszélyes

hulladék, különösen jelentõs meny-

nyiségû hulladék, különös vissza-

esõként való elkövetés) a büntetés
mértéke két évtõl nyolc évig terje-
dõ szabadságvesztés is lehet.

A jelenleg hatályos Btk. szerint

tehát, aki a hatóság által nem enge-
délyezett helyen (pl.: közterület,

saját ingatlan, más ingatlana, stb.)

jelentõs mennyiségû (1000 kg-ot
vagy a 10 köbmétert meghaladó)
hulladékot elhelyez, bûncselek-
ményt követ el.

A fentiekre is figyelemmel meg-

kérek mindenkit, hogy a hulladékát

– engedéllyel rendelkezõ – hulla-
dékkezelõnek adja át, vagy vele

szállítassa el!

Pergõ Margit
polgármester

A hulladékgazdálkodás rendjének
megsértése

Lezajlott a lomtalanítás!
Az idén is megszervezésre került a várost

egységesen érintõ lomtalanítás. A Vertikál Zrt.

szállításvezetõje elmondta, hogy a 2021. június

22–23–24. napokon megrendezett lomtalanítás

keretein belül 49 200 kg hulladék került elszállí-

tásra. 

A porták rendbe tételére több lehetõsége van

a lakosságnak. Berhidán a szemétszállítási díjat

fizetõ ingatlantulajdonosoknak 2013 óta áll ren-

delkezésre egyszer az egységes lomtalanítás,

ezen felül még plusz egyszeri alkalommal a ház-

tartásban keletkezett hulladékok elszállítását az

ügyfél külön kérésre a vele elõre egyeztetett idõ-

pontban a szolgáltató az adott ingatlantól elviszi.

Fenti igénybejelentést az alábbi telefonszá-

mon és e-mail címen kérheti az ingatlantulajdo-

nos: 

Polgárdi térség (központi ügyfélszolgálat):

Tel:+36 22/576-070

E-mail: ugyfelszolgalat@vertikalrt.hu

Berhida Város Önkormányzata továbbra is

segíti a lakosság ingatlanon belül keletkezett

zöldhulladékának elhelyezését. Õsszel minimum

2 alkalommal lesz erre lehetõség, az elsõ szep-

tember végén kerül megrendezésre. A pontos

dátumokról értesíteni fogjuk a tisztelt lakossá-

got. 
TESZ
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Tanévzáró német nemzetiségi programok 
a helyi iskolákban

(Folytatás a címlapról)
Az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általá-

nos Iskolában a tanulók részére két program került lebo-

nyolításra.

2021. június 9-én 50 diák Bándra és Herendre látogatott.

Bándon végigsétáltak a Német Nemzetiségi Tanösvényen,

ahol megismerkedhettek a településen élõ német közösség

történetével, hagyományaival. A túra során érintették a tan-

ösvény minden ismeretterjesztõ pontját, melyek külön elne-

vezésekkel rendelkeznek így: tudás – hazaszeretet – szorga-

lom – christkindl – honvágy – Herendi Manufaktúra – hit. A

diákok a túra végén egy tesztlapot is kitöltöttek a hallott ada-

tokkal kapcsolatban. A kisebb gyerekek kipróbálhatták a

község játszóterét, majd az Essegvárból csodálták meg a pa-

norámát. A nap második felében pedig Herendre a Porcelán

Manufaktúrába vezetett az út, ahol egy, a porcelángyártásról

szóló 3D-s film megtekintése után néhány részfolyamatot

(pl. figuraformázás, rózsakészítés, fonás) a gyerekek a hely-

színen is megnézhettek. A múzeumlátogatásokat követõen a

helyi cukrászdában herendi porcelánból készült étkészletbõl

ehettek és ihattak a tanulók, majd a finom sütemény és ka-

kaó után nagy élményekkel tértek haza.

2021. június 14-én, az utolsó elõtti tanítási napon a Ken-

derkóc Népi Játszóház látogatott el az Ady iskolába. Elhoz-

ták magukkal kicsit a múltat, megmutatták a gyerekeknek,

hogy milyen játékokkal játszottak szüleink, nagyszüleink.

Az animátorok délelõtt 8–11 óra között bemutatták ezeket

a játékokat, elmesélték történetüket. A tanulók minden já-

tékot kipróbáltak, de a lányok és fiúk körében is a baba-

konyha volt az abszolút kedvenc. A páros síelés, babzsákos

játék, óriás malom, hordólovaglás nagy ügyességet igé-

nyeltek, a malac kirakó vicces pillanatokat hozott. A kuko-

ricadarálás és -szitálás kicsiket, nagyokat hosszú percekig

lekötött. Nagyon tartalmas, izgalmas, mégis természetesen

nyugodt délelõttöt élhettek át az iskola udvarán.

A Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi

Nyelvoktató Általános Iskolával együttmûködve 2021. jú-

nius 21–30. között, 5 + 3 napos német napközis tábort va-

lósítottunk meg. A járványhelyzet miatti hosszas bezártság

miatt a pedagógusok a programok összeállításakor arra tö-

rekedtek, hogy a gyerekek minél több élményben részesül-

hessenek, a programok minél színesebbek legyenek. A tá-

bor több napján kirándulásokon vehettek részt a gyerekek.

Felfedezhették Veszprém nevezetességeit, ellátogattak

Bakonybélbe, ahol a Pannon Csillagdában és az Erdõk Há-

zában érdekes elõadásokat hallgathattak a gyerekek. A kö-

zeli Pétfürdõn sportolással és fagyizással töltötték az idõt,

Székesfehérváron pedig a Sóstói tanösvényen barangoltak.

Természetesen a „németes” programok sem maradtak el,

hiszen minden programba belecsempészték a pedagógusok

a német hagyományokat, német dalokkal és mesékkel is-

merkedtek, német nyelvû társasjátékokkal játszottak, illet-

ve egy táncház keretében nemzetiségi német táncot is elsa-

játítottak a gyerekek. Az egészséges életmód jegyében ké-

szítettek gyümölcssalátát, melyet jó étvággyal el is fo-

gyasztottak a nap végén, egy másik alkalommal pedig a

gyógynövények és a népi gyógyászat rejtelmeivel is meg-

ismerkedhettek. A játék és mozgás is mindig jelen volt a tá-

bori programokban. Reméljük minden résztvevõ kisgyer-

mek jól érezte magát!

Köszönjük iskoláink pedagógusainak, hogy partnereink

programjaink lebonyolításában, és nagyfokú segítségünkre

vannak a német nemzetiségi hagyományok továbbadásában.

Ernhofferné Somogyi Ágota
BNNÖ elnök
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KULTÚRA

„Az eredethez visszatérni” 
Kiállítás Istenes Károlyné festményeibõl

Több hónapos kihagyás után a

járványügyi szabályok enyhülé-

se lehetõvé tette, hogy ismét ki-

nyithassuk kiállítótermünk ajta-

ját.

Idén nyíló elsõ kiállításunkra

Istenes Károlyné, Keresztes Anna

nyugdíjas köztisztviselõt kértük

fel, hogy mutassa meg festménye-

it városunk lakóinak és a nagykö-

zönségnek. Festményeit 2021. jú-

nius 30. és 2021. július 16. között

tekinthették meg az érdeklõdõk a

Berhidai Mûvelõdési Ház és

Könyvtárban. A tárlat képein vé-

gigtekintve, az aprólékosan, mû-

vészien kidolgozott csendéletek,

tájképek és állatportrék által be-

pillantást nyerhettünk így amatõr

festõnk életének egyes állomásai-

ba.

A kiállítás-megnyitó dátumá-

nak kiválasztásánál egyik fõ

szempont volt, hogy Anna nyug-

díjas köztisztviselõ, több évig a

berhidai polgármesteri hivatal

pénzügyi irodájának munkatársa-

ként dolgozott.

Minden év június hónap utolsó

napjaiban köszöntjük a települé-

sünkön dolgozó és nyugdíjas köz-

tisztviselõket, kormánytisztvise-

lõket, az egészségügyben és a

szociális szférában dolgozókat a

köztisztviselõk és kormánytisztvi-

selõk napja és a Semmelweis-nap

alkalmából. Idén rendhagyó mó-

don, nem ünnepi mûsorral, hanem

egy kiállításmegnyitón köszöntöt-

tük õket, ahol Pergõ Margit pol-

gármester mondott beszédet. A

megnyitót a Berhida Táncegyüt-

tes tagjainak dalcsokra, valamint

Nagy András Miklós hegedûjáté-

ka színesítette.

Köszönjük Annának, hogy el-

hozta képeit mûvelõdési házunk-

ba és a nagyközönség elé tárta al-

kotásait.

szerk.

SZÁRNYPRÓBÁLGATÁSOK KIÁLLÍTÁS-SOROZATUNK FOLYTATÓDIK
Gáspár Éva bemutatkozó kiállítása

Mûvelõdési házunk két évvel ezelõtt Szárnypróbálgatások

elnevezéssel egy kiállítás-sorozatot indított útjára. Fontos tö-

rekvésünk, hogy a településünkön élõk megismerhessék azo-

kat a tehetséges embereket, akik köztünk élnek, és érzéseiket,

gondolataikat egy mûvészi alkotás képében tárhassák elénk,

mutathassák meg a nagyvilágnak.

