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„Édesanyám, indítsa be a faromat!”
Hagyományõrzõ kiállításmegnyitó a népviselet napja tiszteletére

Mielõtt még bárki megbotránkozna, sietünk leszögezni,
hogy a fenti idézet az egykori, gazdagon díszített, sokszínû nõi
viselethez kapcsolódott. A ropogósra keményített tizenhárom
alsószoknyás viseletbe öltöztetett leányok ünneplõ ruhájának
látványos ringását egyetlen lendítéssel „beindították”, hogy
vasárnap reggelen a templomba igyekezve, megcsodálhassák
õket a kíváncsi szemek. Ám nemcsak e nagyszerû öltözékben,
hanem még sok más, jellegzetes népviseletben gyönyörködhet-
tek az érdeklõdõk a berhidai Rokolya Néptánccsoport „Roko-
lyától a pendelyig” elnevezésû, remekbe szabott kiállításán.

(Folytatás a 8. oldalon)

Gólyalábasok, rockkoncert és bubi buli
A május elsejei hétvégén, két év kényszerpihenõ után

idén több programmal vártuk a családokat. Többek között
májusfa állítás, népi játékok, aszfaltrajz, gólyalábas mû-
sor, rockkoncert, bubi buli, légvár szerepelt a program-
ban.

Szombaton délután „piknik”-re hívtuk a lakosokat a Petõfi

Mûvelõdési Ház és Könyvtár elõtti parkba, ahol betyáros, gó-

lyalábas mûsorral, gyerekjátékokkal, kosaras körhintával, in-

gyenes arcfestéssel és kézmûves asztallal vártuk az érdeklõdõ-

ket.

Az Õszi Napfény Nyugdíjas Klub tagjai több éve már, hogy

hagyományõrzõ céllal április 30-án májusfát állítanak, az idei

évben a Peremartonért Egyesület tagjai és a rendezvényen

résztvevõ gyerekek is aktívan közremûködtek a májusfa feldí-

szítésében és felállításában. A májusfa a természet újjászületé-

sének, a fiatalságnak és a szerelemnek szimbóluma. Eredete

valószínûleg a kereszténységet megelõzõ korokba nyúlik visz-

sza. Legkorábbi magyarországi írásos emléke a XVI. század-

ból származik. Az Európa-szerte elterjedt májusfa az udvarlás

szimbóluma és eszköze volt. A hagyomány szerint a legények

április 30-ról május 1-re virradóra, az éj leple alatt vagy kora

hajnalban díszítették fel a májusfát és a kiszemelt lány udva-

rába helyezték, általában a kerítéshez erõsítve. Legtöbbször

virággal és szalagokkal, egyes helyeken étellel és itallal díszí-

tették. A mi májusfánkra a gyerekek és a nyugdíjasok által ké-

szített díszek kerültek, a fa felállításában a jelenlévõ férfiak és

fiúk mellett a betyár gólyalábasok is segédkeztek.

A napsütéses szombat délutánon sok kisgyermek vette bir-

tokába a játékokat, folyamatosan pörgött a kosaras hinta, ké-

szültek a szebbnél szebb arcfestések, aszfaltrajzok és anyák

napi ajándékok. A tér megtelt élettel, gyerekkacajjal és vidám-

sággal. Az esti koncerten a rockot kedvelõ felnõtteknek ked-

veztünk, az est vendég fellépõje a Kopaszkutya R.T. volt. 

Vasárnap Aktív Majális tartottunk a focipályán. Délelõtt

ugrálóvárral, felfújható játékokkal: bubi-bulival, óriás kosárral

és focival, ugráló pónikkal, illetve afrikai ugróiskolával is vár-

tuk a gyermekes családokat. Szerettünk volna minél több csa-

ládot bevonzani a programokkal, hogy ezáltal is építsük a kö-

zösséget. Az volt a tervünk, hogy aki eljön, az aktívan vegyen

részt a rendezvényen, gyermek és felnõtt együtt próbálja ki a

játékokat, a program szolgáljon  találkozási pontként a város

lakói számára. A covid miatti két év szünet után a tervünk be-

vált, hiszen sok gyermekes család látogatott ki a rendezvényre

és töltött el aktívan néhány órát a szabadban.

szervezõk
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KÖZÉLETI HÍREK

A lakossági kéményseprés ingyenes, sokan mégsem élnek vele
A tûzoltóság kiemelt figyelmet fordít tûzesetek megelõzésére

Városunk képviselõ-testülete márciusi ülésén elfogadta a
Pétfüdõi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság 2021. évi tevé-
kenységérõl készült beszámolóját, amelybõl kitûnik, kis mér-
tékben csökkent a tûzesetek száma, és mivel egyre többen al-
kalmaznak szénmonoxid jelzõt – bár elõfordultak ilyen jelle-
gû riasztások – nem történt súlyos személyi sérülés.

A parancsnoksághoz hat járás (a Várpalotai, a Veszprémi,
Zirci, a Móri, a Balatonalmádi és a Székesfehérvári járás)18
települése tartozik. Ez meglehetõsen nagyméretû mûködési te-
rületet foglal magában, több mint 355 ezer lakossal.

A beszámolóból kiderül, hogy tavaly fõként a szabadtéri
tûzesetek számánál volt tapasztalható kisebb növekedés az
elõzõ év adataihoz képest, amit a csapadékmentes, aszályos
idõjárás okozott. Ugyanakkor több mint félszáz esetben tör-
tént téves riasztás, de felében mégsem hagyták el a raktárt a
szervek, mert a jelzést a lemondó kód alapján lemondták. Fon-
tos azonban, hogy a szándékos téves riasztás súlyos bírságot
von maga után.

Az is megfigyelhetõ, hogy utóbbi évek extrém idõjárása
következtében gyakoribb volt a mûszaki mentés, ami egyre in-
kább meghaladja a tûzesetek számát. Tavaly két alkalommal
sújtott le a térségre nagy mennyiségû csapadékkal és orkán
erejû széllel kísért idõjárás, így többször volt szükség mûsza-
ki mentésre.

Nem történt változás a kéménytüzek számát illetõen, tavaly

is több esetben fordult elõ, hogy a kémények belsejében fel-
gyülemlett és lerakódott korom égni kezdett. Õri György tûz-
oltóparancsnok a Humán Ügyek Bizottsága ülésén kiemelte,
hogy az embereknek nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk a
kéményeik karbantartására.  Sokan talán nem tudják, hogy ez
a szolgáltatás a lakosság részére ingyenes, és a 1818 telefon-
számon kell bejelenteni, ahol idõpontot egyeztethetnek a ké-
ményseprésrõl. Fontos, hogy még a fûtési idény elõtt vizsgál-
tassák át, és tisztíttassák ki a kéményeiket, hogy télen már ne
okozzon gondot a lerakódott korom.

