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Átadtuk a gyerekkuckót
A Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2021-ben a Nem-

zeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma ál-
tal kiírt pályázatán 1.835.345 Ft támogatást nyert a gyermek-
könyvtári részleg megújítására, szakmai eszközfejlesztésére,
korszerûsítésére. 2022. március 1-jén átadtuk megújult gyer-
mekkönyvtári részlegünket. 

Berhidán az 1950-évek végétõl a Kossuth utcában, majd a föl-
derengést követõ idõszakban az egykori Népház épületében mû-
ködött a közkönyvtár. Jelenlegi helyére, a mûvelõdési ház máso-
dik emeletére 1996-ban költözött. A berhidai könyvtár napjaink-
ban közel tízezer kötettel heti 28 órában várja az olvasókat. 

Régi álmunk volt könyvtárunk megújítása. A könyvtári pol-
cok közül néhányat már az elmúlt években kicseréltünk, de a be-
rendezés egy része a régi, 1960-as, 1970-es években vásárolt
polcokból állt. Az újítás fokozatos volt: 2020-ban nyílászárókat
cseréltünk, melyeket tavaly szalagfüggönyökkel láttunk el. 

Intézményünk tavaly májusban nyújtotta be pályázatát a
Nemzeti Kulturális Alaphoz, a beruházás 2021. november-
2022. február között valósult meg. A támogatásból és az intéz-
ményünk által biztosított önrészbõl, összesen 2.052.793 Ft-ból
új gyermekkönyvtári polcrendszert, válogatószekrényt, szõnye-
geket, kisasztalt székekkel és babzsákokat vásároltunk. A barát-
ságos környezetet biztosító, vidám színekben pompázó gyer-
mekbútorokat örömmel használják már most is a gyermekek.
Könyvtári foglalkozásainkon boldogan ülnek bele a babzsákok-
ba, lapozgatják a könyveket. 

A gyermekkönyvtári részleg ünnepélyes átadására 2022.
március 1-jén került sor. Az ünnepségen Pergõ Margit polgár-
mester mondott köszöntõt, aki felhívta a figyelmet a beruházás
fontosságára. Elmondta, hogy a mai világban nagyon fontos,
hogy a gyermekek járjanak könyvtárba, ne csak a telefonnal ját-
szanak, hanem vegyenek kezükbe könyvet, olvassanak, abból
szerezzenek ismereteket. Ezt most még kellemesebb környezet-
ben tehetik meg a beruházásnak köszönhetõen. Bíztatta a jelen-
lévõket, hogy minél többen használják a könyvtárat. 

(Folytatás az 5. oldalon)

Szebb környezetben gyógyulhatnak a kisbetegek
Korszerû épületbe költözhet vissza a gyermekorvos és a védõnõi szolgálat

Február 3-án ünnepélyes keretek között avatták fel a telje-
sen megújult berhidai gyermekorvosi rendelõt és a jövõben im-
már önálló épületbe költözõ védõnõi szolgálat létesítményét. Az
eseményen jelen volt Kontrát Károly, a körzet országgyûlési
képviselõje, aki Pergõ Margit polgármesterrel, Dankáné dr.
Csontai Erzsébet gyermekorvossal és Weisz Gáborral, a kivite-
lezõ cég képviselõjével közösen vágta át a nemzeti színû szala-
got a megszépült rendelõ bejáratánál.

A Hõsök terén álló, nem egészen 100 négyzetméteres épület-

ben fogadta a település legifjabb pácienseit a berhidai gyermek-

orvosi rendelõ, és korábban ugyanitt kapott helyet a település

védõnõi szolgálata. A nemrégen befejezõdött, 80 millió forintos

beruházásnak köszönhetõen, napokon belül egy teljesen felújí-

tott, tágasabb környezet várja majd mind a gyermekorvost felke-

resõ betegeket, mind pedig a védõnõi szolgálat tanácsadására ér-

kezõket. A fejlesztés keretében ugyanis, nemcsak a rendelõt kor-

szerûsítették, hanem a mögötte lévõ, korábban az idõsek napkö-

zi otthonaként funkcionáló épületet is átalakították, amit hama-

rosan a város védõnõi szolgálata vesz majd birtokba.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Szebb környezetben gyógyulhatnak a kisbetegek
Korszerû épületbe költözhet vissza a gyermekorvos és a védõnõi szolgálat

(Folytatás a címlapról)
Természetesen az idõsek sem maradtak ellátás nélkül, õk

idõközben már átköltöztek, és azóta remekül belakták a ré-

szükre átalakított Árpád utcai új otthonukat.

– Számomra különösen jelentõs és örömteli esemény részt-

vevõi lehetünk ma, ugyanis egy sok évvel ezelõtt született terv

valósult meg. – fogalmazott a jelenlévõk köszöntését követõ-

en Pergõ Margit polgármester, hozzátette: Még 2008-ban,

amikor polgármester lett, az elsõ beadott pályázatuk a berhidai

gyermekorvosi rendelõ átépítése volt. Akkor, sajnos nem

nyertek, ahogy a késõbbiek során sem, de nem adták fel! Vé-

gül Kontrát Károly képviselõ segítségével sikerült Berhidának

olyan mértékû kormányzati támogatásra szert tenni, amely

összegbõl nemcsak a rendelõ újulhatott meg, hanem a védõnõi

szolgálat is egy önálló, jóval tágasabb és méltóbb helyre köl-

tözhet. A két épület korszerûsítése összesen 80 millió forint-

ból valósult meg. A 64 millió forint kormányzati támogatást

az önkormányzat 16 millió forint önrésszel egészítette ki, így

készülhetett el mindkét épület korszerûsítése – mondta a pol-

gármester.

Az átadáskor még üresen álló, de a kivitelezõnek köszön-

hetõen igényesen felújított épületek hamarosan új otthont ad-

nak a berhidai gyermekek egészségügyi ellátásának. Mint

megtudtuk: településünkön jelenleg 1 309 kiskorú gyermek él,

de évente 70-80 születést jegyeznek, így az ellátásukról gon-

doskodó doktornõnek és védõnõknek bõven akad tennivalója

legkisebbjeink egészségének megõrzésében, szükség esetén a

gyógyításában és gondozásában.

Reméljük, hogy a munkakörülményeik javításával, a mai

igényeknek megfelelõ környezet biztosításával, legalább egy

kisebb terhet levehettünk a vállukról, de az önkormányzat a to-

vábbiakban is – a lehetõségeihez mérten – készen áll minden-

ben támogatni a tevékenységüket – zárta szavait Pergõ Margit.

