
Rangos elismerésben részesült Berhida
Város polgármestere. Pergõ Margit a Pol-
gármesteri Arany Pecsétgyûrû díjat kapta
meg, amit a Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége 2002-ben ítélt oda elõször. A kitün-
tetést a MÖSZ azoknak a hazai és határon
túli magyar polgármestereknek az elisme-
résére hozta létre, akik kimagasló tevé-
kenységükkel nagyban hozzájárulnak a
magyar önkormányzatiság fejlesztéséhez,
és legalább egy teljes cikluson keresztül be-
töltötték tisztségüket. Polgármesterünk a
stilizált világfa motívummal díszített gyûrût
szeptember 29-én, a Gödöllõn megtartott
ünnepi konferencián vette át. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

2021. november I XXVIII. évfolyam 9. szám

Kitüntették
településünk

polgármesterét

,,Az idei kitûnõ murczi
itt csodadolgokat mivel”

Október 9-én szomba-
ton szikrázó napsütésben
a katolikus egyház közös-
ségi háza és a Szent Lász-
ló templom elõtti tér vi-
dám forgatagtól volt za-
jos délután kettõ órakor.
A felvonulók készülõdtek
az útra, utolsó simítások
a fogatokon, a szoknyá-
kon, a kalapba tûzött pá-
vatollon.

Idén a jó hangulat mellett talán az volt a legnagyobb öröm minden résztvevõ szá-

mára, hogy sokan vállaltak aktív részvételt a szervezésben és lebonyolításban telepü-

lésünk minden szegletébõl. Meghívott vendégeink is voltak a környezõ települések-

rõl, õket a jövõ évben is szeretettel látjuk és várjuk. A legnagyobb öröm, az utcára ki-

vonuló, kerítések mellõl vidáman integetõ vagy éppen a menetet egy szakaszon át kö-

vetõ és kísérõ „falu apraja-nagyja” volt.

(Folytatás a 9. oldalon) 

A szabadságot ajándékba kaptuk õseinktõl
Megemlékezõ koszorúzási ünnepség a Hõsök terén

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója al-
kalmából Berhida Város Önkormányzata és településünk la-
kossága a Hõsök terén felállított ’56-os emlékmûnél hajtott fe-
jet a hõsök elõtt. 

A Himnusz Nagy András Miklós hegedûjátékában hangzott
el, majd csatlakozott még Sztankovics Ádám és Kovács Olivér
– mindhárman a II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelv-
oktató Általános iskola tanulói –, akik Kannás Alajos: Kormos
kövek címû, összesen 56 versszakból álló költeményébõl részle-
teket felolvasva, a líra eszközeivel idézték fel az emlékezõknek

az 1956 õszén kirobbant forradalom és szabadságharc, s annak
leverését követõ szörnyû megtorlások eseményeit.

Majd Kálmán Andrásné személyes, a családját érintõ él-
ménnyel indította ünnepi beszédét. Az ’56-ban húszesztendõs
nagybácsi abban a rideg õszi éjszakában azzal az üzenettel kül-
di haza apjától kölcsönkapott ünneplõjét a bálból, hogy bocsás-
sanak meg neki, de õ többet nem megy haza. Aztán Ausztriában,
ezrekkel együtt gyûjtõtáborban várja, merre tovább, hogy Mel-
bourne legyen számára a végállomás. 

„Mint a többi 200 ezer, átsuhant õ is abban a pillanatnyi lehe-
tõségben egy szebb, szabad világba a drótok között – tette hoz-
zá – Ez a történet igazából nem a bálon kezdõdött, nem az õsz-
ben, de még csak nem is 1956-ban. A lóval kezdõdött, amit
megint rossz szekér elé kötöttünk be. Amikor Németország mel-
lett kötöttünk ki. Meg, hogy utána nem voltunk fontosak, talán
senkinek. Nyugatnak legalábbis nem. Hagyták, hogy Sztálin azt
tegyen velünk, amit akar. A vasfüggöny mögé aztán már nem is
láttak be, vagy inkább nem akartak.” – magyarázta a II. Rákóczi Fe-
renc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola igazgatója
’56 történelmi elõzményeit, rámutatva, mit hoztak magukkal a há-
ború végén a náci katonák helyébe lépõ, felszabadítóknak hitt, de
csak helyfoglaló, hosszú idõre berendezkedõ orosz tisztek és közka-
tonáik. A „kecsegtetõ” szocializmus helyett annak torz tükörképe: a
kommunizmus nõtte ki magát, amit egyszerû szavakkal így írtak le:

(Folytatás a 2. oldalon) 
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KÖZÉLETI HÍREK

(Folytatás a címlapról)
„Ami azelõtt a tiéd volt, az most másé. Ami azelõtt jó volt,

az most rossz. Ami azelõtt okosság volt, az most lopás, s ami
azelõtt lopás volt, az most törvény. S mindezt együtt úgy hív-
ják, szocializmus. Érted már?”

De nem csak a regénybeli kisfiú nem értette, más, Kelet-
Európa szabadságra vágyó népei sem értették, miért kell a
sztálini diktatúrára hasonlítani a saját országuknak? 

A fiatalok azonban szabadságra vágytak. A lengyelek mel-
letti baráti tüntetés már csak az utolsó lökés volt a történések-
hez. Maga volt ez a csoda: Dávid Góliát ellen, az esély arra,
hogy lehulljon a béklyó. A miénk, a magyar csoda 13 napig
tartott. Aztán a tankok dübörgése alatt összeroppantak a véres
utcakövek, kettétört a szabad hazáról dédelgetett álom. A
mocskos hatalom nem kímélte a gyerekeinket sem. Hiszen a
bitó tud várni, míg betöltöd a tizenhatodikat! 400 embert vé-
geztek ki. A börtönök újra megteltek, mintegy 26 ezer ember-
nek „szorítottak” helyet.

A közelmúlt történelmébõl napjainkhoz visszatérve, Kál-
mán Andrásné arra figyelmeztetett, hogy bár a ’90-es évektõl
végre úgy éreztük, a szabadság most már itt van velünk, s ne-
künk már alanyi jogon „jár”, a 21. század európai embereinek
is rá kellett jönniük, hogy a szabadság nem magától értetõdõ,
természetes dolog, ami mint a levegõ, körülvesz minket. Erre a
szinte az egész világot béklyóba szorító, láthatatlan ellenség, a
koronavírus ébresztett rá bennünket. A legfontosabb dolgokat
is elvette tõlünk: Az érintést, a találkozásokban rejlõ örömöket,
a hétköznapi, de éppen ettõl szükségszerû emberi kapcsolato-
kat. Életre szóló leckét kaptunk! – szögezte le, figyelmeztetve: 

„S olyan jó lenne, ha egyszer végre megjegyeznénk: A sza-
badságot mi, a jelen magyarjai is ajándékba kaptuk õseinktõl.
Haltak, ha kell, sõt fiaikat adták érte. Vállalták a kínzásokat,
állták a pofonokat. Remélték, hogy a nemzedéknek, aki utá-
nuk jön, jobb lesz majd. Hogy megbecsüli a szabadságát, hogy

nemes célokra használja majd, és hogy a szabadságban rejlõ
lehetõségeket nem fordítja mások, más népek, más kultúrák,
más identitások vagy épp saját maga ellen.” 