Tavaly a szénmonoxiddal kapcsolatos események száma
ugyan enyhén megnövekedett, de szerencsére egyik esetben sem
történt személyi sérülés, ami elsõsorban a CO jelzõknek volt kö-
szönhetõ. A szénmonoxid-szivárgást ugyanis érzékelte a házi
mûszer, és mivel idejében figyelmeztetett a veszélyre, a lakók
idejében reagálhattak, így nem szenvedtek egészségkárosodást. 

A tûzoltóparancsnokság továbbra is nagy figyelmet fordít a
lakás- és kéménytüzek megelõzésre, ezért rendkívül fontosnak
tartják a rendszeres tájékoztatását. Folytatják a „30 perc a csa-
lád biztonságáért” programot, amelyben szóróanyagot juttatnak
el a lakossághoz. Õri György tûzoltó alezredes arra is felhívta a
figyelmet, hogy országos tûzgyújtási tilalom van érvényben, te-
hát tilos a szabad lánggal történõ égetés. A nyári, aszályos idõ-
szakban pedig fokozottan kell figyelni kültéri tûzveszélyre.

B.E.
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Áprilisi testületi ülés:
tájékoztatók és környezetvédelmi program

Legutóbbi tanácskozásán mintegy tíz napirendi pont
ügyében döntött Berhida Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete. A megtárgyalt elõterjesztések mindegyikét
mind a Gazdasági Bizottság, mind a Humán Ügyek Bizottsá-
ga, valamint a Peremartongyártelep Településrészi Tanács-
adó Testülete tagjai elfogadásra javasolták a városi plénum-
nak.

Elsõként Lujber Péter, a Bakonyszentlászló-Peremarton

futballklub mûködésérõl és eddig elért eredményeirõl számolt

be a bizottságok tanácskozásán. Mint ismert, Berhida önkor-

mányzata – a kötelezõ sporttámogatási feladatainak eleget té-

ve – tavaly nyáron a Peremarton SC-Berhidának térítésmentes

használatba adta a peremarton-gyártelepi sporttelepet, úgy,

hogy azt a Bakonyszentlászló KSE is használni tudja. Az ön-

kormányzat, mint tulajdonos, továbbra is gondoskodik a

sportlétesítmény karbantartásáról, cserébe a sportegyesület

vállalja a berhidai labdarúgó utánpótlás nevelését, és a város-

vezetésnek rendszeresen beszámol az elért eredményekrõl.

Mint kiderült, a klub a kezdeti nehézségeken túljutva, erõs kö-

zepes mezõnyben teljesít a bajnokságokon, és az U 9-es és U

11-es csapatban immár közel félszáz berhidai kisfiú és kislány

focizik.

A törvényi kötelezettségnek megfelelõen, a városi plénum

asztalára került Berhida város Környezetvédelmi Programja,

amit a képviselõ-testület korábbi döntése alapján a Progressio

Mérnöki Iroda Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. készített el. A

Gazdasági Bizottsági ülésén jelen volt a tanulmány szerzõje

Kaleta Jánosné okl. vegyészmérnök, okl. környezetvédelmi

szakmérnök, aki az alapos és átfogó tanulmányt szóban is ki-

egészítve, számos hasznos tudnivalóval szolgált környezetünk

és helyi értékeink megóvásával kapcsolatban. A programot az-

zal a javaslattal együtt támogatta a testület, hogy a tanulmány

alapján készüljön egy olyan intézkedési terv is, amely kitér a

halaszthatatlan környezetvédelmi feladatok végrehajtására is.

A beszámolók sorát folytatva Keresztes Judit, a Település

Ellátó és Szolgáltató Szervezet (TESZ) vezetõje a 2021. évi

közfoglalkoztatásról készített tájékoztatóját vették napirendre.

Az intézményvezetõ többek között kiemelte, hogy a korábbi

évekhez képest, jelentõsen csökkent a munkába bevonható

férfiak aránya. Jelenleg a közfoglalkoztatottak között 20 nõ és

13 férfi van, utóbbiakból két személy csak korlátozottan cse-

lekvõképes. A csökkenõ létszám arra utalhat, hogy a család-

fenntartó férfiak többségének talán sikerült a munkaerõpiacon

– magasabb bérért – elhelyezkednie, viszont sajnálatos az a

tény, hogy a tavalyi közfoglalkoztatási programban résztve-

võk közül senki sem próbált meg munkába állni, inkább az

elõnyugdíj lehetõségével élt. Jó hír viszont, hogy hatósági

szervezésben, ismét indul a napokban egy háromhetes tanfo-

lyam, amelyen 4 fõt targoncavezetésre képeznek ki, ami újabb

lehetõséget kínál számukra a munkaerõpiacon történõ elhe-

lyezkedésre. Pergõ Margit polgármester hozzászólásában el-

mondta: tisztában kell lenni azzal, hogy mindig is lesznek

olyanok, akiket a munkaerõpiac nem tud befogadni, és vagy

közfoglalkoztatásra, vagy egyéb támogatásra szorulnak.

Ugyanakkor azt is szem elõtt kell tartani, hogy a közmunka

program nem határozatlan idõre szóló megoldás, és egy ekko-

ra település rendezése és tisztántartása sem támaszkodhat ki-

zárólag, vagy jelentõs mértékben a közfoglalkoztatottak mun-

kájára, különösen akkor, ha a TESZ drága gépekkel bõvíti az

eszközparkját, amelyek kezeléséhez érteni is kell, így elõbb-

utóbb szükség lesz a TESZ állományának szakemberekkel

történõ bõvítésére is. A beszámolót egyhangúan elfogadta a

képviselõ-testület.

Hasonló döntés született a gyermekjóléti és gyermekvédel-

mi feladatok 2021. évi ellátásáról készült értékeléssel kapcso-

latban is. Megállapításra került, hogy nagyon alapos, minden-

re kiterjedõ beszámoló került a városvezetés asztalára.

Az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról szóló beszá-

molót, valamint a 2021. évi belsõ ellenõrzési terv végrehajtá-

sáról szóló beszámolót is egyhangúan támogatták a plénum

tagjai. Pergõ Margit polgármester fontosnak ítélte a külsõ,

független ellenõrzéseket, kiemelve, hogy ezek során egyetlen

intézményben és a polgármesteri hivatalban sem találtak in-

tézkedésre okot adó hibát vagy rendellenességet, ami minden-

képpen a hivatali dolgozók és az intézményvezetõk precíz és

lelkiismeretes munkáját dicséri.

A képviselõtestület tagjai egyhangúan hozzájárultak ahhoz,

hogy a Rákóczi Ferenc utcában tájház megvalósítása céljára

megvásárolt ingatlant helyi védelem alá helyezzék, így a jövõ-

ben ezen ingatlan fejlesztésére, illetve az itt megvalósuló ha-

gyományõrzõ programok szervezésére kiírt támogatásokra

Berhida is benyújthatja majd a pályázatait.