Az elmúlt években már több festõ, fotós és kézmûves mutat-

kozott be intézményünkben Gáspár Éva színes festményeibõl

2021. júliusában nyílt kiállítás a Berhidai Mûvelõdési Ház és

Könyvtár kiállítótermében. A kiállítást barátja és instruktora, dr.

Szekérné Pásztor Judit nyitotta meg, a kiállító és a kiállítás

anyagának bemutatása elõtt Maurer Anita énekelt.

Éva pár évvel ezelõtt egy élményfestés alkalmával

ragadott ecsetet, hogy érzéseit vizuálisan fejezze ki. Azóta

szebbnél szebb, élénk színekben pompázó képek kerültek ki

keze alól. Alkotásait a sokszínûség, a változatos témák, kü-

lönféle technikák jellemzik. A festmények változatossága

egy modern képi világba enged betekintést a tárlatot végigjá-

ró látogatónak.

Gratulálunk Évának munkáihoz, és reméljük, késõbbi alkotá-

sait is megcsodálhatjuk a jövõben.

szerk.
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KÖZÖSSÉGI ÉLET

Húsz esztendõ után búcsúznak a nyugdíjas néptáncosok
(Folytatás a címlapról)

Molnár Sándor és felesége, Zsuzsa gyakorlott néptáncos-

ként kapcsolódtak be a nyugdíjas együttesbe, hiszen a 60-as,

70-es években tagjai voltak a híres Berhidai Néptáncegyüttes-

nek. Az így megújult és kibõvült csoporttal új népi táncokat,

koreográfiákat kezdtek keresni és tanulni, így került sor a

Szentgáli táncok elsajátítására, amellyel új irányt is szabtak

maguknak, hazánk néprajzi tájegységeinek táncai felé fordul-

tak. De folytatták az együttmûködést a Berhidai Német Nem-

zetiségi Önkormányzattal is, és az adonyi Rozmaring tánc-

együttes vezetõinek segítségével megtanulták a nagy sikerû

Kukorica polka produkciót. A késõbbiekben Buknicz Erzsike
táncpedagógust kérték fel újabb táncok, koreográfiák betaní-

tására. Erzsike berhidai születésû, és az egykori Berhida Tánc-

együttes oszlopos tagjaként is szívesen elvállalta, hogy népraj-

zi tájegységenként betanítson egy-egy – természetesen kor-

osztályuknak megfelelõ ritmusban és tempóban eltáncolható –

koreográfiát. Így következtek sorban a Felsõ-Tisza vidéki

szatmári, mezõföldi, a somogyi, csallóközi, Galga menti és

kalocsai táncok – folytatta beszámolóját Molnár Sándor, hoz-

záfûzve, hogy természetesen valamennyi tájegység táncait

más és más népviselet jellemezte. Ezeket olykor egyéni be-

szerzésekbõl, máskor az önkormányzat támogatásából sikerült

megvásárolni, de elõfordult, hogy a táncosok saját maguk is

készítettek díszes táncruhákat. 

Hosszasan sorolhatnák, de így is szinte lehetetlen az eltelt,

húsz termékeny esztendõ eseményeit felidézni! Rengeteg si-

keres fellépése volt, sok szeretetet és tapsot kapott a közön-

ségtõl, de számtalan szakmai elismerést, dicséretes minõsítést

és oklevelet is a magáénak tudhat a Berhidai Nyugdíjasklub

Néptánccsoportja. A megszámlálhatatlan berhidai szereplé-

sen, felvonuláson és rendezvényen való szereplésen kívül még

számos országos szemlén, népmûvészeti fesztiválon, nyugdí-

jas találkozón, Ki mit tud?-on és falunapon tapsolt nekik a lel-

kes közönség. 

Kézenfekvõ tehát a kérdés, hogy az idei Berhidai Napokra

tervezett fellépésük után miért búcsúznak el végleg a tánctól

és a színpadtól? – Elsõként egy tragikus esemény törte meg az

addig jó hangulatban szorgalmasan mûködõ csoportot, amikor

hosszú betegégben elhunyt a kollektíva egyik oszlopos tagja,

a mindannyiunk által kedvelt és szeretett Huszárné Rózsika,
aki után óriási ûr maradt bennünk a mai napig – magyarázta