„És mi ennek pontosan az ellenkezõjét tettük, tesszük gyak-
ran! Szabad a bántás, a szitok, a gyûlöletkeltés, a viszálykodás.
Mert sokkal hangosabban szól, hogy ellened, mint az, hogy
együtt. Mert te baloldalon mész, én meg a jobbon; mert te oltat-
lan vagy én meg oltott; mert amaz hitetlen, a másik meg rózsa-
füzért imádkozik. Sõt még az sem mindegy, hogy a folyón innen
vagy a gyárkéményen túl… Könnyebb szétszakítani, rombolni,
mint építeni és összekovácsolni.” – húzta alá az igazgató, majd
felhívta a hallgatósága figyelmét: Ideje a történelmi múltból le-
vonni azokat a tanulságokat, amelyek elõbbre visznek. Összeko-
vácsolnak, és nem szétválasztanak. Arra is rámutatott: egymás-
ban nem az ellenséget, hanem az összetartozást kell meglátnunk.

„Mi kell még ahhoz – mert ez a nyavalyás vírushelyzet sem
volt elég –, hogy belássuk: emberek vagyunk, és meg kellene
látnunk egymásban mindazt, ami összeköt, ami hasonló. Nem
azt kell keresnünk a közösségekben, a városban, az országban,
ami elválaszt, hanem azt, mit tudunk közösen, együtt! Példát
mutatni a fiatal nemzedéknek, értéket hagyni az utókorra! Kö-
zös célokat kitûzni és minden nehézség ellenére, mert van
most is belõle bõven, véghezvinni azt! Mondjuk azt, hogy
megcsináljuk! Ne azt, hogy úgy sem lesz belõle semmi!

Ezt tanuljuk meg ’56-ból!” – vonta le ünnepi beszédében a
végkövetkeztetést Kálmán Andrásné iskolaigazgató.

Az emlékünnepség koszorúzással zárult. Az 1956-os em-
lékmûnél elsõként Pergõ Margit polgármester és Nyírõ István
alpolgármester helyezte el Berhida Város Önkormányzatának
koszorúját, s hajtott fõt az ’56-os forradalom és szabadságharc
hõsei elõtt, majd az emlékezés virágaival tisztelegtek a nem-
zetiségi önkormányzatok, településünk általános iskolái, ön-
kormányzati intézményei, a nyugdíjas klubok, a civil szerve-
zetek és egyéb közösségek képviselõi is.

A szabadságot ajándékba kaptuk õseinktõl
Megemlékezõ koszorúzási ünnepség a Hõsök terén

Kitüntették településünk polgármesterét
(Folytatás a címlapról)

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) szeptem-
ber 28-29-én tartotta meg a Helyi Önkormányzatok Napja ün-
nepi konferenciát. Az elnökség korábban döntött azon polgár-
mesterek személyérõl, akik ezen a rendezvényen kapták meg
a MÖSZ által minden évben ünnepélyes kereteken belül át-
adásra kerülõ Polgármesteri Ezüstlánc és Arany Pecsétgyûrû
díjakat. Elõbbi a MÖSZ legrangosabb kitüntetése, azoknak a
polgármestereknek az elismerésére, akik kimagasló tevékeny-
ségükkel nagyban hozzájárulnak a magyar önkormányzatiság
fejlesztéséhez, életpályájukat az önkormányzatok ügyének
szentelték. A Polgármesteri Ezüstlánc kitüntetést idén
Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere érdemelte ki, a
több mint 30 éven át végzett kiemelkedõ munkájáért. 

A Polgármesteri Arany Pecsétgyûrû díjat pedig azon hazai és
határon túli polgármestereknek ítélik oda, akik kimagasló tevé-
kenységükkel legalább egy teljes cikluson keresztül töltötték be
tisztségüket, és tevékenységükkel jelentõsen hozzájárultak az
önkormányzatiság fejlesztéséhez. Ezt az elismerést kapta meg
idén Pergõ Margit, Berhida város polgármestere, a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) társelnöke. A
rangos elismerést dr. Gémesi György, a MÖSZ elnöke adta át.

A díjátadó ünnepségen, az ilyenkor szokásos protokolltól
eltérõen, nem szöveges laudációban méltatták a díjazott pol-
gármesterek sokéves munkásságát és érdemeit, hanem egy, a
települést több oldalról bemutató riportfilmbõl ismerhették
meg a résztvevõk Budaörsöt és Berhidát. Utóbbit nyilván nem
kell bemutatni az itt élõknek, mégis érdemes megtekinteni,
mert ez a kisfilm a kívülállók szemével ad képet Berhidáról,
így más színben tárja elénk a település értékeit, mint ahogy mi
látjuk, tapasztaljuk. A videó itt érhetõ el:
https://www.youtube.com/watch?v=9O7gI4IJVNM&t=11s

Pergõ Margit a szeptember 30-ai képviselõ-testületi ülésen –
miután Nyírõ István alpolgármester bejelentette milyen meg-
tiszteltetés érte a polgármesterünket, s ezzel városunkat is – el-
árulta: a díjátadó után többen megkeresték, nem csak azért,
hogy gratuláljanak, hanem, hogy közöljék, korábban nem is
hallottak még Berhidáról, de a látottak után szívesen ellátogat-
nak erre a szép, számos értékkel rendelkezõ településre. Polgár-
mesterünk is részt vett a konferencia keretében megtartott ke-
rekasztal-beszélgetésen, amelyen a településvezetõk tapasztala-
tot cseréltek és megoszthatták egymással azokat az információ-
kat, amelyek a továbbiakban is segítik õket abban, hogy a lakos-
ság megelégedésére folytassák tevékenységüket.
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Támogatást nyert a tájház
Megtartotta szeptemberi ülését a képviselõ-testület

Most már biztosan lesz tájháza Berhidának, ugyanis a bi-
zottságok után a képviselõ-testület is támogatta a Rákóczi ut-
ca 24. szám alatti ingatlan megvásárlását, amit — a település
néprajzi értékeit összegyûjtve — szakmai segítséggel tájházzá
alakítanak. Ezen kívül a városi plénum elfogadta a 2021. évi
költségvetés elsõ félévérõl és az átruházott szociális jogkörök-
rõl szóló beszámolót, támogatta a Veszprémi Tankerületi
Központ 2021/2022 tanévre vonatkozó általános iskolai kör-
zethatárok megállapításáról szóló tájékoztatót és egyetértett a
mûvelõdési ház nyitvatartási rendjének módosításával is. 

Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete szep-
tember 30-án tartotta meg soron következõ ülését, amelyen
napirend elõtt meghallgatták a Peremarton SC- Berhida és a
Bakonyszentlászló KSE képviselõinek beszámolóját arról, ho-
gyan haladnak az utánpótlásedzésekkel. Mint arról korábban
beszámoltunk az önkormányzat az öltözõkkel együtt, térítés-
mentesen használatba adta a peremartongyártelepi, Tulipán
utcában lévõ sportpályát a Peremarton SC- Berhida részére
úgy, hogy azt a Bakonyszentlászló KSE is használni tudja. Rö-
vid tájékoztatójukból kiderült, hogy az edzések és a mérkõzé-
sek a terv szerint haladnak. Mintegy félszáz gyermek futballo-
zik az utánpótlás csapatban, köztük harmincan a Bozsik-
tornán is részt vettek. A futball utánpótlást a bakonyszentlás-
zlói önkormányzat 700 ezer forinttal támogatja. 

A továbbiakban a képviselõk egy ellenszavazattal támogat-
ták az önkormányzat 2021. évi költségvetésérõl szóló beszá-
molót és a rendelet módosítását, majd egyhangúan elfogadták

a Veszprémi Tankerületi Központ tájékoztatóját az iskolai
körzethatárokról és megszavazták a mûvelõdési ház új nyitva-
tartási rendjét is.