Ugyancsak egyhangúlag támogatták azt a Punk József által

benyújtott, egyéni képviselõi javaslatot, hogy az önkormány-

zat a polgárõrség számára határozatlan idõre, ingyenesen biz-

tosítsa az eddig is igénybe vett épületet, valamit a közüzemi

szolgáltatások térítési díját is is átvállalja.

A Gazdasági Bizottság megvitatta és támogatta, majd – egy

ellenszavazattal – a képviselõ-testület is elfogadta azt, a Fülöp

Attila önkormányzati képviselõ által benyújtott indítványt,

miszerint a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet (TESZ)

számára az önkormányzatnak biztosítania kellene egy olyan

telephelyet, amely a teljes állomány, valamint a munkaeszkö-

zök és gépek tárolására is alkalmas lenne. Ugyanis jelenleg

igencsak szétszórtan, több helyen tárolják az eszközeiket, és

mûködtetik a javítómûhelyt meg az irodát. Az e célra, alkal-

masnak vélt, egykori TÜZÉP telephelye, ugyan már régóta

üresen áll, és tulajdonosa eladásra szánja, de az ingatlan jelen-

legi ára túl magas az önkormányzat számára. A határozat egy-

elõre arra terjed ki, hogy megvizsgálják, lenne-e mód állami

támogatással, vagy hitel igénylésével megoldani a TESZ elhe-

lyezésének problémáját.

B.E.
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ISKOLAI, ÓVODAI HÍREK

Már állnak az új bölcsõde falai
Jól halad az építkezés

Már állnak az épülõ új bölcsõde falai. Március 17-én tör-

tént meg a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde

új épületénének ünnepélyes alapkõletétele, és azóta már az új

létesítmény is szépen körvonalazódik a régi óvoda hátterében. 

Egy sikeres pályázatnak köszönhetõen nyílt arra lehetõség,

hogy 274 millió forintból egy vadonatúj szárnnyal kibõvítsék

a régi épületet, amelyben a jövõben kétcsoportos bölcsõdét

alakítanak ki, vizes blokkokkal, öltözõvel és új konyhával. Az

új szárnyat összekötik majd a régi épülettel, és mivel arra is

már igencsak ráfér a felújítás, szakaszosan tervezik korszerû-

sítését. Itt alakítanak majd ki egy, a korai fejlesztésre alkal-

mas foglalkoztatót is a csöppségeknek. Az új épület mellett

parkolók is épülnek, és megfelelõ méretû játszóudvar is ké-

szül az apróságok számára. Az új épület elõnye, hogy az ud-

varát természetes környezet, a közeli kiserdõ veszi körül. A

bölcsõdét várhatóan idén õsszel vehetik birtokba városunk

legkisebb lakosai. 

Bálint Edit

VÁLTOZÁS A FOGORVOSI
ELLÁTÁSBAN!

Településünkön új fogorvos várja a pácienseket a megszo-

kott a helyen, a peremartongyártelepi fogorvosi rendelõben.

Dr. Fabriczki-Vidáts Andrea fogorvos
8182 Berhida, Szegfû u. 3.
Bejelentkezésre szolgáló telefonszám: +36-20/568-3551
Rendelési idõ:
Hétfõ: 8.00 – 14.00 óra

Kedd: 14.00 – 20.00 óra

Szerda: 8.00 – 14.00 óra

Csütörtök: 14.00 – 20.00 óra

Péntek: 8.00 – 14.00 óra

Amennyiben a rendelés szünetel, hétköznapokon helyettesít:

Dr. Nagy Rezsõ, Balatonfõkajár, Kossuth utca 10.

Tel.: 06-88/585-955

Hétszínvirág Napközi-Otthonos Óvoda és Bölcsõde Hírei
„Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem:

hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen.”
(Janese Korczak)

A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsõde gyermekeinek életét az
adventi idõszak eltelte után, a téli és tavaszi hónapokban is
próbáltuk tevékenységeinkkel és programjainkkal változatos-
sá tenni. A járványügyi helyzet továbbra is sok tekintetben be-
folyásolta mindennapjainkat, a tevékenységeink megvalósítá-
sának lehetõségeit és zártabbá tette életünket. Nevelõtestüle-
tünk az óvatosság elvével tervezi programjait, betartva a kü-
lönbözõ kormányrendeleteket, jogszabályokat, ajánlásokat.

Januárban elvégeztük a gyermekek féléves és iskolaérettsé-
gi méréseit, az eredményekrõl és a további terveinkrõl a szülõ-
ket online formában tájékoztattuk. Február eleje már farsangi
hangulatban telt, vidám kis jelmezbálunkat 2022. február 18-án
tartottuk csoportjainkban. Ezután néhány alkotással részt vet-
tünk a megújult Kossuth utcai gyermek és ifjúsági könyvtári
részleg átadójának alkalmából meghirdetett rajzpályázaton,
melynek címe: „Kedvenc mesém, kedvenc könyvem” volt.
Március eleje a tavaszvárás és a nemzeti ünnepünkre való ké-
szülõdés jegyében telt, a járványügyi korlátozások enyhítése

után folytatódhattak fejlesztõ képzéseink, a néptánc, német és
logopédiai foglalkozásaink. Március végén a Víz világnapja té-
makörében szerveztük tevékenységeinket, kézmûveskedtünk
és barkácsoltunk, daloltunk, verseltünk és meséltünk. Március
22-én Bambi csoportosaink településünk utcáin tettek sétát és
ellátogatottak a virágboltba, majd érdekes kísérletezéseket
folytattak az oviban. Süni és Micimackó csoportosaink pedig
Berhidára utaztak busszal a Kistóhoz és töltöttek el egy dél-
elõttöt ott (ezúton is köszönjük az utazáshoz kapott segítséget,
támogatást). Április 5-én nagy és középsõ csoportosaink láto-
gattak el a Petõfi Mûvelõdési Házba, ahol megismerkedhettek
a könyvtár használatával és meghallgatták a „Papírszínház - A
három toll” címû mesét. Április 9-én a költészet napja alkalmá-
ból nagycsoportosunk Pethõ-Pataki Málna versmondó verse-
nyen vett részt Papkeszin. Ezután már a húsvéti készülõdéssel
teltek napjaink, a nyuszi április 13-án érkezett az oviba.