Az átadás folytatásában Dankáné dr. Csontai Erzsébet, a

rendelõ gyermekorvosa is kifejezte köszönetét a megújult lé-

tesítményért. Elmondta: 1988. szeptember 1-én lépte át elõ-

ször az épület bejáratát, és körzeti gyermekorvosként kezdte

itt a munkát, ma már alapellátó gyermekorvosként dolgozik. A

33 évvel ezelõtt még korszerûnek mondható rendelõ az évtize-

dek alatt nyilván sokat veszített a fényébõl, megért a felújítás-

ra. Köszönet illeti a polgármester asszonyt, hogy – mint emlí-

tette is – hivatalba lépése óta szívén viselte a korszerûsítését,

és ma végre szemtanúi lehetünk a rendelõ megújulásának, így

a jövõben egy igazán szép környezetben tudják biztosítani a

gyermekek ellátását. Az elkövetkezõ napokban bõven lesz

munkájuk a beköltözéssel, de – tette hozzá a doktornõ – azt

szeretné, ha úgy vigyáznának rá, hogy majdan, amikor nyug-

díjba megy, õ is egy olyan környezetet hagyjon az utódjára,

ahol jó dolgozni, és ahová a gyermekek is jó érzéssel lépnek

be, még akkor is, ha épp betegség miatt érkeznek.

– A magyar jövõ a magyar gyermek, ezért a kormány kiemel-

ten támogatja a családalapítást, a gyermekvállalást, a gyermekek

iskoláztatását és egészségügyi ellátását. – kezdte avató beszédét

Kontrát Károly, térségünk országgyûlési képviselõje. Hozzáfûz-

te: Fontos, hogy a gyermekek egészségben nõjenek fel, ezért kü-

lön köszöni a doktornõnek az 1988 óta tartó szolgálatát, amit a

berhidai gyermekekért és szüleikért tesz. Örömére szolgál, hogy

számos projekt megvalósításában együtt tudnak mûködni a pol-

gármester asszonnyal, így az átadás elõtt is, a hivatalban tett lá-

togatása során már a további célokról, a jövõbeni fejlesztések

megvalósításának lehetõségeirõl beszélgettek. „Berhida szépen

fejlõdött az elmúlt idõszakban, így bízhatunk abban, hogy a fej-

lesztések folytatódnak, és sorra megvalósulnak az önkormányzat

által kitûzött célok” – húzta alá Kontrát Károly.

Az ünnepség zárásaként Felker Zsolt plébániai kormányzó

megáldotta a megújult épületeket, és ezt követõen Kontrát

Károly országgyûlési képviselõ, Pergõ Margit polgármester,

Dankáné dr. Csontai Erzsébet gyermekorvos és Weisz Gábor,

a kivitelezõ cég képviselõje közösen átvágták a nemzeti színû

szalagot a megszépült rendelõ bejáratánál, átadva ezzel a meg-

újult, impozáns épületeket rendeltetésüknek.

Bálint Edit

Lakossági zöldhulladék-gyûjtés
Berhida Város Önkormányzata a Vertikál Zrt. által rendsze-

resen végzett zöldhulladékgyûjtéstõl eltérõ idõpontban és attól

eltérõ méretû és mennyiségû zöldhulladék elhelyezésére továb-

bi lehetõséget biztosít a város lakosai számára, hogy ezáltal is

segítse a zöldhulladék kezelést. Kérjük a lakosságot, hogy ha

van lehetõsége rá, az ingatlan belterületérõl közterületre kitett

zöldhulladékot az átvételre elhozni szíveskedjenek. A zöldhul-

ladék szolgáltató általi átvételére az alábbi helyszínen és idõ-

pontban, illetve feltételek mellett biztosítunk lehetõséget:

Helyszín: Berhida, hulladékudvar területe (Nyírfa utca)

Idõpont: 2022. 03. 19. szombat 8 órától 12 óráig
Feltételek:
• berhidai lakcímkártya bemutatása: egy ingatlanról az át-

vétel keretében egy alkalommal lehet beszállítani.

• Ingatlanonként max. 2 m3 zöldhulladék (fû, levél, nö-

vény-maradvány) ill. fás szárú növény

• a beszállított zöldhulladék ömlesztve kerül átvételre az

ágak, gallyak max. 1,5 m hosszúak legyenek.

• Az így átvett zöldhulladékot a beszállítónak kell a konté-

nerbe berakni.

Mind a beszállítók lakcíme, mind a beszállított zöldhulla-

dék ellenõrzésre kerül.

Bármilyen más jellegû hulladék beszállítása szigorúan tilos!

Az Önkormányzat az akció keretében a zöldhulladékot be-

szállító lakosokról névsort fog vezetni (név és lakcím), és a la-

kos a beszállítással feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását

adja ahhoz, hogy személyes adatait – név és lakcím – az Ön-

kormányzat ill. a TESZ a gyûjtés alatt kezelje. A beszállítók

névsora a gyûjtést követõ 3 napon belül törlésre kerül. A rész-

letes adatvédelmi tájékoztató a zöldhulladék gyûjtés helyszí-

nén elhelyezésre kerül.

A hulladékudvarból történõ zöldhulladék elszállításával

kapcsolatos költségeket az önkormányzat fizeti.

Kelt: Berhida, 2022. február 24.

Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet
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A járvány miatt elmélyültek a családon belüli problémák
Ha nem érkezik jelzés, sajnos még korántsem jelenti azt,

hogy a családokban minden rendben van, ugyanis az elhú-
zódó járványügyi helyzet következményei, bár érzékelhetõek,
most még beláthatatlanok – hangzott el a gyermekvédelmi
szakemberek berhidai tanácskozásán. A február 24-én meg-
tartott szakmai napon értékelték az elmúlt év tapasztalatait,
majd tanulságos elõadást hallgattak meg a gyermekek ag-
ressziójának szocioterápiás kezelésérõl.

A gyermekvédelmi szakmai tanácskozást Hargitai Tünde,
a Berhidai Szociális és Gyermekvédelmi Szolgálat vezetõje

nyitotta meg, aki az intézmény múlt esztendei munkájának rö-

vid összefoglalója elõtt bejelentette: két évtizedes szociális

szolgálatát befejezve, júliustól nyugdíjba megy. Mint mondta,

az idei immár a 18. gyermekvédelmi tanácskozása, és óriási

eredménynek tartja, hogy a térségben egy kiválóan együttmû-

ködõ, kivételes szakemberekbõl álló csapatot sikerült össze-

kovácsolni, akik közül mindannyian elhivatottan, magas szak-

mai színvonalon látják el a gyermekvédelem feladatait, a csa-

ládok segítését. Tündének, a szolgálat berhidai vezetõjének az

önkormányzat nevében a tanácskozáson jelenlévõ Nyírõ Ist-
ván alpolgármester köszönte meg a közel húszéves áldozatos

és eredményes munkáját.