Az aktuális ügyek egyik sarkalatos pontja a Rákóczi utca
24 szám alatti ingatlan tájház céljára történõ megvásárlása
volt. Ahogyan a bizottsági üléseken, ezúttal is felmerült a kér-
dés: honnan van erre pénze az önkormányzatnak? Pergõ Mar-
git válaszában kifejtette: vannak olyan, az erre az esztendõre
tervezett beruházások, amelyekre már idén nem kerülhet sor,
így azokat a forrásokat nem tolják át a következõ évre, hanem
még az idén felhasználják. 

Ilyen forrás a Berhidai Nyugdíjas Klub tetõfelújítására terve-
zett 10 millió forint, amit azért nem használnak fel ebben az év-
ben, mert a mûszaki ellenõrzés során kiderült, hogy a tetõszer-
kezet jóval rosszabb állapotban van, mint sejtették, így statikai
terv nélkül nem kezdhetik el a munkálatokat. A tervet megren-
delték, de mire elkészül, nyakunkon lesz a tél, így a kivitelezést
mindenképpen jövõre kell halasztani. Hasonló a helyzet a Taka-
rék elõtti parkoló kialakításával is, amely ugyancsak a körülte-
kintõ tervezés okán átcsúszik a jövõ esztendõre. A fel nem hasz-
nált forrásokat pedig most olyan célokra tudják fordítani, ame-
lyeket korábban halasztani voltak kénytelenek – magyarázta a
polgármester. Végül a tájháznak szánt ingatlan megvásárlását
egyetlen ellenszavazattal támogatta a képviselõ-testület. 

Az októberi testületi ülést lapzártánk után tartották, az ott
hozott döntésekrõl késõbb tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot.

B.E.

3 millió forint támogatás
kulturális feladatokra

Magyarország Kormánya az
1879/2020. (XII. 4.) Kormány ha-
tározatában a Gazdaságvédelmi
Akcióterv végrehajtása keretében
a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági
problémák enyhítésére szolgáló támogatás biztosításáról döntött. Berhida
Város Önkormányzata támogatási kérelme pozitív elbírálásban részesült,
az önkormányzat benyújtott szakmai terv alapján a 2020-2021. évi kulturá-
lis feladatok ellátására az Emberi Erõforrások Minisztériumától 3.000.000
Ft támogatásban részesült. A támogatási idõszak: 2020. január 1–2021.
november 30. 

A pandémia idõszakában a kulturális intézményünk tevékenysége a koráb-
biakhoz képest átalakult, sok program az online térbe költözött vagy más ke-
retek közt valósult meg. Elmaradtak a tanfolyamok, céges rendezvények, szín-
házi elõadások, a nagy tömeget vonzó rendezvények, szüneteltek a csoportos
foglalkozások. Az intézmény 2020. 03. 17–06. 21. és 2020. 11. 17–2021. 05.
09. idõszakokban kötelezõen zárva tartott, nem fogadhatott látogatókat. Cé-
lunk volt, hogy ebben az idõszakban is fenntartsuk az érdeklõdést a helyi kul-
túra iránt, a dolgozókat hasznos munkafeladatokkal lássuk el, elvégezzük
mindazokat a tevékenységeket, amire korábban kevesebb idõ jutott. 

A zárvatartás miatt csökkentek a mûvelõdési ház bevételei, a kiadási olda-
lon továbbra is jelentõs rezsi, bér- és karbantartási költség terhelte az intéz-
ményt. A 3 millió forint támogatás terhére a 2020. évben megvalósult ismeret-
terjesztõ elõadások, kisebb rendezvények kiadásai mellett az idõszakban fel-
merült rezsi és karbantartási költségek, bérköltségek egy részét számoltuk el. 

Köszönjük az Emberi Erõforrások Minisztériumának és Nemzeti Mûve-
lõdési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaságnak,
hogy segítették munkánkat.

Gerõfiné M. Anita

A SZÛRÉS ÉLETET MENT!
A térítésmentes népegészségügyi szolgálta-

tást a meghívólevéllel rendelkezõ (25-65 év kö-

zötti) nõk vehetik igénybe. A szûrésre a védõnõ-

vel egyeztetett idõpontban, lakóhelyük közelé-

ben kerül sor, így megspórolhatják a szakrende-

lõbe utazást és a várakozást. 

Magyarországon naponta meghal egy nõ

méhnyakrák következtében, annak ellenére,

hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak felis-

merésével és kezelésével a betegség gyógyítha-

tó. A méhnyak-daganatos nõk 65°%-a egyálta-

lán nem ,vagy több mint három éve nem volt

méhnyakszûrõ vizsgálaton. 

Amennyiben a védõnõ a szûrés során, vagy a

labor eredmények ismeretében elváltozást ész-

lel, a pácienst nõgyógyászati szakorvosi vizsgá-

latra irányítja. Több nõnek jött vissza olyan le-

let, mely fertõzést, gyulladást állapított meg,

ilyenkor szintén nõgyógyászhoz kell fordulni.

A méhnyakszûrés a védõnõi tanácsadóban

történik, elõre egyeztetett idõpontban.

A hónap elején ismét sor került behívóleve-

lek postázására,- ha kapott meghívólevelet vá-

rom jelentkezését.!

A SZÛRÉS ÉLETET MENT. TEGYEN AZ

EGÉSZSÉGÉÉRT, VEGYEN RÉSZT AZ IN-

GYENES SZÛRÉSEN, ÖNMAGÁÉRT, CSA-

LÁDJÁÉRT.

Székelyné Kendi Ildikó
védõnõ
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A digitalizáció világában
A Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2018-ban csatla-

kozott a Digitális Jólét Program Hálózathoz. A Digitális Jólét

Program Hálózat országszerte jelen van, célja, hogy Magyar-

ország minden lakosa és vállalkozása felismerje a digitális át-

alakulás jelentõségét, és mindenki a folyamat nyertesei között

szerepeljen. A digitális kompetenciák hiánya erõsíti a hátrá-

nyos helyzetû lakosok lemaradását, ezért fontos ezen a téren

történõ kompetenciafejlesztés. Ez a fejlesztés a Digitális Jólét

Koordinációs Központ által koordinált Digitális Jólét

Program Hálózat mentoraival kerül megvalósításra.

A DJP Pont a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár-

ban került kialakításra. A 2018-as évben GINOP-

3.3.1-16 „Közösségi internet hozzáférési pontok fej-

lesztése, szolgáltatási portfóliójuk bõvítése” pályázat

keretében kaptunk eszközöket használatba, többek

között: laptopokat, tableteket, mobiltelefonokat, kül-

és beltéri wifit, nyomtatót. Ebben az évben, a szolgál-

tatási tervben foglalt programokon túl, foglalkozáso-

kat szerveztünk a településen élõ, a digitalizációra

nyitott nyugdíjasok részére is, melynek célja az volt,

hogy betekintést nyerhessenek a laptopok és okos-

eszközök világába, alapszinten megtanulják kezelni

azokat. Ezzel párhuzamosan lehetõség nyílt ingyenes

wifi használatra, valamint fénymásolásra és scan-

nelésre is. A csoportos foglalkozások mellett egyéni

konzultációs alkalmak is voltak, amikor bárki eljöhe-

tett és a saját digitális eszközével kapcsolatos kérdé-

seit tehette fel.

2020. elején újraindítottuk a nyugdíjasoknak szóló

foglalkozásokat, azonban a koronavírus járvány miatt

nem volt lehetõség annak befejezésére. 