A tavaszi szünet után a Föld Világnapját ünnepeltük, melynek
során az elmúlt esztendõk hagyományaihoz hûen, a gyerekekkel
közös virágültetéssel intézményünk udvarát díszítettük fel, tet-
tük hangulatosabbá (köszönjük a palántákat és a virágföldet).
Május elsõ napjaiban az Anyák napját ünnepeltük, ezt követõen
a Madarak és Fák napját, majd a Gyermeknapot szeretnénk meg-
tartani. Kirándulást tervezünk május közepén Székesfehérvárra a
Sóstó látogató központba. Május 18-án a szülõk számára Gáncs
Katalin néptánc oktatónk fog bemutató foglalkozást tartani a
gyerekekkel. Május végére tervezzük, hogy a Cserregõ
Néptáncegyüttes két tagja tart intézményünk gyermekeinek egy
hagyományõrzõ táncházas foglalkozást. Évzáró mûsorainkat és
nagycsoportosaink ballagását június elejére tervezzük.

Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az esztendõben is sok
segítséget kaptunk programjaink, eseményeink megvalósításá-
hoz. Köszönetet szeretnénk mondani azoknak a szülõknek és
minden támogatónknak, akik az ünnepek, születésnapok, prog-
ramok vagy csak az egyszerû hétköznapok alkalmával valami-
lyen módon megajándékozták, támogatták csoportjainkat, az
oda járó gyerekeket. Köszönünk szépen minden felajánlást: já-
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tékokat, könyveket, gyümölcsöket, édességeket, anyagi-tárgyi
és szolgáltatásbeli támogatásokat, valamint az adó 1%-okat.

Végül pár mondatban intézményünk alapítványáról: A
2021-es év, a korábbi évhez hasonlóan, a „covid19” járvány
miatt, egy kicsit „csendesebb” év volt. A Hétszínvirág
Napközi-Otthonos Óvoda és Bölcsõde „Óvodánkért” Alapít-
ványa mégis igyekezett támogatni az intézménybe járó gyer-
mekeket. Színházat, családi délutánokat, gyermekprogramo-
kat aligha szervezhettünk, azonban lehetõségünk volt 2021
õszén egy TÁNCHÁZ szervezésére, továbbá minden óvodai
csoportunkba, valamint a bölcsõdei csoportunkba is az Alapít-
vány támogatásával kerülhetett játék karácsonykor a gyerme-
keknek a fa alá.

A felajánlott adó 1%-ból és a Berhida Városával közösen
kötött támogatásból, pályázatból igyekeztünk lehetõségeink-
hez mérten színesíteni a játékok, fejlesztõ eszközök tárházát is
az intézményünkbe járó gyermekek számára. Alapítványunk

tagjai remélik, hogy a késõbbiekben is tudják támogatni majd
a gyermekeket!

Kérjük adójuk 1%-val 
a jövõben is támogassák 

az „Óvodánkért” Alapítványt!
Adószámunk: 18919831-1-19

A felajánlott összegek mind jó célt szolgáltak eddig, me-

lyeket ezúton is köszönünk szépen, a gyermekek nevében!

Ígérjük, hogy, amennyiben kapunk támogatást az elkövetke-

zendõ idõszakokban is igyekszünk mindig a gyerekek javait

szolgálni, hiszen számunkra is az õ támogatásuk, fejlõdésük,

fejlesztésük, örömük és boldogságuk a legfontosabb...

Óvónõk

Mozaikok az Ady Iskola életébõl
2022. április

Az autizmus
világnapja al-
kalmából, ápri-
lis 2-án isko-
lánk 26 elsõs ta-
nulója 26 kék
szélforgót ké-
szített. A veszp-
rémi Autispek-
trum Egyesület
immár hagyo-
mányossá vált
sétája után a
veszprémi Pe-
tõfi Színház au-
lájában készült
a sok-sok kék

virágból, szélforgóból egy szív, amelyhez így mi is hozzájá-
rultunk.

A költészet napjának mottójaként idén William
Wordsworth, angol költõ következõ szavait választottuk: „A
költészet minden tudások közül a legelsõ és a legutolsó – épp
olyan halhatatlan, mint az emberi szív.”

Iskolánkban az idén egy versfalat készítettünk, csatlakozva
ezzel a Posztolj te is verset mozgalomhoz. A tanulóink vers-
részleteket írtak, illusztráltak, és voltak, akik német nyelvû
verset választottak. Kicsi elsõseink pedig, Csoóri Sándor:
Csodakutya címû vershez készítettek gyönyörû rajzokat. A
feladatban minden osztályunk nagy lelkesedéssel vett részt.

Az idei évben 12
tanulóval (Bogdán
S z i m o n e t t a ,
Csonnó Ninetta,
Rossmann Patrik,
Varga Szabolcs,
Gáspár Benedek,
Márton Ferenc,
Csonnó Bálint,
Szõke Dávid, Var-
ga Bence, Csonnó
Anasztázia, Hor-
váth Kármen és
Seiber Ramón)
kapcsolódtunk be a
Berhidai verslánc-

ba, melyek videói a mûvelõdési ház youtube csatornáján
érhetõk el.

Április 9-én Papkeszin megrendezésre került szavalóverse-
nyen több tanulónk is színvonalas szavalattal szerepelt, Erdé-
lyi Iringó (6. osztály) harmadik helyezést ért el, míg Lakatos
Elizabet (5. osztály) különdíjban részesült. A gyerekeket Csá-
szár Zsuzsanna kísérte és készítette fel a versenyre.

Április 11-én húsvéti kézmûveskedéssel vártuk iskolánk al-
sós tanulóit az aulába. 150 tojást díszítettünk és helyeztünk az
iskolánk elõtt álló fán. A tojások elkészítésében segítségünkre
voltak a Süni Óvoda nagycsoportosai is. A 4. órában pedig
húsvéti játszóházat is tartottunk, ahol szintén a tojásé volt a fõ-
szerep. Tojásgurítás, célbadobás tojással, tojás kanállal átadá-
sa is szerepelt a feladatok között. A legügyesebb gyerekek ju-
talomban részesültek. Iskolánk 6. osztályos tanulói Horváthné
Fertály Andrea tanárnõ vezetésével egy sváb táncot adtak elõ,
Horváth Alex (5. osztály) pedig locsolóverset mondott néme-
tül. A program megvalósításához köszönjük a Berhidai Német
Nemzetiségi Önkormányzat segítségét és támogatását.

Bregócs Zsuzsanna
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„Lehrpfad” – úton a megismerés felé
„Mert ha vannak álmaink,
Biztos lesznek könnyeink.
Ám a félhomályon át,
Már dereng az új világ.
És végül az leszek,
Mit magammal viszek,
És nem felejtelek.”