A tavaly elõforduló, különféle intézkedésre, illetve külsõ

beavatkozásra okot adó, berhidai esetszámokat összegezve ki-

tûnik, hogy lakosságarányosan nem kimagasló a gyermekvéde-

lem szakembereinek segítségére szoruló családok és gyerme-

kek száma. Tavaly mintegy félszáz család részesült alapellátás-

ban, egyszeri esetkezelésre pedig 70 alkalommal volt szükség,

ezek közül 12-ben családi konfliktus miatt, 9 esetben magatar-

tásbeli problémák okán kellett intézkedni, és két gyermek volt

érintett súlyos szülõi elhanyagolásban. A gyermekorvosi ellá-

tásban viszont – a koronavírus-fertõzések kiszûrése okán - re-

kord számúra emelkedett az ellátottak száma, amit az iskolai

hiányzások kötelezõ orvosi igazolásainak kiállítása tovább fo-

kozott. Tavaly 80 újszülöttel gyarapodott a város, és a tapasz-

talatok alapján, jelentõsen javult a szülõk és a védõnõk közötti

együttmûködés, a kismamák zöme a megadott idõpontban és

rendszeresen megjelenik a védõnõi tanácsadásokon.

A település kiválóan együttmûködik Kormányhivatallal, és

mint kiderült, a hatósági intézkedésekre leginkább a nem meg-

felelõ lakhatási körülmények, valamint az életvezetéssel és a

gyermekek gondozásának elhanyagolásával kapcsolatos prob-

lémák miatt volt szükség. Ugyanakkor a járási együttmûködés

tapasztalatait értékelve, a Várpalotai Gondozási Központ kép-

viselõje kiemelte: a jelzések száma ugyan stagnálást mutat és

alapvetõen ugyanazt a kört érinti, de ha nem nyújtanak idejé-

ben segítséget azoknak, akikrõl nincs tudomásuk, a problémák

elmélyülnek, súlyosbodnak, és a prevenciós módszerek már

nem elegendõek a kezelésükre. Ezért roppant fontos a jelzõ-

rendszer jó mûködése, és érdemes a szakembereknek gyako-

ribb megbeszélést, tanácskozást tartani, hogy ahol szükségét

látják, még idejében segíthessenek. Hozzátette: a járvány mi-

atti elszigetelõdés, a szakorvosi várólisták gyarapodása és az

egyéb, a korai fejlesztést érintõ ellátások elmaradása, elodázá-

sa csak ezután fogja igazán kifejteni azokat a káros hatásokat,

amelyek olyan súlyos problémák elé állítja a gyermekvédelmi

szakembereket, amilyenekkel korábban nem, vagy ritkábban

kellett találkozniuk. A bezártság és elszigetelõdés miatt nö-

vekszik a hozzátartozói bántalmazás, a családon belüli erõ-

szak aránya. Gyakran elõfordul, hogy azért szükséges a gyer-

meket védelembe venni, mert egy éve nem találkoztak a csa-

ládgondozóval, ezért úgy tûnhetett, minden rendben van, majd

kiderült, hogy mégsem. A korai fejlesztés pedig nem pótolha-

tó késõbb, elmaradása komolyabb, súlyosabb gondokat vetít

elõre, amelyek utólag már jóval nehézebben kezelhetõek.

Bálint E.

Ebösszeírás - tájékoztató
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi

XXVIII. törvény (továbbiakban: Állatvédelmi törvény) 42/B.

§-a alapján a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal az

ebrendészeti feladatai ellátása érdekében Berhida város köz-

igazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljá-

ból ebösszeírást végez. Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója

az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a

települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ebtartókat, hogy az ebösszeíró

adatlapok leadásának határideje: 2022. április 30.

Az ebösszeíró adatlap átvehetõ a Berhidai Közös 

Önkormányzati Hivatalban, vagy letölthetõ a 

http://berhida.asp.lgov.hu honlapról.
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Mozaikok az Ady iskola életébõl
Január 22-én a magyar kultúra napján diákjaink közösen

mondták el Radnóti Miklós Nem tudhatom címû versét. A
vers a hazaszeretetet, az empátiát és a magyar értékeket helye-
zi a középpontba. Iskolánk osztályai közösen mondtak egy –
egy sort és a sok kicsi egység így vált egy egésszé. A verset
megzenésített formában a 3.z osztály adta elõ. A videó az is-
kola facebook oldalán található meg.

2021 októberében pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gá-
bor Alapkezelõhöz, a Nemzetiségi Kulturális kezdeményezé-
sek címû kiírásra. „Lehrpfad túrák” címû pályázatunkkal 600
ezer forintot nyertünk el. A támogatási összeggel lehetõsé-
günk van két német nemzetiségi tanösvényt meglátogatni és a

hozzá kapcsolódó kulturális programokon részt venni. Április-
ban a célunk a tarjáni tanösvény és Tata, májusban pedig ellá-
togatunk Csolnokra és Zsámbékra, melynek lezárása a buda-
keszi Vadaspark lesz.

Március 4-én iskolánkban német nemzetiségi napot tartunk,
kézmûveskedéssel egybekötve. Az elõkészületek már elkezdõd-
tek, Szabó Magda: Hinni szeretnék címû versét iskolánk német
nemzetiségi nyelvtanára Horváthné Fertály Andrea fordította né-
metre, a táblát pedig a versen túl a gyerekek munkái díszítik.

Bregócs Zsuzsanna

II. Rákóczi F. Iskola hírei
Bemutatkoznak elsõs tanítóink

A járványhelyzetre való tekintettel az Ovi-suli foglalkozásokat nem tudjuk megtartani, ezért ebben formában szeretnénk bemutatkozni.

ISKOLAI HÍREK
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KULTÚRA

Átadtuk a gyerekkuckót
(Folytatás a címlapról)

Az ünnepségen az Ady Endre Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola két tanulója Bogdán
Szimonetta és Varga Bence szavalt el egy-egy verset és sor
került a Kedvenc mesém, kedvenc könyvem rajzpályázat
eredményhirdetésére. A rajzpályázatra 2 óvodából, 4 általános
iskolából érkeztek rajzok, összesen 117-en rajzoltak. A
Soponyai Ilona könyvtáros által vezetett zsûri 5 díjat osztott
ki. Fõ szempontjuk volt, hogy jól illusztrált, egyedi, segítség

nélkül készített rajzokat emeljenek ki a szebbnél-szebb alko-
tások közül.

A rajzpályázat díjazottjai:
Bakács Eszter – legsokszínûbb rajz
Csizmadia Bence – legvegyesebb technikával készült rajz
Koltai Bálint – legjobban illusztrált rajz
Pethõ-Pataki Málna – legvidámabb rajz
Rózsa Vivien – legkidolgozottabb rajz
Gratulálunk a díjazottaknak! A 117 rajzból nyíló kiállítást

2022. március 10-ig lehet megtekinteni a Berhidai Mûvelõdé-
si Ház és Könyvtár földszinti aulájában.

Nagyon örülünk, hogy megvalósulhatott a gyermekkönyv-
tári részleg megújítása, köszönjünk a Nemzeti Kulturális
Alapnak a támogatást. Bízunk benne, hogy egyre több gyer-
mek fogja aktívan használni könyvtárunkat, vesz részt könyv-
tári foglalkozásokon és kölcsönöz könyveket.