Idén az Országos Könyvtári Napok alkalmával

megszervezett elõadás keretén belül a szépkorúak be-

tekintést nyerhettek az internet és a digitális eszközök

világába. A program során felmerült az igény okoste-

lefon-használati ismeretek elsajátítására. Ezért úgy

döntöttünk, hogy 2021. novemberében egész hóna-

pos, több alkalmas foglalkozást indítunk nyugdíjasok

számára a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárba. Az

elsõ alkalomra 2021. november 15., hétfõn 13:00-

14:00 óra között kerül sor. A foglalkozások után

14:00 és 15:00 óra között fogadóórát biztosítunk, ahol

az egyéni igények szerint adunk információt. A fog-

lalkozáson való részvételhez elõzetes jelentkezésre van szük-

ség, amelyet személyesen a mûvelõdési házakban, illetve tele-

fonon a +36/88/455-265, +36/88/455-400 telefonszámon tud-

nak megtenni 2021. november 12., péntekig.

Természetesen a mûvelõdési házak nyitvatartási idejében

továbbra is lehetõség van fénymásolásra, nyomtatása, scan-

nelésre.
Velegi Brigitta

DJP mentor

Csejtei testvérek szumós sikerei
A Szigetszentmiklóson megrendezésre kerülõ szumó versenyen

13 csapat sportolója, 144 mérkõzésen döntötte el a bajnoki címek

sorsát.

Az U14 Országos Bajnokságon és U12 és gyermek felkészülési

versenyen a Berhidán élõ, Centrum Sport Egyesület színeiben ver-

senyzõ Csejtei testvérek nagyszerûen szerepeltek. Csejtei

Krisztofer U14-es korosztályban országos bajnoki címet, Csejtei

Zoárd U12-es korosztályban elsõ, U14-es korosztályban harmadik,

Csejtei Kincsõ gyermek korosztályban harmadik helyezést ért el. 

Gratulálunk a sportolóknak! További sikeres versenyzést kívá-

nunk!

szerk.
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Építési információk
Lakossági tájékoztató a hatályos építési szabályokról és lehetõségekrõl

Idõpont: 2021. november 10., szerda 17.00 óra
Helyszín: Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár

8181 Berhida, Kossuth L. út 18.

Elõadó: Kéri Katalin fõépítész

KÖLTÖZÉS!!!
A Gyermekorvosi Rendelõ felújítása miatt

2021. 10. 17-tõl a Gyermekorvosi rendelés helye
Peremartongyártelep, Szegfû u. 3.
(Parkolás a rendelõ épülete mellett lehetséges, a posta és a rendelõ épülete felõl!)
(Késõbbi tájékoztatás szerint külön buszjárat indul a polgármesteri hivatal elõl
hétfõn és pénteken)
A rendelés idejére idõpontkérés szükséges:
Hétfõ: 8-14, Kedd: 11-14, Szerda 13-14, 
Csütörtök 13-15, Péntek 8-12
Elérhetõségek: Kérjük, csak egy módon keressen minket, vagy telefon, vagy
messenger, vagy e-mail!
Facebook, messenger: Berhida Gyermekorvosi Rendelõ (24 órán belül válaszolunk)
Telefon: 06-88/455-538 (A rendelés elõtt 30 perccel, és utána 1 órával, rendelés
ideje alatt nem vesszük fel!)
E-mail: gyermekorvosberhida@gmail.com (24 órán belül válaszolunk!)
Megértésüket és együttmûködésüket köszönjük!

Dankáné Dr. Csontai Erzsébet

Védõnõi Szolgálat
2021. 10. 25-tõl
Berhida, Hunyadi tér 2. alatt érhetõ el
(Háziorvosi rendelõ mellett, ahol a labor

mûködik!)

A vonalas telefon nem mûködik!
A tanácsadások ideje nem változik!
Elérhetõségeink:
Hétfõtõl péntekig 8 – 16 óráig

Csecsemõ tanácsadás: Szerda 8:30 – 11:30-ig

Önálló tanácsadás és kismama tanácsadás

telefonos elõjegyzés alapján (csütörtöki na-

pokon)

Bodnár Lajosné, Ági 06-30/390-64-01

Csányi Ramóna Mária 06-30/390-60-78

Tartalmas kulturális programokkal 
indult a nevelési év a Süni Óvodában
Gazdag programsorozattal indult a

szeptember az oviban, sikeresen beillesz-
kedtek az új kiscsoportosok az óvodai
életbe. A nevelési év elején máris egy
összóvodai kirándulás várta a gyermeke-
ket, ugyanis autóbuszos kirándulás kereté-
ben a  veszprémi Állatkertbe látogattak a
kicsik. A tavalyi pandémia során elmaradt
programokat idén szeptember elején sike-
rült teljesíteni a gyermekközönség nagy
örömére. Szeptember 10-én meglátogat-
ták a gyerekek a berhidai Kultúrházban a
helyi gazdák által kiállított Kertbarát Kör
terménytárlatát, itt személyesen is megis-
merkedhettek a zöldségekkel, gyümöl-
csökkel és egyéb konyhakerti növények-
kel. Helyi gazdák és gazdaasszonyok me-
séltek a kerti termelésrõl, valamint a kis-
kertekben, a háztájiban is megtermelhetõ
haszonnövényekrõl. Visszaérkezve az
óvodába a gyerekek terménybábokat ké-
szítettek a látott kerti növényekbõl, termé-
nyekbõl. Október elsején a Zene világnap-
ját az ovi aulájában ünnepelték az ovisok
Betty óvó néni irányításával. Idei alka-
lommal a zene és az õsz került témakörbe,

s az, hogy a zene, a muzsika mennyire be-
folyásolja az érzelmeinket. Szomorú, õszi
dalok bemutatása énekkel és hangszerrel,
majd a vidámabb hangulatú zenei dalla-
mok felcsendülése önálló hangszerkíséret-
tel nagy érdeklõdést váltott ki a zenehall-
gató közönségben. 

Óvodánk dolgozói, Erika néni, Andi
néni saját hangszereiken is, hegedûn, va-
lamint a Tücsök csoport alkalmi zeneka-
rával szintetizátoron is bemutattak és elõ-
adtak õszi dallamokat, amiket megérde-
melt tapssal fogadott a gyermeksereg.
Október 4-én az Állatok Világnapján a
Koronczai-birtokra látogattak, ahol a lo-
vak mellett más háztáji állatokkal is meg-
ismerkedhettek a csoportjaink. Igy a ku-
tyákat, a baromfit saját élõ környezetében
figyelhették meg. Búcsúzóul ajándékot is,
matricákat kaptak a gyerekek, amiket ha-
zavihettek. Még aznap, a Bezerédi téren a
házi állatok mellett a vadállatokat is meg-
tekinthették az  ppen itt táborozó, elõadá-
sát tartó vándorcirkusz kertjében. Októ-
ber 6-án ünnepelte a SÜNI nap keretében
Óvodánk a Születésnapját. Közös szüle-

tésnapi köszöntõvel, bábmûsorral tették
az óvó nénik emlékezetessé ezt a délelõt-
töt. Az ünnepség fénypontja a SÜNI torta
volt, amit közösen fogyasztottak el az ap-
róságok. Október közepén a Palinta Tár-
sulat Mazsolakirály c. zenés interaktív
mûsorára tapsolhatott a lelkes közönség.

Viszpergel Zsanett

ÓVODÁK, ISKOLÁK HÍREI

Süni Óvoda születésnapi tortája a
Süni napon

(fotó: Süni Óvoda)



6 Önkormányzati Híradó 2021. november

Októberi programjaink
A tanév második hónapjában is sikerült néhány programot

megvalósítanunk.
Megemlékeztünk a zene világnapjáról október elsején. Al-

sós tanulóink az aulában Tarjányi Mónika tanítónõ vezetésé-
vel egy közös zenélésen vettek részt. Együtt énekelték el a
Kakukázus együttes Egyetlen szó címû szerzeményét, melyet
gitáron kísért Csonnó Máté Károly, kannán pedig Lakatos Im-
re 3.z osztályos tanulók. A közös dalt követõen igazi örömze-
nélés alakult ki, melybe minden osztály bekapcsolódott.