Molnár Sándor – Szerencsénkre, késõbb Vargáné Margit vi-

dámsága és jó humorú személyisége egy idõ után újra felráz-

ta a csapatunkat, és sikerült összekovácsolni, ismét táncra bír-

ni a csoportot. Csakhogy közben azzal is szembesülnünk kel-

lett, hogy az idõ múlásával az életéveink száma is csak egyre

jobban emelkedett, s bizony a táncos lábak is fáradtabbak let-

tek! Nehezebb már összpontosítani is, rendszeresen próbákra

járni. Mindezt intõ figyelmeztetésként éltük meg sokan, nem

is szólva a vírusveszély okozta, több mint egy évig tartó kiha-

gyásról, a bezártságról, a folyamatos óvatosság kényszerûsé-

gérõl! Mégis a meggyõzõdésünk, hogy a mögöttünk hagyott

húsz esztendõ eseményei – pláne, hogy nyugdíjas emberekrõl

van szó – így is figyelemre méltó teljesítményrõl tanúskod-

nak! Nem törtünk mi babérokra, de képességeinkhez mérten

büszkék lehetünk az elért eredményeinkre! Reméljük, a

Berhidai Napokon bemutatásra kerülõ Csallóközi táncok mél-

tó választás a búcsúra, mind a lelkes táncosaink, mind pedig a

berhidai hálás közönségünk számára is.

Bálint Edit 

A Berhidai Nyugdíjasklub tánccsoportja szívbõl köszöni

Berhida Város Önkormányzatának, valamint Pergõ Margit

polgármesternek, a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár-

nak és valamennyi támogatójának, hogy sok éven át segítet-

ték mûködésüket! Köszönettel tartoznak a Berhidai Nyugdí-

jasklub vezetõjének, Horváth Istvánné Marikának és vala-

mennyi klubtagnak a sok éven át tartó bátorításért és támo-

gatásért.

Templombúcsú Berhidán
Dr. Udvardy György érsek atya pré-

dikációjában kihangsúlyozta, hogy ha

Isten útján járunk, ha az õ küldetését tel-

jesítjük, bármi nehézség legyen is éle-

tünkben, mindig megtapasztaljuk, hogy

mellettünk áll, segít az õ ügyét megva-

lósítani, ahogy Szent László király is

megtapasztalta életében. Jelen voltak

még Kontrát Károly államtitkár, Dr.

Rónayné S³aba Ewa, a lengyel nemzeti-

ségiek parlamenti szószólója, valamint

Pergõ Margit Cecília, Berhida város

polgármestere. 

A fõpásztori szentmisét követõen

György érsek atya megáldotta a nemré-

giben felújított kõkeresztet, amely meg-

újulása Berhida Város Önkormányzatá-

nak köszönhetõ. Ezt követõen a temp-

lom melletti Szent László szobor megál-

dására került sor. Itt mondott ünnepi be-

szédet Dr. Rónayné S³aba Ewa a Ma-

gyarországon élõ lengyel nemzetiségiek

parlamenti szószólója is, aki rávilágított

arra, hogy Szent László király életét ja-

vasolja mindenki számára áttekinteni,

hiszen nagyon jó példát adhat számunk-

ra. A szobortól a berhidai néptáncosok

énekes vonulásával mentünk át közösen

az elkészült „Együvé tartozás parkjába”,

ahol Pergõ Margit polgármester asszony

mondott ünnepi beszédet. A park meg-

áldása után a néptáncosok adtak rövid

mûsort a jelenlévõ vendégeknek.

Felker Zsolt
plébániai kormányzó

Együvé tartozás
Parkja

nyitvatartása:

A park szerda kivételével
a hét minden napján 

10.00 – 19.00 óra között 

szabadon látogatható.

Várjuk a látogatókat!



Helyismereti érdekességek
Berhida város címere
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Településünk címerével nap mint nap találkozunk. Lát-

hatjuk ünnepnapokon a villanyoszlopokra kitûzött város-

zászlókon, városi rendezvényeken, önkormányzati doku-

mentumokon, illetve itt újságunk címlapján is. De tudjuk,

hogy a címer részei mit is jelképeznek?

A címer pajzs alakú, alul csücsökben végzõdik. Szim-

metrikusan négy részre osztott.

A bal felsõ piros-fehér stráfozás a település korai kiala-

kulására utal (Árpád-házi csíkozás).

A jobb felsõ sarokban kék alapon fentrõl balról jobbra

lefelé húzódik négy aranycsillag, mely a település négy

részbõl való egyesülésé-

re utal. Ugyanezen me-

zõ bal sarkában egy

lombik található, amely

a település ipari voltára

emlékeztet, kifejezve a

vegyipar domináns jel-

legét.

A bal alsó sarokban

kék alapon látható az

egyedi féltörzsû orosz-

lán, szájában háromágú korbácsot tart, mely a Bezerédi

család címerébõl való. Heraldikai szakvéleményre utalva

egyedisége abban rejlik, hogy még ezzel az ábrázolási

formával semelyik település címerében nem találkozha-

tunk.

A jobb alsó sarokban zöld alapon fehérben a középkori

mûemlék templom stilizált változata, a felsõ sarokban ezüst

hold és félarcú aranynap látható.

forrás: BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVI-
SELÕ-TESTÜLETÉNEK a jelképekrõl és használatukról
szóló 18/2005. (IX.30.) rendelete 

szerk.
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