Gerõfiné Mészáros Anita

Közösségépítõ programok Berhidán
Az EFOP-1.3.7-17-2017-00034 azonosítószámú, „A társa-

dalmi kohézió erõsítése Berhidán“ elnevezésû pályázat kere-
tében a ”Berhidai Iskoláért” Alapítvány, a Berhidai Reformá-
tus Egyházközség és a Gyermekmosoly Nagycsaládos Egye-
sület konzorciumának kötelékében és konzorciumának létre-
jöttével 2018. január 1. és 2021. március 31. között egy olyan
programsorozat valósult meg, melynek célja a berhidai közös-
ség erõsítése, a lakosok közötti kohézió, vagyis az egymás
iránti érzékenység elmélyítése. A bõ 3 éves idõtartam alatt 50
fõs, vagy annál nagyobb létszámú rendezvényeket, 30 és 50 fõ
közötti résztvevõkkel bíró eseményeket, illetve 10 és 30 fõ kö-
zötti létszámú programokat valósított meg a három szervezet
közös erõvel. Rendezvényeink jellemzõen családi, egészség-
vagy sportnapok, illetve jógyakorlatok gyûjtése, civil kapcso-
latok ápolása, továbbá továbbképzés voltak.

Eseményeink sokrétûen ölelték fel a kínálkozó témákat. Szer-
veztünk többek között jogi tanácsadást, generációkat összekötõ,
hagyományokat ápoló vagy migrációt ismertetõ eseményeket,

voltak ökomenikus jellegû eseményeink, programjaink pedig
számtalan alkalommal öleltek fel aktuális témákat, melyek cél-
csoportjainkat foglalkoztatták. Voltak lelki tanácsadással össze-
függõ alkalmak, tartottunk többféle érzékenyítõ foglalkozást,
hátránykompenzálást, veszteségfeldolgozást segítõ témájú prog-
ramokat. A Lány klub foglalkozásain tabuk nélkül tehették fel az
ifjú lányok az õket foglalkoztató kérdéseket. Foglalkoztunk
nemzetiségi kérdésekkel, a konfliktuskezelés, illetve a másság
elfogadása is érdekes témának bizonyult. Speciális témát jelen-
tett a kommunikációfejlesztés, az érzékszervek iránti érzékenyí-
tés, az állatasszisztált terápia lehetõsége. Az idõsek felé fordulás,
az ünnepek tisztelete, az egészséges életmód, a környezetvéde-
lem témaköre is szerepelt a repertoárunkban. A fentiekben felso-
roltak az elmúlt három év legjelentõsebb témái, melyeket itt a
teljesség igénye nélkül említettem A megvalósítás többnyire
berhidai helyszíneken történt, így szervezõdéseinknek otthont
adott a Berhidai Református Templom, a Berhidai Református
Egyházközség közösségi terme, az Ady Endre Német Nemzeti-
ségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI, a Pap Kovach Gábor
Református Idõsek Otthona Berhida. Ezúton is köszönjük, hogy
a megvalósításhoz biztosították számunkra közösségi helyeiket
és befogadták közösségépítõ foglalkozásainkat.

Minden tevékenységünk középpontjában a város lakossága
és a berhidai kötõdésû személyek (pl. itt dolgozó pedagógusok,
hivatali személyek, vállalkozók iskolások, szülõk…) összefo-
gása, összetartó erejük elmélyítése állt. A pandémia miatt ki-
alakult helyzet sajnos, projektünket is érzékenyen érintette. A
gyülekezési tilalmak miatt a vállalásainkat nem sikerült mara-
déktalanul teljesíteni, de hiszünk – és bízunk – abban, hogy a
pályázatkezelõtõl további bizalmat ka-
punk és kérésünk szerint meg-
hosszabbítják projektünk idõ-
szakát, hogy méltóképpen és
teljes körûen véghez vihes-
sük, amit elterveztünk, és
amihez a támogatást kon-
zorciumunk elnyerte.

Császár Zsuzsanna
projekt szakmai vezetõ
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HELYISMERETI ÉRDEKESSÉGEK

100 éves a gyár
100 éve, 1922. március 6-án került sor a Peremartoni Ipa-

ri Robbanóanyaggyár ünnepélyes alapkõletételére. A telepü-
lés határában felépülõ gyár meghatározó szerepet töltött, s
tölt be a mai napig városunk életében. Az Ipari Robbanó-
anyaggyár megalakulását követõen nagymértékû fejlõdés in-
dult a településen, fejlõdött az infrastruktúra, megnövekedett
a lakosok száma.

Az elsõ világháborút követõen több ipari robbanóanyag
gyártással foglalkozó üzem határainkon kívülre került. A
Zurányi Dinamitgyárat 1919. decemberben leszerelték, és esz-
közeibõl Csepelen ideiglenes üzemet rendeztek be, mely „Ma-
gyar Robbanóanyaggyár” néven mûködött. A termelés növe-
lése miatt a kereskedelemügyi miniszter 1920 februárjában
tárgyalásokat kezdett az ipari robbanóanyagok gyártására al-
kalmas, korszerû gyár létrehozásáról. A 1921. május 10-én ír-
ták alá 25 évre szóló, tíz pontból álló szerzõdést, amely tartal-
mazta a célkitûzéseket. 1921-ben elkészültek a tervek, kiépí-
tették a papkeszi vasútállomásról kiinduló iparvágányt, s
1922. március 6-án megtörtént az alapkõ letétele.

Az 1922. április 17-én megalapított Ipari Robbanóanyag
Rt. központja Budapesten, telephelye Peremartonban volt. A
peremartoni gyártelep kiépítésére a pénzügyminisztérium által
a veszprémi káptalantól átvett földterület állt rendelkezésre. 

Elsõként, 1923. április 22-én paxit üzem kezdte meg a ter-
melést a csepeli ideiglenes üzemben leszerelt gépekkel és be-
rendezésekkel, valamint munkásokkal. Kezdetben kezelésbiz-
tos robbanóanyagokat – paxit, nitrocertusit, astralit – gyártot-
tak, 1923. novemberétõl nitroglicerint, majd dinamitot is elõ-
állítottak. A gyújtózsinór üzem 1924. szeptembertõl, a fekete-
lõpor üzem 1925. márciustól kezdte meg a termelést. Az
üzemben továbbá gyártottak még vadászlõporokat, pirotechni-
kai célokat szolgáló lisztlõport és gyutacslõport. A kénsav-
üzem és a szuperfoszfát mûtrágyaüzem 1929-ben kezdte meg
a termelést.