2. a osztályos tanulóink Mészáros Tamásné osztályfõnök
közremûködésével bekapcsolódott a népmese kihívás sorozat-
ba. A gyerekek hétrõl hétre izgalmas mesékkel ismerkedtek
meg, és saját olvasónaplót vezettek, melyet rajzaikkal illuszt-
ráltak. A gyerekek nagyon élvezték, az újabb és újabb történe-
teket. A mesék által fejlõdött a képzelõerejük, színesedett a
fantáziájuk. A következõ tanévben szeretnénk, ha még több
osztályunk lenne részese ennek az országos lehetõségnek.

Október 4-én a Német Nemzetiségi Önkormányzat segítsé-
gével iskolánkban Erntedankfest-et rendeztünk. Arra kértük a
diákjainkat, készítsenek olyan képet, amely kapcsolódik az
aratáshoz, a termények betakarításához. Ebbõl egy kiállítást
állítottunk össze, melyet az udvaron nyitottunk meg. A meg-
nyitón énekes mûsorral szerepelt a 2.z, 3.z és a 7. osztály. Ezt
követõen kézmûves foglalkozásokat tartottunk. (nemezelés,
pirográfia, õszapó készítés)

Iskolánkban szüreti felvonulást is tartottunk. A jó hangula-
tot fokozta egy szüreti installáció, melyet az iskola udvarán ál-
lított ki Slemmer Edina tanárnõ. A tanárnõ vezetésével a 6., 8.,

és 4. osztály színvonalas mûsorra készült, szüreti dalokat éne-
keltek és néptáncoltak.

Októberben a tantestületünk néhány tagja részt vett egy
szakmai programon. Október 15-én lezárult az ELTE-vel kö-
zös 3.1.2 pályázatunk. Intézményünkbe látogatott Egerszegi
Andrea, aki a programban mentorként segítette a munkánkat.
Óralátogatást követõen, tanulás módszertani játékokat és fel-
adatokat hozott el nekünk, hogy ezekkel is színesíteni tudjuk
az órákat, és a nehezebb tananyagokat is könnyebben és érthe-
tõbben adhassuk át diákjaink számára.

Bregócs Zsuzsanna

Jöttünk, láttunk, visszamennénk – avagy a Cyberjump kaland
Szeptemberben álmodtunk egy nagyot és iskolánk 3.z és 7.

osztályát beneveztünk egy pályázatra, mely belépõket jelentett a

gyõri Cyberjumpba (trambulinpark) egy kihelyezett testnevelés

órára. A szakmai zsûri videónkat az elsõ ötbe sorolta. Innentõl a

nyeremény, a szavazatok számától függött. Óriási összefogásnak

köszönhetõen több mint 700 szavazattal a gyõri általános iskola

után a második helyen végeztünk, így lehetõséget kaptunk az

utazásra. Október 14-én egy csodálatos kirándulásra indultunk.

A trambulinparkon kívül eljutottunk még a cseszneki várba és

szabadidõs foglalkozásra is volt lehetõségünk. A gyerekek sok-

sok élménnyel gazdagodva érkeztek haza.

Tarjányi Mónika és Bregócs Zsuzsanna

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.

ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI



Az idei tanévben lehetõségünk nyílt a Berhidai Német
Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával ellátogatnunk Né-
metbányára. Immáron iskolánk életének hagyományává vált,
hogy a gyerekek közelebbrõl is megismerkedhetnek a német
nemzetiségi település nemzetiségi gyûjteményével a Faluház-
ban, valamint hagyományõrzõ programokon vehetnek részt a
Tarka Boci Portán, majd kisvasutazhatnak, megszemlélve a
települést körül ölelõ varázslatos természetet. Az elõzõ tanév-
ben, a vírushelyzetbõl adódóan sajnos nem volt lehetõségünk
megtenni ezt a kirándulást az akkori harmadik osztállyal, így
az idén két évfolyam is elutazhatott, a harmadik és a negyedik
osztály. A néprajzi gyûjtemény megtekintése után a Tarka Bo-
ci Portán beszélgettünk a német nemzetiségek mindennapjai-
ról, szokásairól, eszközeirõl- mivel a negyedik évfolyam saj-
nos ezt a gyûjteményt nem tekinthette meg, így a Tarka Boci
Porta Háziasszonya, Eszter néni egy kisebb kiállítást mutatott
be nekünk ott, helyben a valamikori mindennapi használati
tárgyakból összeállítva (ezeket magyarul és németül is meg-
neveztük). Az idei évben külön meglepetés volt számunkra,
hogy egy német anyanyelvû házaspár is segédkezett a Tarka
Boci Porta által kínált programok lebonyolításában. Meghall-
gattunk egy német nyelvû mesét is, majd kézmûveskedtünk,
kukoricacsuhéból készítettünk karkötõket. Egy kis uzsonna
után a háziállatokkal foglalkoztunk, kecskét fejtünk, lovat
csutakoltunk és a harmadik osztálynak lehetõsége nyílt a lo-
vaglásra is. A programokat itt, a portán sorversennyel zártuk,
amelyen mindenki lelkesen vett részt. Röviddel dél elõtt meg-

érkezett a kisvonat. Rövid bemutatkozást követõen elmentünk
a Jager rétre, ahol az õszi kikericseket csodáltuk meg, majd to-
vább folytattuk utunkat a Pisztrángos- tóig. Itt Rita néni, az
idegenvezetõnk mesélt nekünk az erdõ megújulásáról egy iga-
zán érdekes elõadás keretén belül. Kisvasutazásunk utolsó
megállójánál a kõzetekrõl, valamint a környezetvédelem fon-
tosságáról, az erdõ megóvásáról beszélgettünk. Úgy vélem,
hogy mindkét csoport nevében írhatom: csodás élményben
volt részünk, ugyan az idõjárás pont ezen a két napon volt
esõs, ennek ellenére sikerült a programokat jól és hatékonyan
lebonyolítani, a gyerekek pedig élményekkel gazdagodva tér-
hettek haza a nap végén. Köszönjük a Berhidai Német Nem-
zetiségi Önkormányzat támogatását!

Csupecz Melinda
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RÁKÓCZI ISKOLA HÍREI
Európai Nyelvek Napja

Mi is az az Európai Nyelvek Napja? A strasbourgi Európai
Tanács kezdeményezésére 2001 óta ünnepeljük ezt az ese-
ményt minden év szeptember 26-án. Azzal a céllal indította
kezdeményezését az Európai Tanács, hogy népszerûsítse a
nyelvtanulást, felhívja a figyelmet a különbözõ és sokszínû
kultúrák egymás mellett élésére, a multikulturális társadalom-
ban a kulturális örökségek fontosságára. Iskolánk nyelvoktató
általános iskola mivoltából adódóan fontosnak tartja ezt az
eseményt, így ezen a napon minden évben valamilyen formá-
ban megemlékezünk az Európai Nyelvek Napjáról. Az idei
évben minden osztály húzott egy országot és azt a feladatot
kapta, hogy az adott országot megjelenítse valamilyen formá-
ban. Az elkészült alkotásokból kiállítást szerveztünk, ahol

mindenki megtekinthette a munkákat. Készültek plakátok,
épületmakettek és kreatív munkák is. Megjelent elõttünk
Svájc, mint a „Legdekoratívabb”, Spanyolország, mint a
„Legsportosabb”; Olaszország, mint a „Legtüzesebb”, Anglia,
mint a „Legsokoldalúbb”, Oroszország, mint a „Legszíne-
sebb”, Csehország, mint a „Legkreatívabb”, Franciaország,
mint a „Legötletesebb”, Magyarország, mint a „Legnemze-
tibb”, Hollandia, mint a Legszelesebb ország, Ausztria, mint a
„Dobozba zárt világ”, valamint Németország, a „Fal két olda-
lán”. Két napig lehetett megszemlélni a kiállítást, amelyet vé-
gezetül a tantestületbõl álló zsûri értékelése zárt le. Minden
osztály „édes pirospont” díjazásban részesült. 