(Rakonczai – Rácz – Szabó)

Még a tavalyi tanévben a Berhidai Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat támogatásával Bándra utaztunk, hogy meglátogassuk a

helyi német nemzetiségi tanösvényt. A tanösvény településen-

ként több ismertetõ tábla segítségével mutatja be a német nemze-

tiség életét, tevékenységét, történetét. Magyarországon több ilyen

„Lehrpfad” is található, célunk, hogy ezekre eljuthassunk tanuló-

inkkal. Õsszel a Bethlen Gábor Alapítvány pályázatot írt ki,

amelyre mi ezzel a programmal adtunk be szakmai anyagot. Feb-

ruárban kaptuk a hírt, hogy sikeresen pályáztunk és iskolánknak

600 ezer forint vissza nem térítendõ támogatást nyertünk el.

Az elsõ utunk április 4-én 40 gyerekkel Tatára és Tarjánba

vezetett. Tatán a Német Nemzetiségi Múzeumban és a Várban

vettünk részt két múzeumpedagógiai foglalkozáson. Az elsõn

megismerték a gyerekek a búza útját, míg az apró magocská-

ból liszt lesz. Majd a várban egy „lovagi torna” részesei lehet-

tek, érdekes és mozgalmas feladatokat megoldva.

Ebéd után pedig, utaztunk tovább Tarjánba, ahol jelenleg

2800 fõ él, akik mindannyian beszélik a német nyelvet. A Táj-

házban a polgármester úr kalauzolta végig a gyerekeket és be-

szélt nekik a kovácsmesterség rejtelmeirõl. A napot egy sram-

libemutató zárta. A Testvérek zenekar Stréhli György zenepe-

dagógus vezetésével, sváb és modern dalainak repertoárjából

játszott ízelítõt.

A pályázat keretein belül diákjainknak úticsomagot is tud-

tunk biztosítani.

A nap végére kicsik és nagyok nagyon fáradtan, de élmé-

nyekkel gazdagodva tértek haza.

A tanösvények felfedezését május 10-én Zsámbékon és

Csolnokon folytatjuk tovább.

A pályázatot megálmodó és a diákokat kísérõ pedagógu-

sok: Horváthné Fertály Andrea, Fehér Marietta, Tarjányi Mó-

nika és Bregócs Zsuzsanna

Bregócs Zsuzsanna

Rákóczi hírek - Iskolánk életébõl
„Hazánk szentje, szabadság vezére,
Sötét éjben fényes csillagunk,
Oh Rákóczi, kinek emlékére
Lángolunk és sírva fakadunk!”

(Petõfi Sándor: Rákóczi)

Március 26-án iskolánk névadójáról, II. Rákóczi Ferencrõl

emlékeztünk meg. A gyerekek PPT-n keresztül rövid össze-

foglalót láthattak II. Rákóczi életútjáról, hõsiességérõl, mind-

ezt képekkel illusztrálva. Megismerkedhettek a Rákóczi-sza-

badságharc idején használt pénzérmékkel, a kuruc lovassági

zászlóval, a kuruc katonák ruhaviseletével. Ezt követõen az

osztályok vetélkedõ formájában mérhették össze tudásukat a

látottakkal és hallottakkal kapcsolatban. Tesztet töltöttek,

Munkács várát ábrázoló puzzle-t raktak ki, kuruc katonát „öl-

töztethettek”, új címert tervezhettek iskolánknak, emlékezet-

bõl rajzoltak Rákóczi pénzérmét, lobogót. Az emlékezés meg-

koronázásaként, kötélhúzásban mérték össze erejüket a „kuruc

és labanc katonák” az iskola udvarán. A gyerekek vidám dél-

elõttöt töltöttek Rákóczira emlékezve. Az osztályok végül, a

közösen végzett munka jutalmaként emléklapot vehettek át.

A leendõ elsõ osztályos ovisok március 30-án meglátogat-

ták iskolánkat. A szüleikkel érkezõ gyermekeket a harmadik

osztályosok termében fogadtuk. Mivel a leendõ osztályomból

több kisdiák testvére is idén szeptemberben ül be az iskola-

padba, így nem csak mi, pedagógusok – Kálmán Andrásné,
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Kovács-Krutzler Adrienn és Gáspár Anikó – vártunk izgatot-

tan a közös foglalkozást; hanem három nagy testvér is besegí-

tett a közös délután lebonyolításában. Öröm volt látni, hogy

nem is olyan régen még a szüleik kezét szorongató ovisok

mostanra milyen önállóan tudtak segíteni a kézmûveskedés-

ben, az ajándék matricák kiosztásában, illetve a német nyelven

történõ bemutatkozásban. Az ovisok foglalkozás témája a hús-

vét volt, így gyerekek elõször bemutatkoztak a nyuszi bábnak.

Ezután bábokkal illusztrálva meghallgatták a fájós fogú nyu-

lacska történetét, akit meg a legravaszabb rókának sem sike-

rült tõrbe csalnia. Aztán a mesével kapcsolatban kaptak a ki-

csik szóbeli feladatokat, majd kézmûvesség következett, ahol

a gyerekek színes papírból el is készítették az okos nyulacskát.

A német foglalkozáson minden leendõ elsõs megkapta az elsõ

német füzetét, amibe rögtön be is ragasztották a foglalkozáson

németül megtanult tanult állatok képeit. Végül elénekeltük

együtt a Nyuszi-Gyuszi dalocskát és kis zsúrral vendégeltük

meg a gyerekeket. 

Idén tavasszal végre újra lehetõség nyílt, hogy hetedikes

gyermekeink részt vehessenek tanmûhely látogatáson a bala-

tonfûzfõi Öveges József Technikumban. A kétórás program

alatt betekintést nyerhettek több szakma tanmûhelyének pilla-

nataiba. Találkoztak volt iskolatársakkal és megismerkedhet-

tek oktatókkal, a szaktantermekkel, egy kicsit az iskolai lég-

körrel. A középiskolás világ már egy másik világ, nagyon tet-

szett a gyerekeknek a délelõtt. Kicsit félszegek voltak, pedig

nemsokára néhányuk már ennek az intézetnek lesz a tanulója,

mert osztályunkból elõreláthatólag hat gyermek is az Öveges-

be fog jelentkezni. 

A tavaszi szünet elõtt egy kis húsvétolásra invitáltuk isko-

lánk tanulóit. Elkészítettük iskolánk elsõ tojásfáját. Hétfõn

délelõtt pedig ügyességi játékokkal hangolódtunk az ünnepre.

Kovácsné F. Veronika, Gáspár Anikó, 
Kovács-Krutzler Adrienn

KULTÚRA

Szombati zsivajgások
Visszatekintve az elmúlt negyedévre elmondhatjuk, hogy

újra gyerekzsivajtól voltak hangosak mûvelõdési házaink. A

farsangi idõszakot, a Farsangra fel! kézmûves programunkkal

indítottuk, január 22-én. Álarcok születtek ezer színben és for-

mában, de a legnépszerûbbek a szuperhõsöket idézõ maszkok

voltak. Január 29-én társasjátékozásra és közös filmnézésre

invitáltuk a családokat. Február 12-én a Mackó kuckó várta a

gyerekeket a berhidai könyvtárban, ahol egy medvés mese

meghallgatása után, a világ medvéivel ismerkedhettek meg a

gyerekek, medvékkel kapcsolatos játékos feladatokat oldhat-

tak meg, medvetalp-ugróiskolában ugrálhattak a folyosón és

medvés, villával festett képet készíthettek a bátor vállalkozók.