A gyárral együtt épülõ lakótelepen 29 lakóház készült el.
Megépült a víztorony, a pékmûhely, a konzumbolt épülete, a
munkásfürdõ, az elemi iskola, az orvosi rendelõ, a jégverem,
a tisztviselõ kaszinó és a csendõrlaktanya. Összesen 224 épü-
let és létesítmény valósult meg az elsõ években. Ebbõl a la-
kótelephez 41 tartozott, míg a többi a gyáré volt. A kápolna
Bogisich Gyula gyárigazgató kezdeményezésére épült nagy-
részt az üzemi munkások adományából 1937-ben. A lakosság
ellátását egy szövetkezeti bolt és egy kantin biztosította. 200
kötetes könyvtár, dalkör, labdarúgó-csapat, tenisz- és tekepá-
lya, tisztviselõi kaszinó szolgálta a mûvelõdést és szórako-
zást.

A háborús esztendõk alatt a gyárat katonai üzemmé nyilvá-
nították. 1944. március 20-án a német katonaság átvette a gyár
és a lakótelep irányítását. A szovjet csapatok közeledtére
1945. márciusában megindult a Peremartoni Ipari Robbanó-
anyag Rt. üzemeinek kiürítése, vagonokba rakták a berende-
zéseket, hogy nyugatra szállítsák. Erre azonban már nem ke-
rült sor, a szovjet csapatok gyõztek. A front elvonulása utáni
elsõ napokban össze kellett gyûjteni az Ipari Robbanóanyag-
gyár munkásait, hazaszállítani az elköltöztetett családokat. A
lõporüzem felrobbant, romokban hevert a fényezõ és a mor-
zsoló üzemrészleg, valamint egy lõporos bunker. Különben
nagyobb rongálódás nem történt a gyárban. Rendbe hozták a
Papkeszi vasútállomásra vezetõ iparvágányt. Az élelmiszerhi-
ány miatt kezdetben olyan termékeket állítottak elõ (gyufa,
rézgálic, kocsikenõcs, tisztítópor, étolaj, krumplicukor, gyer-
tya), amelyeket élelmiszerre lehetett cserélni.
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Az alapanyaghiány miatt a termelést csak a háborúból
visszamaradt aknák, gránátok, bombák összegyûjtésére ala-
pozva tudták beindítani. A bombákból, lövedékekbõl nyertek
TNT-t. A paxit üzemben 1945 júliusában, a gyújtózsinór
üzemben szeptemberben indult a termelés. Novemberben be-
indult a lõporüzem, amely ellátta alapanyaggal a paxit üzemet.
A gyárat 1948. március 25-én államosították. A vállalat az öt-
venes években jelentõs eredményeket ért el a kénsav- és a mû-
trágyagyártásban. Az 1960-as években már a háború elõtti lét-
szám kétszerese dolgozott a gyárban. Az Ipari Robbanóanyag-
gyár a megye egyik legjelentõsebb ipari centrumává fejlõdött.
Az 1970-es évek elején a termelési érték meghaladta a 400
millió forintot, több mint 1400 dolgozó dolgozott itt. A gyár
ekkor 16 környékbeli település munkavállalóit foglalkoztatta.

A változó piaci viszonyokhoz, a termelési technológiák vál-
tozásához, a nagyhozamú vetõmagok bevezetéséhez több mûtrá-
gyára, más összetételû hatóanyagokra, vegyszerekre volt szük-
ség. Új gyártócsarnok és zsákoló épült. Az NPK üzem 1971-ben
kezdte meg termelését. A mûtrágya profil megerõsödését tük-
rözte az is, hogy a cég neve egyidejûleg Peremartoni Vegyipari
Vállalatra változott. Termékeinek többségét exportálta.

Az 1985-ös földrengés nagy károkat okozott. A földrengést
követõen nemcsak a lakások újultak meg, hanem a középületek
többsége is. A Peremartoni Vegyipari Vállalat épületeit, üzeme-
it mintegy 250 millió Ft kár érte. Állami céltartalék felhaszná-
lásával megoldódott az állami bérlakások helyreállítása is.

A gyártelepen egészen 1986-ig a Vállalat mûködtette az is-
kolát, óvodát, bölcsõdét és a mûvelõdési házat, valamint több
bérlakással rendelkezett. Az iskola, óvoda és a bölcsõde 1986-
tól, 39 db bérlakás 1990-tõl került az önkormányzat (korábban
tanács) kezelésébe.

Az 1990-es években a Peremartoni Vegyipari Vállalat sem
talált megoldást a válság kezelésére. A csökkenõ mûtrágyake-
reslet miatt banki kötelezettségeit képtelen volt teljesíteni, s ez

a csõdeljárás kezdeményezéséhez vezetett. Elkezdõdtek a
kényszernyugdíjazások, az elbocsátások, megugrott a munka-
nélküliség. 1992. január 1-jei hatállyal önkormányzati tulaj-
donba került további 97 db összkomfortos lakás, 37 db garázs,
a mûvelõdési ház, az étterem, teniszpálya, futópályával körül-
vett füves labdarúgópálya a hozzá tartozó öltözõ-fürdõvel, va-
lamint a salakos labdarúgópálya. Ugyanekkor került átadásra
az üzletsor, az autóbuszváró, a tûzoltószertár, az orvosi rende-
lõ, a posta, a többi lakóépület, a közterületek, elektromos ener-
giahálózat a transzformátorházzal együtt.

Jelenleg az egykori gyár területén több vállalat mûködik. A
Peremartoni Ipari Park ipartelepen alapvetõen vegyipari tech-
nológiák találhatóak, ezek mellett számos szolgáltató vállal-
kozás is megtalálható, például logisztikai, karbantartási fel-
adatok ellátására.

Forrás: Berhida, Kiskovácsi, Peremarton története és
néprajza - A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 15.
(Veszprém, 2000)

szerk.

KÖZÖSSÉGEINK ÉLETÉBÕL

Maszkban, optimistán
Lassan múló ki tudja hányadik koronavírus tartja sakkban

nemcsak az Õszi Napfény Nyugdíjas Klub tagjait, nemcsak a

városunkat, hanem szinte az egész világot. Félve próbáltunk

egy-egy gyûlést, vagy foglalkozást tartani. Nem volt egyszerû,

mert a járványra való tekintettel csak a szabadtéri rendezvények

jöhettek szóba. Rendszeresen szerveztünk túrákat, elsõsorban a

környéken lévõ településeket és kirándulóhelyeket kerestük fel.

Nagy élmény volt a nádasdladányi Nádasdy kastély. Cso-

daszép, mesébe illõ, soktornyú épület, amit nevezhetnénk ta-

lán a magyar Tadzs Mahalnak is, hiszen ezt is egy szeretõ hit-

vesnek, Zichy Ilonának építette jelenlegi formájában a férj,

Nádasdy Ferenc. Szép angolpark veszi körül a kastélyt, ahol

sok különleges növényfaj és egy tó is látható.

A gyalogló világnapra már hagyományosan készültünk.