Csupecz Melinda

Németbánya

Erzsébet-tábor szeptemberben
A felsõ tagozatos tanulóink szeptemberben három napot

töltöttek a zánkai táborban. A három napba tihanyi kirándulás,

balatoni lubickolás, csapatépítõ programok, túrázás, hajókázás

is belefért. A gyerekek sok élménnyel tértek haza.

Sulitúra - Zalahaláp
Nagy Ildikó és Wittmanné Vogel Klára tanárnõk minden

hónapban egy – egy szombati napra túrát szerveznek felsõs ta-
nulóink számára. A legutóbbi alkalommal Zalahaláp környé-
kén jártak. A diákok megismerhetik hazánk természeti kincse-
it és településeink emlékhelyeit.

Fésüs Éva elismerése
A Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöksége idén Fésüs

Éva drámapedagógust GYÉMÁNTOKLEVELES GYER-
MEKSZÍNJÁTSZÓ- RENDEZÕ elismerésben részesítette. 

Éva néni áldozatos munkájának köszönhetõen diákjaink
évek óta eredményesen szerepelnek a Weöres Sándor Gyer-
mekszínjátszó Fesztiválon. Több alkalommal jutottak egészen
az országos megmérettetésig. 

Az elismeréshez gratulálunk! Kálmán Andrásné

Pályaválasztási nap Várpalotán
Összesen huszonhat mesterséggel ismerkedhettek meg

nyolcadikos tanulóink a Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara által szervezett szakmabemutató napon. Az ese-
ménynek október 12-én a várpalotai Gál Gyula Városi Sport-
csarnok adott otthont.
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KULTÚRA

Újra együtt - Országos Könyvtári Napok 2021
Intézményünk minden évben csatlakozik az Országos

Könyvtári Napok programsorozathoz. Az idei év örömteli volt

számunkra, hiszen az elmúlt idõszak járványhelyzet okozta

nehézségei miatt elszakadtunk olvasóinktól, látogatóinktól,

használóinktól. Szerettük volna minél többrétûbb tematikával

visszacsalogatni a régi és becsalogatni az új használókat. Ezért

programjainkban megjelenik a könyvtárak szerepe a járvány-

helyzetben, a mentális egészség megõrzésében, az ismeretát-

adásban és természetesen a személyes kapcsolatokban. Mind-

két könyvtárunkban szerveztünk programokat.

Október 5-én a berhidai, október 8-án a Petõfi Mûvelõdé-
si Ház- és Könyvtárban szerveztünk Mesehallgató címmel,

papírszínházi mesemondást. Szerettük volna ezt a Japánból

eredõ – eredeti nevén Kamishibai – papírszínházi mesemon-

dást megismertetni az óvodásokkal és az óvodapedagógusok-

kal. Erre az alkalomra Kollár Árpád Mire jó egy lyukas zacs-

kó? címû meséjét választottuk. A mese az újrahasznosítás igen

aktuális kérdését járja körbe. A gyerekek csendben, nagy oda-

adással figyeltek a mesére, melynek meghallgatása/megtekin-

tése után közös beszélgetés indult a témában.

Olvasással a lelki egészégért címmel beszélgetésre vártuk

az érdeklõdõket a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárba,

melyen az irodalomterápiával szerettük volna megismertetni

azokat, akik nyitottak a témára. A hét résztvevõ nem csak a

módszerrõl kaphatott képet, hanem egy rövid ízelõt is arról,

hogy hogyan mûködik egy biblioterápiás csoportfoglalkozás a

gyakorlatban. A résztvevõk egy részének kérésére november

9-tõl, havi rendszerességgel elindul nyitott csoportos foglalko-

zásunk, melyhez bárki csatlakozhat.

Október 6-án az Aradi vértanúk nyomában címmel, inte-

raktív történelem órán vettek részt az ötödik osztályosok.

Ezen az alkalmon játékos formában járták körbe a nemzeti

ünnepeinket, az október 6-hoz kapcsolódó és az azt megelõ-

zõ eseményeket. A diákok aktívan részt vettek a programon

és mivel ez a korszak még nem az ötödikes tananyag része,

sok új és késõbb hasznosítható információval lettek gazda-

gabbak. Délután Járványok egykor és ma címmel vetítettké-

pes ismeretterjesztõ elõadást tekinthettek meg az érdeklõdõk

a peremartoni mûvelõdési ház könyvtárában.  A témájában

rendkívül aktuális elõadás végigvette, a teljesség igénye nél-

kül az évszázadok alatt lezajlott és a még napjainkban is zaj-

ló járványokat, azok jellemzõit, terjedésüket, gyógyításukat,

mellõzve a súlyos statisztikai adatokat, az orvosi szakkifeje-

zéseket, inkább a kevésbé köztudott részleteket hangsúlyoz-

ta ki.

Október 7-én Szárnypróbálgatások címû kiállítás-soroza-

tunkban Simon Gerda és édesapja, Simon Gyula mutatkozott

be alkotásaival. Simon Gyula természetfotói mellett kiállítás-

ra kerültek azok a pasztellképek, amelyeket leánya, Gerda ké-

szített. A megnyitót a berhidai mûvészeti iskola ifjú növendé-

kei csengettyû-játéka tette színesebbé.

Kora délután a Kattints rá! – internethasználat nyugdíja-

soknak elnevezésû programunkkal szerettük volna elérni a

nyugdíjas korosztályt és bevezetni az internethasználat rejtel-

meibe, közhasznú információk fellelhetõségéhez segítséget

nyújtani. Az elõadás egy része a Digitális Jólét Program nyúj-

totta lehetõségekrõl szólt, majd teret kaptak a konkrét kérdé-

sek, problémák, melyekhez intézményünk szeretne a jövõben

is személyre szabott segítséget nyújtani azok számára, akik

nehézségekbe ütköznek a digitális eszközök, a digitális világ

használata során.

Október 9-én Családi kézmûves mûhelyt tartottunk, ahol

õszi dekorációkat készítettünk együtt. Nagy örömünkre sokan

érkeztek programunkra és jó hangulatban telhetett a délelõtt,

sok szép mécses készült szalvétatechnikával, ajtódíszek és

agyagcserép asztaldíszek.

A 2021. évi Országos Könyvtári Hetet pozitív mérleggel

zárhatjuk, hiszen több rendezvény esetében elmondhatjuk,

hogy lesz a késõbbiekben folytatása. Szeretnénk, ha korlá-

tozásoktól mentes idõszak köszöntene ránk és nem szakad-

na meg újra a kapcsolat a könyvtár és könyvtárhasználó kö-

zött.