A farsangi idõszak lezárásaként a Farsang farka játékos dél-

utánon vártuk a családokat, ahol az igen népszerû csillámteto-

váláson és a bohócos térbeli játékokon túl Frici bohóc mûsora

is megörvendeztette a közönséget február 26-án.

A tavaszvárás jegyében újabb kézmûves foglalkozásra vár-

tuk az alkotni vágyókat a berhidai könyvtárban. Fûfejet készí-

tettünk, ami ha kicsiben is, de a tavaszi kerti munkák világába

kalauzolta el a gyerekeket és saját maguk is megtapasztalhat-

ták, hogy hogyan szökken szárba a fûmag, ha gondosan bá-

nunk vele. Nagy öröm volt látni és tapasztalni, hogy a szülõk

ilyen nagyszámban és örömmel együtt dolgoztak, játszottak a

gyerekekkel!

A legkisebbeket szólítottuk meg az Apró talpak zenés-játé-

kos matinénkkal, ahol Kutenicsné Izer Viktória irányításával

vidám, zenés, játékos készségfejlesztõ játékokkal ismerked-

hetnek meg a résztvevõk. A havonta megrendezésre kerülõ

szombat délelõtti programon anyukák és apukák együtt játsza-

nak, énekelnek az apróságokkal, fejlõdik a gyermekek szocia-

lizációja, épül a közösség, barátságok szövõdnek.

Programjaink elérhetõk honlapunkon (berhidakultura.hu)

és facebook oldalunkon.

szerk.

Szárnypróbálgatások 
Rózsás Tünde Tímea és Szuper Judit bemutatkozó ki-

állítása 2022. május 20-ig tekinthetõ meg a mûvelõdési

ház nyitvatartási idejében.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 
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KÖZÖSSÉGEINK ÉLETÉBÕL

„Édesanyám, indítsa be a faromat!”
Hagyományõrzõ kiállításmegnyitó a népviselet napja tiszteletére

(Folytatás a címlapról)
A népviselet napjának megünneplését 2015. április 24-re

hirdették meg elõször, és még abban az évben ezernél is töb-
ben csatlakoztak a mozgalomhoz. Idén már hetedik alkalom-
mal szerveznek e napon hagyományõrzõ rendezvényeket és
programokat, amelyek célja, hogy felhívják a figyelmet a ha-
tárokon átívelõ közös értékeinkre, a népviseletek sokszínûsé-
gére és szépségére. Ehhez kapcsolódva és a dátumhoz közel
esõ április 29-én – egyébként a tánc világnapján – nyílt meg a
berhidai Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban a helyi Roko-
lya Néptánccsoport népviseleti kiállítása, amelyen elsõként
Turcsányi Istvánné köszöntötte az érdeklõdõket. Kiemelte:
örömmel tapasztalják, hogy egyre többen tekintik szívügyük-
nek a hagyományok ápolását, mert kíváncsiak arra, hogyan is
éltek eleink, milyen tárgyakat használtak, milyen foglalkozá-
sokat ûztek, s természetesen mikor, milyen ruhákat viseltek.
Rövid köszöntõjét követõen, ízelítõt láthattunk abból, miként
öltöztették fel a gazdagon díszített, sok alsószoknyás, ünnep-
lõ ruhába a vasárnap reggel templomba induló, hajadonokat.
Egy csodaszép Sárközi viselet tárult elénk teljes pompájában,
amely szoknyáinak ringása közepette, egykor oly büszkén
tündökölve siettek a lányok a vasárnapi misére.

A mûvelõdési ház emeleti kiállítótermében bemutatott, vál-
tozatos viseletek Nagy Zsuzsanna, a Rokolya Néptánccsoport
mûvészeti vezetõjének tulajdonát képezik, aki hosszú éveken
át gyûjti és õrzi ezeket a csodálatos ruhákat. Zsuzsa eddigi éle-
tét a néptáncnak, a hagyományok hiteles átadásának szentelte.
Szívügyének tekinti a néptánc és a hozzá tartozó értékek át-
adását. A Rokolya Néptánccsoport tagjai pedig örömmel áll-
tak mellé, hiszen mindamellett, hogy valamennyien családos
édesanyák, és helytállnak a munka frontján is, szeretik a nép-
táncot, szívesen vannak együtt a próbákon és a fellépéseken,
de a szürke hétköznapokban is, így örömmel segédkeznek a
kiállítások berendezésében is. Ám Nagy Zsuzsanna nemcsak
egy egyszerû népviseleti kiállítást álmodott meg, hanem ennél
jóval többet: a ruhákat autentikus környezetbe helyezte, és a
díszletként szolgáló tárgyak segítségével sikerült megidéznie
azt a korabeli természetes környezetet, ahol nap mint nap vi-
selték ezeket a ruhákat. Így a kiállítóterembe lépve olyan ér-
zésünk támad, mintha egy skanzenben találnánk magunkat. A

mûvészeti vezetõ elárulta: szeretné, ha a kiállítás látogatói a
viseletek mögé látva, némi ízelítõt kapnának eleink hétköz-
napjairól és ünnepeirõl egyaránt. A kerti kút, a fehérre me-
szelt, kisablakos házikó, vagy a szekrényben szépen sorakozó,
tisztára mosott és ropogósra keményített textíliák, a konyha-
polcokat megtöltõ edények, a dagasztásra alkalmas fateknõ és
még sok-sok régiség kapcsolódik a közszemlére került, lenyû-
gözõen szép, vagy az egyszerûbb, hétköznapi viseletekhez.

A kiállítás látványos falusi hangulata Somogyi Istvánnak,
a Litéri Szárazág Néptáncegyüttes oszlopos tagjának köszön-
hetõ, aki gerendáról-gerendára, darabról-darabra hordta fel,
majd szerelte össze azokat a díszleteket, amelyek az autenti-
kus, szinte múzeumi hangulatot kölcsönözik a kiállításnak.