Lábra túracipõ, kézbe a nordick walking és irány valamelyik

neves környékbeli látványosság. Elmentünk Veszprém-

fajszra. A kicsi, alig 200 lakosú falunak meglepõen szép ka-

tolikus templomát néztük meg. Felmentünk a kálváriadomb-

ra is. A szépen felújított stációk sora mutatták az utat a Gol-

gotához. A kereszttõl déli irányban pár éve egy kilátót is épí-

tettek, ahonnan körpanoráma nyílik minden irányba. Láttuk a

Balaton víztükrét, de a Bakony hegyvonulatait is. Pazar lát-

vány volt. Innen átgyalogoltunk Balácára, ott a római kori vil-

lagazdaságot és az ásatási leleteket néztük meg.

Közeledett a karácsony, el kellett döntenünk, hogy megre-

nováljuk-e a már sok éves Betlehemet, vagy a már 2 éve el-

tervezett „mûbe” fogunk bele, és megpróbáljuk a lehetetlent:

két hét alatt alkotni egy teljesen újat. Minden nap 5-6 tagunk

többórás munkájával, na meg a Magyar Laci segítségével si-

került a terv megvalósítása. Nem azt mondjuk, hogy Picasso-i

mû született, de ahhoz képest, hogy eddig még csak hasonlót

se csináltunk, jól sikerült. De hát ezt biztos megítélték azok,

akik megnézték. Én mindenesetre sajnálom, hogy nem ké-

szült video a táblakép elkészítésérõl. Érdekes lenne vissza-

nézni egy-két év múlva, hogyan váltak „festõmûvészekké” a

60-70 éves asszonyok.

A klub többi tagja közben elkészítette a parkban levõ fenyõ

karácsonyfához való átváltozásához a kellékeket, és összeállí-

totta a kiállítás anyagát. Némely ügyes kezû asszony a már

egész évben kötött, horgolt takarókon végezte az utolsó simí-

tásokat, majd postára adtuk, hogy még karácsony elõtt meg-

kaphassák a rászorulók.

Bízunk benne, hogy a világjárvány eltûnik, és még óvato-

sabb tagjaink is bekapcsolódnak a közösségi életbe. Szeret-

nénk ennek tudatában tervezni az éves programokat. Várjuk a

jó ötleteket, a közös munkát, hogy ne az orvosi rendelõ le-

gyen a nyugdíjasok plázája.

Székely Lajosné
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Finom falatok és kitûnõ hangulat
Hagyományos falusi disznóvágás a Kistónál

A hétvégén benépesült a berhidai Kistó közösségi tere.
Ínycsiklandó illatok szálltak a februári friss levegõben, mi-
közben nagy volt a sürgés-forgás az üstök, rostélyok és a fi-
nomságokat elõkészítõ asztalok körül. Mindez a hagyomá-
nyos, falusi disznóvágások hangulatát idézte fel azokban,
akik eleget tettek a Kapu a Holnapra Egyesület szíves meg-
hívásának, és szombaton kilátogattak a Kistóhoz.

Egykor, talán nem is olyan régen, nem múlhatott el a tél

disznóölés nélkül. Ilyenkor lett a gondosan hizlalt sertésbõl –

feldarabolva és sokféle módon feldolgozva – a családot hóna-

pokig jól tartó eledel. A disznótorok megrendezésére a farsan-

gi idõszak volt a megfelelõ. Egy-egy disznóvágáson nemcsak

a szûkebb, hanem a nála szélesebb család – testvér, sógor, ko-

ma – is kivette a részét a teendõkbõl. Egymásnak segítettek,

hogy hajnaltól az esti órákig minden fontos munkával végez-

hessenek, és végül mindannyian részt vegyenek a disznótoron,

amikor az ínycsiklandó, friss húsból készített finom vacsorá-

val megpecsételték jól végzett munkájukat.

Bár a falvakban még nem halt ki teljesen a disznóölés ha-

gyománya, a városi emberek zöme, különösen a fiatalabb

nemzedék, nem tart haszonállatot, így nem is találkozik már a

hagyományos, disznóvágáshoz kötõdõ szokásokkal. Ezért a

városunkban a közelmúltban megalakult Kapu a Holnapra
Egyesület úgy döntött, feléleszti Berhidán a falusi disznóvá-

gás hagyományait. Rendezvényüket nem szûk körnek, hanem

a berhidai közösségnek szánták, szívesen látva mindenkit, aki

a finom disznótori ízek kóstolgatása mellett, a hosszú bezárt-

ság után, egy kis baráti beszélgetésre, jó hangulatú közösség-

re vágyott.

– A Kapu a Holnapra Egyesület 2020 januárban alakult

meg, tizenöt lelkes, aktív tagunk van. Célunk Berhida kultu-

rális életének színesítése, az örökségvédelem és a hagyo-

mányápolás. Ez volt a szándékunk a mai rendezvényünkkel

is, hiszen Berhidán még senki nem rendezett falusi disznóvá-

gást a település közösségének. Nos, mi belevágtunk, és úgy

látjuk, sikerre is vittük! – mondta érdeklõdésünkre Somogyi
Józsefné, a szervezet elnöke. Hozzátette: Ez az elsõ ilyen, de

hagyományteremtõ szándékkal szerveztük, tehát folytatni

szeretnénk a jövõben. Tagjaink szívvel-lélekkel dolgoztak

azért, hogy ez a mai esemény létrejöjjön, és olyan legyen,

amilyenre terveztük. Szerencsére, rengeteg támogatónk volt,

és sok magánszemély is segítette a munkánkat. Az érdeklõ-

dõk számát tekintve is elégedettek lehetünk. A résztvevõk

láthatóan jól szórakoznak, jó a hangulat, élvezik a közössé-

get.

A Kistóhoz látogatókat nemcsak a finom falatok vonzot-

ták – bár valóban ínycsiklandó, hagyományos ízeket kóstol-

hattak –, hanem a régi szokásokat felidézõ kulturális progra-

mot is örömmel nézték végig. Hallhattak többek között hu-

moros disznótori kántálást, a Vadrózsa Citerazenekar muzsi-

kája mellett költhették el ebédjüket, majd a jó hangulatot a

Berhida Táncegyüttes mûsora még tovább fokozta.

Sok munkát igényelt, de megérte! – vélték a szervezõk.

Az egyesület elnöke elárulta azt is, hogy tagjaik már egy

hete elkezdték a felkészülést, szombaton pedig kora reggeltõl

állták a sarat, hogy mindennel idejében elkészüljenek. Renge-

teg munkával járt, de úgy vélték, megérte befektetni az idõt és

energiát azért, hogy az emberek együtt legyenek, és jól érez-

zék magukat egymás társaságában.