Soponyai Ilona

Helyismereti érdekességek
Egy berhidai orvos és a járványügy

Az 1800-as évek második felében is járványok sora tize-

delte Európa, így Magyarország lakosságát is. Az egyik leg-

félelmetesebb járvány a kolera volt, mely a rossz higiénés

viszonyok között sokkal jobban terjedt. Ennek megelõzésé-

re íródott meg egy berhidai orvos, dr. Berényi Ferenc mun-

kája Járványügyünkrül az óvóintózkedésekre való tekintet-
tel. A kötet 1894. május 1-jén jelent meg, melyen a szerzõ

tíz éven át dolgozott és olyannyira sikeres lett, hogy több or-

vosi szaklap is népszerûsítette, illetve késõbbi tanulmányok

hivatkozásai között is megtalálható. Berényi Ferenc e sza-

vakkal tárja a nagyközönség elé munkáját: 

„A haza mindenek felett! E jelszó alatt munkálkodom

csüggedetlenül; e jelszó vezérel most, midõn szerény
müvemet a nyilvánosság elé – a küzdõ térre – hozni készü-
lök. Nemzetem szaporodását gátló ragályos járványok pusz-
tításait megfékezni – az óhajom. A járványok elleni küzde-
lemnél használható, hathatós fegyverek beható tanulmányo-
zására hosszú orvosi gyakorlatom bõ alkalmat nyújtott. Je-
len munkám van hivatva megismertetni a nagy müvelt kö-
zönséggel mindazt, miként óvjuk magunkat a ragályos kiüté-
sek ellen, mit kelljen tennünk, hogy a magyar nemzettest
drága tagjait a korai elpusztulástól megmentsük.”

/Veszprémi Független Hírlap, 1893. december 16./

szerk.
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Gyógyító irodalom?
Csoportos biblioterápia az Országos Könyvtári Napokon

Gondolta volna, hogy az irodalom nem csak szórakoztat, új
ismeretekkel gazdagít és fejleszti a képzelõerõnket, hanem al-
kalomadtán gyógyítani is képes? Persze, semmiképp sem he-
lyettesíti az orvost, de még a pszichológust sem, viszont segíthet
az önfelismerésben és bizonyos kisebb, életvezetési problémák
megoldásában. Kedden a könyvtári napok programsorozatá-
ban korunk egyik új módszerével, az irodalomterápiával ismer-
kedhettek meg az érdeklõdõk, s ha már jelen voltak, nyomban
ki is próbálhatták, miként mûködik ez a gyakorlatban.

Bár az október 5-re meghirdetett rendezvény iránt nem volt el-
söprõ az érdeklõdés, a megjelentek aránya épp ideális volt egy
csoportos foglalkozáshoz. Soponyai Ilona könyvtáros és bib-
lioterapeuta tájékoztató elõadását követõen ugyanis, a résztvevõk
„élesben” is megtapasztalhatták az irodalomterápia mibenlétét.

A módszer a személyiségfejlõdés támogatását szolgálja, hiszen
már évszázadokkal ezelõtt elismerték az irodalmi mûvek gyógyí-
tó hatását. Ilona könyvtárosként gyakran elbeszélgetett olvasóival
arról, milyen hatást gyakorolt rájuk egy-egy irodalmi mû, így ha-
tározta el, hogy mélyebben is beleássa magát a témába.

A terápiában való részvételhez nem szükséges „könyv-
molynak” lenni, nem kell sok irodalmi mûvet sem ismerni, hi-
szen alapvetõen egy-egy rövid prózai szöveg, vagy vers felol-
vasása után indul el a beszélgetés arról, hogy a jelenlévõkben
személy szerint milyen érzéseket, emlékeket, gondolatokat
hozott felszínre a hallott idézet.

Fontos, hogy a biblioterápia nem pszichoterápia, de a min-
dennapi problémákban, kisebb életvezetési krízisekben mégis

sokszor mankóként szolgálhat, mert a csoportos foglalkozások
során magyarázatot adhat az egyes szituációban tanúsított vi-
selkedésre, felfokozott érzelmi állapotra. Olykor mások véle-
ménye, hozzászólása ébreszti rá az embert, helyesen gondol-
kodik-e egy-egy élethelyzetet illetõen. Téma lehet bármi: pél-
dául az anyaság, vagy apaság megélése, párkapcsolat, házas-
sági problémák, avagy a gyermeknevelés és még sok más va-
lós, sokunk által megismert élethelyzet.

A foglalkozást az irodalomterapeuta vezeti, a beszélgetés tár-
gya, illetve elindítója pedig egy, az adott témát érintõ vers, vagy
versidézet, novella és mese, esetleg regényrészlet. A foglalkozás
azonban egyéni is lehet, míg a csoportos – témától függõen – nyílt
és zárt formában is történhet. Utóbbiban csak a téma szerinti meg-
hívottak vannak jelen, míg a nyílt terápián bárki részt vehet. Egy-
egy témakört többszöri találkozás során tárgyalnak meg az érdek-
lõdõk. A csoporttagok interakciója sokat segít abban, hogy senki
ne érezze magát elszigetelve a saját gondjaiban. Ugyanakkor a
részvételt illetõen fontos a kitartás, mert az mindig eredményre, a
problémák megoldásához vezet – mutatott rá Soponyai Ilona.

Az irodalomterápiával nem csak elméletben ismerkedtek
meg a résztvevõk, hanem a gyakorlatban is, miután települé-
sünk könyvtárosa felolvasta Pilinszky János: Átváltozás címû
versét. Olyannyira sikeresnek bizonyult az elsõ foglalkozás,
hogy a jelenlévõk egyhangúan a folytatás mellett döntöttek.
Legközelebb november 9-én, kedden 16.30 órára várják iro-
dalomterápiára a berhidai érdeklõdõket. A csoportfoglalkozás
nyitott, bátran lehet még csatlakozni! B.E.

KÖZÖSSÉGI ÉLET

,,Az idei kitûnõ murczi itt csodadolgokat mivel”
(Folytatás a címlapról)

A menet elsõként a hagyományok szerint Kiskovácsira in-
dult, itt a hosszú útban megfáradt felvonulókat a településrész
vendégelte meg finom falatokkal és itókákkal, míg a táncosok

a nézõket szórakoztatták. A vásártéren megállva volt lófek-
tetés és lovas látványosság, csak mert jólesett. Innen a Lakath
utcában a Nesó család tartóztatta fel a menetet terülj asztalká-
jával, ahonnan mindig nehezen szakadnak el a szüreti felvonu-
lók. Az utca közepén újabb fennakadás volt, Bogdán Bianka
szíverõsítõt osztogatott a jobb hangulat érdekében, de kellett
is hiszen Peremartongyártelepig hosszú volt az út.  Ének és ze-
neszó közepette vonultunk be a Petõfi Mûvelõdési Ház elõtti
zászlótérre.  A peremartongyártelepi nyugdíjasok nagy szere-
tettel és roskadozó asztallal vártak minket. Cserébe a mustról
hallhattak helyi anekdotákat, és persze tánc is volt bõséggel.
A felvonulás záróállomása a polgármesteri hivatal elõtti tér

volt, a hideg esti szél már ugyancsak csipkedte a résztvevõket.
Itt egy utolsó nagy tánccal lezártuk az idei szüreti felvonulást.

A kocsisok, csikósok és lovasok indulás elött közös ebéden
vettek részt, ahol Varga Amália és Bódai Zoltánné marhapör-
költjével fogadták a vendégeket, a jól megérdemelt munka ju-
talmául pedig a felvonulást biztosító polgárõreink lettek meg-
vendégelve a nap zárásaként.

Ezek a történések, de kik nélkül nem valósulhatott volna ez
meg: a Mûvelõdési Ház igazgatója és dolgozói, a Berhidai lo-
vasok és veszprémi, bándi, inotai, ösküi, várpalotai barátaik, a
település polgárõrsége, a peremartongyártelepi nyugdíjasklub,
a Nesó család, a Klemencz család, a Simon család, a Somogyi
család, Pénzes Géza, a péti Muskátli Tánccsoport, és a szerve-
zõ Berhida Táncegyüttes, valamint a település lakói.