A különleges tárlatot Pintér Katalin, a magyar kultúra lovag-
ja, a Litéri Zöldág Néptáncegyüttes vezetõje nyitotta meg, aki a
viselet szó meghatározásával indított. A három értelmezés egyi-
ke, hogy valamit ruhaként, illetve díszként viselünk. A második
értelmezés szerint az öltözködés hagyományosan kialakított for-
mája. A harmadik magyarázatot ma már nem annyira használ-
juk, de például, ha a gyerek megérkezett az iskolából, megkér-
dezték tõle: hogy viselkedtél? Így ennek a három értelmezésnek
fontos kapcsolódása van: a hagyományos öltözéket „viselkedve”
kell hordani. Mit értünk ezen? Nos, ha a hölgyek magukra öltik
a sok alsószoknyás népi viseletet, megértik miért! Abban való-
ban viselkedni kell! Tartást ad a lányoknak, hiszen még a járás
is más volt bennük! Palócföldön, amikor az édesanya ráadta le-
ányára a 13 alsószoknyát, a három pliszírozott felsõszoknyát, és
abban elindult a lány, a kapuba lépve odaszólt még: „Édes-
anyám, indítsa be a faromat!” Ezt azt jelentette, hogy anyuka egy
egyszerû mozdulattal meglibbentette a szoknyáját, s az – amíg
ment a templomba a lány – gyönyörû szépen ringott! Látvány
volt, s a férfiaknak is megakadt rajta a szemük!

A Rokolyától a pendelyig címû kiállítás sikeréért sokat dol-
goztak azok, akiknek egyébként is szívügye a hagyományok
ápolása, megõrzése, hiszen – bár napjainkban már csak külön-
leges alkalomkor találkozhatunk eleink, gyakran saját kezûleg
készített és gazdagon díszített s hímzett népviseleteivel – az
ilyen alkalmakat mindig érdemes megragadni, mert különle-
ges látványt, élményt nyújtanak!

B.E.

Közösségbe szervezõdnek a berhidai alkotók
„Legyünk kapcsolatban olyan emberekkel, akikkel hasonló

az alkotói szenvedélyünk.” – ezt a mondatot választotta tobor-
zója mottójául Bálint Imre festõmûvész, aki ötödik éve él váro-
sunkban – pár éve önálló kiállítását is láthatták az érdeklõdõk
–, és most egy helyi, kreatív alkotói kör megalakítására készül.

Kérdésünkre elmondta, hogy a berhidai képzõmûvészeti
csoport létrehozásával egyrészt az a célja, hogy a helyi és kör-
nyékbeli mûvészeti tevékenységgel foglalkozó emberek egy-
más munkáját megismerve támogassák és inspirálják egymást,
másrészt pedig közös, mûvészeti rendezvények szervezése ál-
tal a nagy nyilvánosság elé tárhassák mindazt, ami eddig rejt-
ve maradt a helyiek elõtt. Kákonyi Júliát idézve hozzátette:
„Hinni kell abban, hogy az alkotói energiák a csoportban ösz-
szeadódnak, inspirálnak, és többek leszünk általuk.”

Mûvészeti csoportok, társaságok nagyon régóta léteznek és
mûködnek. Ma is rendkívül színesnek mondható ez a paletta,
bár a korábbiakkal ellentétben, ma már nincsenek izmusok,
sem határozott irányvonalak a mûvészetekben. Mindenki ke-

resi a saját hangját, kifejezésmódját, azt a mûfajt és stílust,
ami a legmarkánsabban jellemzi, és amelyben nemcsak örö-
mét leli, hanem képes a valóságtól elrugaszkodva, szabad utat
engedni a képzeletének, és valami újat létrehozni.

Mint megtudtuk, Bálint Imrének az alkotói közösség szer-
vezésében van már tapasztalata, hiszen az õ kezdeményezésé-
re jött létre Érden – és azóta is sikeresen mûködik – a Poly-Art
Alapítvány IRKA Irodalmi Köre mellett, a Képzõmûvészek
Érdi Közössége (KÉK). Számos csoportos és egyéni kiállítást,
közös vízparti festést, sõt évenként, szabadtéri alkotó tábort is
szerveztek. Meggyõzõdése, hogy Berhidán is sok tehetséges
ember él, akik felfedezték magukban és alkalmazzák is a kre-
ativitás ajándékát, azt az alkotási képességet, amiben ki tud-
nak teljesedni, ám szükségük van némi bátorításra és megerõ-
sítésre, ami kedvet és erõt ad a fejlõdéshez, az új mûfajok és
technikai kifejezések kereséséhez.

Vár tehát mindenkit, aki bármiféle kreatív tevékenységgel
foglalkozik: fényképez, fest, rajzol, farag, agyaggal, textillel,
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vagy bármilyen más anyaggal hoz létre egy-egy alkotást, hi-
szen napjainkban valóban csak a képzelet szabhat határt an-
nak, hogy új ötletek révén, és ügyes kezek nyomán, miként
lesz valamibõl szemet gyönyörködtetõ, meghökkentõ, vagy
éppen elgondolkodtató mûalkotás. Az újrahasznosítás sem új-
donság, de még mindig idõszerû, és csak ötletek kellenek az
újra gondolásához.

Bálint Imre néhány, eddig megismert alkotóval már felvet-
te a kapcsolatot, de meggyõzõdése, hogy akadnak még olya-

nok, akikrõl nem értesült, ezért kéri, hogy aki kedvet érez ah-
hoz, hogy egy helyi alkotói kör közös tevékenységét és mun-
kásságát erõsítse, hívja bátran a 06-20-9150-934 telefonszá-
mot, vagy keresse meg a Facebook profilján. Összejövetelei-
ket a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár Kossuth utcai
épületében szeretnék tartani. Még döntésre vár, hogy a több-
ségnek, a hétköznap délután, vagy a szombat délelõtt lenne-e
alkalmasabb a találkozásra.

Bálint Edit

PORTRÉ

Isten igéjével örömöt, új életet adhatunk
Beszélgetés Felker Zsolttal, Berhida plébániai kormányzójával

Második éve vezeti a katolikus egyház Berhida,
Peremarton, Õsi, Nádasdladány és Jenõ plébániákat Felker
Zsolt plébániai kormányzó, aki az elõtte húsz évig szolgáló
Beke Zsolt plébánostól vette át a hivatalát. Elsõsorban arra
voltam kíváncsi, sikerült-e beilleszkednie, és hogy érzi magát
nálunk, de beszélgetésünk során természetesen sok minden
más is szóba került. 

- Hol szolgált korábban?
- Miután visszatértem Rómából, ahol spirituális teológiát

tanultam, a Veszprémi Szent Mihály Bazilika Fõszékesegy-
házban teljesítettem kápláni szolgálatot Nagy Károly apát ka-
nonok, kerületi esperes plébános mellett, hat éven keresztül. A
kápláni minõsítés azonban más, mint a plébánosi szolgálat. A
plébánosnak nagyobb a felelõssége, õ hozza meg a döntéseket,
a káplán pedig segítõként van mellette, és tanul, mert ez a
szolgálat elõzi meg a plébánosi, teljes felelõsséggel járó papi
szolgálatot. Most plébániai kormányzó vagyok, amit sokan
nem értenek, hogy miért nem plébános.