– A helyieknek láthatóan szükségük van ilyen és ehhez ha-

sonló, egyszerre sok résztvevõt befogadó rendezvényekre,

amelyek nem csak egy-két órát tartanak, hanem akár egész

nap jelen lehetnek, találkozhatnak, ráérõsen elbeszélgethetnek

egymással és akár új ismeretségre is szert tehetnek. Meggyõ-

zõdésünk, hogy a városban van helye az egész napon át tartó,

kulturális rendezvényeknek is, amelyen hagyományápolással

egybekötve, összetartó közösséget is építhetünk, hogy a lako-

sok így igazán idetartozónak, berhidainak érezzék magukat.

Nyárra is tervezünk egy rendezvényt, amely az örökségvéde-

lemmel, történelmünkkel lesz kapcsolatban – zárta szavait So-

mogyi Józsefné.

Bálint Edit

Felhívás helytörténeti vetélkedõre
Az Összefogással Berhidáért Egyesület helytörténeti

vetélkedõt hirdet. Célunk, hogy minden korosztály meg-
ismerje településünk történetét, épületeit, híres embereit.
A jelentkezõk különbözõ feladatok végrehajtása során,
változatos eszközökkel dolgozzák fel Berhida múltját és
jelenét.

A vetélkedõ márciusban indul és novemberig tart. A
versenyzõk minden hónap elsõ hetében megkapják a fel-
adatokat. Az elsõ és annak beadási határideje az Összefo-
gással Berhidáért Egyesület facebook oldalán, valamint a
berhidaihirek.hu híroldalon olvasható. A megoldásokat
az osszefogassal@citromail.hu e-mail címre kell elkülde-
ni a megadott határidõig. Ezek után a további feladványo-
kat e-mailben küldjük.

Eredményhirdetés az egyesület decemberi rendezvé-
nyén lesz, amirõl késõbbiekben informáljuk a résztve-
võket.

A jelentkezõknek szükségük lesz könyvtárhasználatra
és digitális tudásra.

A tíz legtöbb pontot szerzett személy ingyenesen részt
vehet a decemberi karácsonyi vásárra szervezett kirándu-
láson.

ÖBE elnöksége
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Foci hírek

Veszprém Megye 2 bajnokság 
– tavaszi forduló

Március 12. 15.00 BKSE-Peremarton – Gostech PV Öskü FC 

Március 19. 15.00 Balatonszeped ÖKSC - BKSE-Peremarton

Március 27. 16.00 BKSE-Peremarton –  Ugod SE

Április 3. 16.30 Somló SC – BKSE-Peremarton

Április 15. 17.00 BKSE-Peremarton – Tihany-Balatonszõlõs SE

Április 23. 17.00 Merse Minimál Alsóörs – BKSE Peremarton

Április 30. 17.00 BKSE-Peremarton – Õsi PSK

Május 8. 17.00 Balatonfüredi USC – BKSE-Peremarton

Május 14. 17.00 BKSE-Peremarton – Taliándörögd SE

Május 28. 17.00 BKSE-Peremarton – Csabrendek FC

Június 5. 17.00 Szilágyi DSE – BKSE-Peremarton

Szurkoljanak a csapatnak!

Várunk mindenkit a mérkõzéseinken!

Programajánló

Március 15. 10.00 óra
1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepi meg-

emlékezés

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Március 18. 17.00 óra
A képeslap múltja és jelene - elõadás

Kiállítás régi képeslapokból 

Helyszín: Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Március 19. 9.30 óra
Apró talpak zenés-játékos foglalkozás

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Március 19. 15.00 óra
Tavaszi asztaldísz készítés

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Március 26. 19.00 óra
Kölcsönlakás – a Pannon Várszínház elõadása

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Április 2. 9.00 óra
Legyél turista lakhelyeden! - Tavaszi túra

Gyülekezõ: Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Április 9. 
Húsvéti hagyományõrzõ nap a Rokolya

Néptáncegyüttes szervezésben

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Április 11.
Húsvéti játszóház ovisoknak, iskolásoknak 

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Április 12.
Húsvéti játszóház ovisoknak, iskolásoknak 

Helyszín: Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Április 13. 19.00 óra
„Átlátszó víz legyen…” Cseh Tamás emlékest

Déryné program

Helyszín: Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Április 15-18. 
Húsvéti pecsétgyûjtõs játék

Több helyszínen, részletek késõbb

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Tudta-e, hogy Berhidán is van 
használt sütõolaj gyûjtõpont? 

Napjainkban a lakosság egyre környezettudatosabb,

egyre nagyobb igény mutatkozik a használt háztartási olaj

elkülönített gyûjtésére is. 

Városunkban az OIL töltõállomáson elhelyezett gyûj-

tõbe tudjuk leadni a használt háztartási étolajat. Az álta-

lunk otthon gyûjtött sütõolajat kihûlés után, palackba (ere-

deti flakon, PET palack) töltve, lezárva lehet a gyûjtõpon-

ton kihelyezett gyûjtõedénybe tenni.

Tegyünk együtt a környezetünkért! Gyûjtse Ön is elkü-
lönítve a háztartási étolajat!

Megújult 
mûvelõdési házunk honlapja!

Keresse fel honlapunkat a megújult formában 

a régi címén:

www.berhidakultura.hu
A honlapon friss információkat szerezhet, tájé-

kozódhat a rendezvényekrõl, programjainkról. 

Megismerheti közösségeinket, megtekintheti a

városi újságot.



A Hangár 21 zenekar neve nem cseng ismeretlenül a
berhidaiak számára, hiszen csaknem egy évtizede fellépõi a
térségben rendezett koncerteknek, valamint sikeres mûködé-
sükrõl számos hang-, videó- és klipfelvétel érhetõ el a világ-
hálón. A népszerû rock együttes legutóbb tavaly, a Berhidai
Napokon tartott remek hangulatú, szabadtéri koncertet váro-
sunkban. Most egy önálló hanglemezt szeretnének elkészíte-
ni, amihez támogatókat keresnek – tudtuk meg Bánhegyesi
Richárdtól, a négytagú berhidai együttes énekesétõl.

– A saját lemez felvételét, sajnos nem tudjuk önerõbõl

megvalósítani, ezért van szükségünk anyagi segítségre, szíves

támogatókra – ismerte el beszélgetésünk elején Richárd, hoz-

zátette: a zenekar egy évtizedes fennállása alatt önerõbõl mû-

ködött, és tett szert olyan népszerûségre, ami egy kisvárosi

együtteshez képest óriási teljesítmény! Nem szerénytelenség

ezt kijelenteni, hiszen nemcsak helyileg vagyunk ismertek,

hanem bátran mondhatjuk, országosan is! A teljes Dunántúlt

bejártuk, koncerteztünk a legnagyobb városokban, sõt Buda-

pesten is számos fellépésünk volt már több népszerû klubban,

kiváló zenekarok társaságában. Rengeteg fellépés, koncert

van tehát a Hangár 21 háta mögött, ezért úgy véljük, eljött az

ideje egy önálló lemez kiadásának. Igaz ugyan, hogy van egy

régebbi lemezfelvételünk, de az még amatõr stúdióban ké-

szült, azóta az együttes is rengeteget fejlõdött, és a közönsé-

günk, a rajongóink is várják már egy új lemez megjelenését. 