Jövõre találkozunk! /B.T/



10 Önkormányzati Híradó 2021. november

Történetek Berhidáról

Mi sem voltunk angyalok
Kora tavaszi nap volt. A történet legfõbb momentumai

úgy élnek emlékeimben, mintha tegnap lettek volna. Pedig

sok-sok év eltelt azóta, hogy a gyereksereg úgy határozott,

elmegy ibolyázni. 

A nagyobb fiúk azonnal megtervezték, merre visz

majd az utunk. Voltunk páran, akik még a 10 évet sem

töltöttük be. Örültünk, mert a „nagyok” akik talán már a

13-14 évet is elérték, befogadtak bennünket és mi is me-

hettünk velük. Nem kellett sem hátizsák, sem kulacs, sem

túracipõ. Úgy ahogy voltunk indultunk a nagy ismeret-

lenbe. Arra emlékszem, hogy a vasúton átmentünk. Az út

szélén a bokrok kopaszon ácsorogtak – és mint amik már

tudják mi lesz a kirándulás vége –, összehúzott szemöl-

dökkel figyelték, hova is tart ez a ricsajos gyerekhad. Mi

kicsik szedtük a lábainkat, le ne maradjunk a nagy fiúk és

lányok mögött, akik elszántan, célirányosan mentek a

nagy ismeretlennek számító PUSZTA felé. A felfedezés

öröme hajtott bennünket, az hogy olyan részét látjuk

Berhidának, amit még addig nem mutatott meg nekünk

senki. Emlékszem, a levegõ párás, nyirkos volt. Fázott a

kezünk. Leheltük és dörzsöltük, és akinek volt zseb a

nadrágján, hát elrejtette oda. A sapkát mélyebbre húztuk

a fejünkön és semmi mással nem törõdtünk, csak azzal,

hogy nagy csokor ibolyával térünk majd haza, amiért di-

cséretet kapunk. 

Ha visszagondolok a következõ emlékképre, felnõtt fej-

jel már nagyon elszörnyülködöm, milyen veszélyes pro-

dukciót valósítottunk meg, amikor a lassan csordogáló fo-

lyó partjára értünk. Híd, vagy valamilyen alkalmas átkelõ

nem volt se közel, se távol. Nem ijedtünk meg az elénk tá-

ruló nehézségtõl. A parton egy csomó kivágott, vagy ki-

dõlt fa hevert. Ernõ, a legidõsebb fiú, azonnal tudta mit

kell tenni. Felkapta egy fatörzs végét, és addig ügyeske-

dett, míg át tudta dobni a túloldalra. Készen is volt a híd.

Boldogok voltunk, mert elhárult az akadály, mehettünk.

Ahogy ráléptünk a fára, az elkezdett billegni. Nagy volt az

ijedség. Mit csináljunk? A helyzetet ismét Ernõ oldotta

meg. Szerencsénkre, vagy tán mégse, a parton álló fa

egyik ága belógott a folyó fölé. A nagy, lakli fiú egy pár-

duc gyorsaságával, felmászott rá, lenyújtotta kezét, és mi

abba kapaszkodva átmentünk a „hídon”. Úgy véltük, biz-

tonságban vagyunk. Egészen addig, míg a 6-7 éves Attila

sorra nem került. Az út felét már épp megtette, amikor a

fatörzs megbillent, és a kicsi fiú a folyóba esett. Óriási volt

a riadalom. Mit tegyünk? Márti, az egyik idõsebb lány, pil-

lanatok alatt a folyóban termett, és kihúzta az igencsak

megrémült gyereket. Teljesen átáztak. Vacogva mentek be

egy házba, és mi ijedten kísértük õket. Ha jól emlékszem

az egyik „felfedezõ” rokona lakott ott. A sparheltben égett

a tûz. Az átázottak ruhái máris ott lógtak a tûzhely mellett,

a gyerekeket pedig dörzsölték, melegítették az ott lakók.

Mi többiek pedig bûnbánóan, szemlesütve hallgattuk a fel-

nõttek dorgálást, s közben próbáltunk közelebb kerülni a

meleg fûtõtesthez.

Késõn értünk haza. Persze ibolyát nem szedtünk egy ár-

va szálat sem. Otthon szüleink idegesen vártak minket.

Ugye nem kell elmondani, mit kaptunk a felfedezõ utunk

miatt? Utána napokig nem találkoztunk. Akkor még nem

úgy nevezték, hogy szobafogság. Egyszerûen csak úgy,

hogy nem mehetsz ki. Napok múlva, mikor végre találkoz-

tunk, egyeztettünk, ki mennyit kapott. (No, nem dicséretre

kell gondolni.) Azt addigra már mindannyian tudtuk, hogy

rosszabbul is végzõdhetett volna ez az emlékezetes ibolyá-

zás.

Szülõként sokszor eszembe jutott a történet, és abban re-

ménykedtem, hogy az én gyerekeim sokkal elõvigyázato-

sabbak lesznek. Azóta már kiderült, tévedtem.

Felhívás 
Az Összefogással Berhidáért Egyesület idén is megren-

dezi a Betlehem csillaga elnevezésû kiállítását. Az elmúlt

években szebbnél szebb alkotásokban gyönyörködhet-

tünk, amit a Berhidán élõ nagyon ügyes kezû kézmûvesek

készítettek. Az idén egy kicsit változtatunk és nem csak a

szokásos karácsonyi és/vagy téli hangulatot idézõ alkotá-

sokat várjuk, hanem a karácsonyi asztalterítés is  téma

lesz.

A karácsonyi teríték az ünnepi dekoráció egyik leglé-

nyegesebb eleme. Egy stílusosan, esztétikusan  megterített

és feldíszített asztal tovább fokozhatja a meghitt hangula-

tot, és még kellemesebbé teheti az ételek élvezetét. Ad-

junk egymásnak ötletet! Terítsünk meg egy asztalt.

Amivel egyénibbé teheted az lehet:  

- saját készítésû terítõ,

- saját készítésû étkészlet,

- saját készítésû asztaldísz,

- saját készítésû tányéralátét,

- saját készítésû szalvétagyûrû,

- magunk hajtogatta szalvéta stb.

A kiállítás megnyitója a Petõfi Mûvelõdési Ház és

Könyvtárban lesz december 6-án, 17 órakor. 

A kiállítás felrakása december 3., péntek 9,00–12,00

óráig és 16,00–18,00 óráig.

Jelentkezési határidõ: november 25. csütörtök az 
osszefogassal@citromail.hu e-mail címen.

Várjuk az egyéni és csoportos jelentkezõket!! 

Turcsányi Istvánné
ÖBE elnök

Az Összefogással Berhidáért Egyesület Történetek Berhidáról címmel történetíró pályázatot hirdetett  az Önkormányzati Hír-
adó januári számában. Arra kérte a lakosságot, hogy ha valakinek a tarsolyában lapul egy-egy érdekes történet falusi disznó-
vágásról, jó hangulatú családi szüretekrõl, az aratási munkálatokról, berhidai lakodalmas szokásokról, karácsonyról, vagy bár-
mirõl amit érdekesnek talál, az ne habozzon megosztani velünk! Íme a 4. történet.
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KÖVETKEZÕ SZÁMUNK
LAPZÁRTÁJA:

Kérjük, az újságba szánt írásaikat, hirdetéseiket eddig az idõ-
pontig szíveskedjenek eljuttatni hozzánk, ellenkezõ esetben
már csak a következõ számban kaphatnak helyet. A cikkeket
a kulturhaz@berhida.hu e-mailre kérjük megküldeni.
A megjelent olvasói írások és hirdetések tartalmáért nem válla-
lunk felelõsséget! Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát.

november 15.
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