– Tavaly, a Berhidai Napokon egy igen jól sikerült, mond-
hatni, fergeteges koncertjük volt. Talán azoknak, akik lema-
radtak róla, mondjuk el, milyen stílust képviselnek, milyen
zenét játszanak?

– Úgy fogalmaznék, hogy a dallamos, fülbemászó és talán

színesebbnek tartott rockzene a stílusunk, amit alapvetõen

nem csak a fiatal korosztály, hanem a kevésbé fiatalok is szí-

vesen hallgatnak, sõt kedvelik is. Ma már nem kizárólag fel-

dolgozásokkal szórakoztatjuk a közönséget, bár a koncertjein-

ken még kicsivel több az ismert számok aránya, hisz fokozzák

a jó hangulatot, de 40 százalékban már a saját szerzeményein-

ket játsszuk, és azokat a dalokat is nagyon várják, szeretik a

bulizók. Ezért is vettük tervbe egy új lemez felvételét, hiszen

készen állnak hozzá a saját szerzeményeink, amelyekbõl sze-

retnénk egy profi lemezt kiadni. Csak egy gond van, hogy jó-

val több pénzbe kerül, mint amennyit mi magunk képesek va-

gyunk rááldozni! Mindeddig saját erõbõl szereztük be a szük-

séges hangszereket, a hangosításhoz és az egyéb, mûködéshez

szükséges technikai kellékeket, de egy profi lemez kiadásának

költségei már meghaladják az anyagi lehetõségeinket. Pedig

próbálunk minél többet fellépni, koncertet adni. Kiválóan

együttmûködünk Kalapács Józseffel, a magyar rockzene egyik

ismert, ikonikus alakjával, akivel rengeteg koncert áll mögöt-

tünk, hisz mi vagyunk a vendégzenekara. Ugyanakkor, a ko-

ronavírus miatti veszélyhelyzet is alaposan visszavetette a ze-

nei életet. Sok esetben lemondták a koncerteket, így számos

fellépésrõl, vele együtt a bevételrõl is le kellett mondanunk. A

koncertjeinkre sokan eljönnek és rengeteg elismerõ véleményt

hallunk, ezért fontos mérföldkõ lenne a zenekarunk életében

ez az önálló lemez, ami akkor valósulhat meg, ha a célunknak

szíves támogatói is lesznek.

– A berhidai publikum zöme a négy évvel ezelõtti Berhidai
Napokon bemutatott rockopera István szerepében is láthatta
önt, és úgy hiszem a szívébe is zárta, ahogy a többi résztvevõt
is, hiszen helyi produkció volt.

– Igen, valóban sokan gratuláltak, mi pedig örültünk a kö-

zös munkának. Egyébként a Hangár 21 együttest is sokan hal-

lották játszani a Petõfi Mûvelõdési Házban megrendezett rock

napon, akkor is Kalapács Józseffel léptünk fel, ahogyan a

Berhidai Napokon is sokszor szerepeltünk már a nagyszínpa-

don, de az István a király mindenképpen emlékezetes bemuta-

tónak számított Berhidán.

– Amit a Zenével írt történelem, a szintén nagysikerû ze-
nei összeállítás követett, majd számos közeli és távolabbi te-
lepülésre is kaptak meghívást a remekszabott produkcióval.

– Így van. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy mind a Ze-

nével írt történelmet, mind a Hangár 21 zenekart illetõen, nyu-

godtan kijelenthetjük, hogy kifejezetten berhidai formációk.

Bárhová is megyünk fellépni, minden alkalommal berhidai

együttesként tartanak minket számon, akár Budapesten, Ba-

ján, Szombathelyen, Nagykanizsán, vagy épp Erdélyben - és

még hosszasan sorolhatnám azokat a városokat, amelyekben

színpadra álltunk –, Berhida nevét, Berhida jó hírét visszük,

népszerûsítjük.

– Elárulja, mióta része az életének a zene, a színpadi sze-
replés és a koncertek sokasága?

– Énekesként immár tizenöt éve vagyok aktívan színpadon.

Tudok ugyan gitározni, de inkább az ének a profilom. Egyéb-

ként gyerekkorom óta erre vágytam. Általános iskolában is

folyton szerepeltem az iskolai mûsorokban. Végül a Hangár21

zenekarral sikerült megvalósítani mindazt, amit zenei téren

szerettem volna elérni: színpadi fellépések, nagyközönségnek

énekelni, remek hangulatú koncerteket adni.

– Mindezt család és állás mellett. Miként sikerül össze-
egyeztetni?

– Úgy, hogy a munkahelyemen alapvetõen szabadok a hétvé-

géim, és viszonylag rugalmas idõbeosztással dolgozhatok. No

meg úgy, hogy van egy nagyszerû feleségem, aki ugyan nem

énekel, nem zenél, de kitartóan támogat engem. A hároméves

kisfiam viszont örömmel énekel velem, sõt, már elõfordult, hogy

egy-egy koncertre is elkísért minket. Egyébként, „civilben”

mindannyian dolgozunk, de a zene a szenvedélyünk, és nem

csak szeretjük, de magas színvonalon is kívánjunk mûvelni.

https://www.youtube.com/watch?v=9gt5hoVJYCU 

Látod, ilyen az élet szerzeményük

vagy Angyal címû dal:

https://www.youtube.com/watch?v=ZmqBWzO0D-c

Bálint E.
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Önálló lemez felvételére készül a Hangár 21
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ÉNidõm – 
A NEM CSAK OLVASÓKLUB 

Miért ne szánnál magadra 90 percet? 

Miért ne beszélgetnél egy jót kis létszámú, 

felnõtt csoportban arról, ami eszedbe jut egy versrõl,

egy novelláról vagy egy dalszövegrõl?

Adj esélyt magadnak, tölts el másfél órát olyan módon,

amit a napi rutin nem mindig enged meg!

Idõpont: 

Minden hónap második kedd 16.30-18.00 óra között

A foglalkozásokat vezeti: 

Soponyai Ilona

Bõvebb információ: 06 88/455-400 vagy

konyvtar@berhida.hu

Szeret énekelni? ITT a helye!
A Berhidai Népdalkör 

(Búzavirág és Õszi Napfény Népdalkör) 

várja új tagjait! 

Ha szeret énekelni, ha szívesen ismerne meg 

új népdalokat, akkor jelentkezzen!

Próbák idõpontja: 

Csütörtök 17.00-18.00 óra között 

(páratlan héten a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárban,

páros héten Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban)

A népdalkört vezeti:

Patonai-Fábián Renáta

Jelentkezzen! Legyen egy jó közösség tagja!

Bõvebb információ: 

06 88/455-400 vagy kulturhaz@berhida.hu
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