- Mi a különbség?
- A plébánosi kinevezést mostanában egy pár éves plébáni-

ai kormányzóság elõzi meg. A kormányzónak gyakorlatilag
ugyanazok a kötelességei és felelõsségei, mint a plébánosnak,
de attól más mégis, hogy õ bármikor áthelyezhetõ, ha érsek úr
úgy dönt, hogy másik plébánián van szükség a szolgálatára.

- Ha jól értem, nálunk kezdte el önálló plébánosi szolgálatát?
- Igen, elsõ plébániáimat vezetem, Berhida, Peremarton,

Õsi, Nádasdladány és Jenõ tartozik hozzám, valamint a pere-
martongyártelepi Idõsek Otthona, bár ezt az utóbbi idõben, a
vírusveszély okán nem látogathattam. Jómagam már négy vé-
dõoltáson is túl vagyok, amit azért tartottam szükségesnek,
mert az elsõk között betegedtem meg, amikor még nem volt
ellene oltás, és mivel súlyos volt a fertõzés, majdnem belehal-
tam. Úgy döntöttem, hogy a Jóisten kegyelme és ajándéka
mellett az oltást is beadatom, ahányszor csak kell, mert renge-
teg emberrel kerülök kapcsolatba, nemcsak a plébánián, ha-
nem Veszprém megye hitoktatási referenseként az érsekségen,
a hitoktatási irodában is, ezért mások és a magam egészségé-
nek megóvása érdekében fontosnak tartottam a védettséget.

- Egyrészt új helyre került, másrészt önállóan kell vezetnie
a plébániáit. Mennyire sikerül megbirkóznia a feladatokkal?

- Egy pap életében az áthelyezés mindig vegyes érzelmekkel
jár. Egyrészt el kell hagyni a megszokott környezetet, az egyház-
községben szeretett embereket, majd egy új, ismeretlen helyen,
egy új egyházközségben, új közösségben találjuk magunkat. A
napokban kaptam egy felkérést általam esketett ifjú pártól, hogy
szeretnék, ha a gyermeküket is én keresztelném meg Veszprém-
ben. A helyi kötelezettségek és plébánosi feladatok mellett, az
ilyen kéréseknek sajnos nem mindig sikerül eleget tennem.
Ugyanakkor azért mondtam, hogy az áthelyezés vegyes érzé-
sekkel tölt el minket, mert nyitottak vagyunk az új felé. Elfogad-
juk, hogy Isten küld minket azokhoz az emberekhez is, akiket
még nem ismerünk, hiszen erre a hivatásra is a Jóisten választ ki

bennünket, így örömmel és nagy
buzgósággal kezdünk el szolgál-
ni az új helyen is. Számomra
még nagyobb kihívás, hogy ez az
elsõ plébánosi helyem. Káplán-
ként még a plébánosunk mellett
tanulunk, elsajátítjuk a feladatkö-
röket, tanúi vagyunk a döntésho-
zataloknak, és mindez felkészít
bennünket az önálló szolgálatra. Nagy izgalommal és várakozás-
sal, munkálkodó kedvvel, ötletekkel és tervekkel érkeztem. Igaz,
figyelmeztettek is, hogy vegyek vissza a lendületbõl, vigyázzak
az egészségemre is közben, hisz nem kell mindent egyszerre
megoldani! De az ember ilyenkor óriási tettrekészséggel veti be-
le magát a „mély vízbe”. Aztán menet közben vesszük észre,
hogy az erõnket csoportosítani, a feladatokat pedig megosztani
kell, s nem mindent egyszerre felvállalni. Mi egy közösség va-
gyunk, amelyben mindenkinek részt kell vállalnia a feladatok-
ból, nem hárulhat egy-két személyre az összes teher.

- A közösségnek sem lehetett egyszerû elfogadni, hogy két
évtized után új plébániai vezetõt kaptak. Hogyan fogadták itt
Berhidán?

- Ezért fogalmaztam úgy, hogy vegyes érzésekkel történik
a beilleszkedés, mert ez igaz a közösségre is, hiszen nekik is
el kellett engedniük egy atyát, akivel sok éven át sikerült meg-
találni az összhangot, s ez idõ alatt a szívükhöz nõtt, aztán egy
új, számukra ismeretlen atya veszi át a szolgálatát. Természe-
tes, hogy a közösség is nagy várakozással tekintett az új idõ-
szak elé, és úgy tapasztalom, hogy befogadtak, szeretnek és
nagyon jól érzem magam közöttük, itt Berhidán és a többi
szolgálati helyeimen.

- Említette, hogy ötletekkel, tervekkel vette át a plébániát.
Mit sikerült ezekbõl megvalósítani?

- Papként elsõdlegesen lelkeket kell mentenünk, de ezen
felül számos elengedhetetlen feladattal is szembesülünk. Káp-
lánként nem mi foglalkozunk a pályázatokkal, tatarozási, fel-
újítási feladatok megoldásával, vagy a liturgikus eszközök be-
szerzésével, rendben tartásával. Plébánosként azonban ezek is
a mi vállunkra nehezednek. Ugyanakkor nem csak teher, ha-
nem öröm forrásai is, különösen, amikor munkánk eredményét
látjuk. Hiszen az idõ vasfoga mûködik, de szerencsére mindig
vannak pályázati lehetõségek, jószándékú emberek, akik, ame-
lyek segítségével szépíteni lehet a környezetet. Fontosnak tar-
tom, hogy a magunk környezetére is vigyázzunk, tegyük szép-
pé, rendezetté, példát mutatva másoknak és a következõ nem-
zedéknek. Isten ránk bízta a teremtett világot, ez felelõsségünk,
becsüljük meg Isten ajándékát és ez rendet ad a bensõnknek is.
Ezért szükséges a ránk bízott templomok, plébániák, területek
rendben tartása, restaurálása, vigyázása. Szent László király
szobrot állítottunk a templom mellett, Együvé Tartozás Parkot
építettünk, a plébánia részleges felújítására is sor került, jelen-
leg a nyílászárók felújítása folyik, a tetõ felújítása és a kert új-
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jáépítése következik. Persze ez csak egy plébánia, de a többi
helyen is ugyanígy mennek a munkák. Az ember a változtatá-
sok miatt gyakran találkozik értetlenkedéssel és rosszallással,
hiszen vannak olyan döntések, amelyeket fõpásztorunknak, lel-
kiismeretünknek, felelõsségünknek megfelelõen meg kell hoz-
ni, akkor is, ha van, akiknek ez nem elfogadható, viszont ezt fel
kell vállalni, de idõvel – az eredményt látva – talán könnyebb
megérteni, hogy a szükségesek voltak, értük, velük és nekik is
készülnek. Az ember nem csak a Jó Istenért és maga miatt te-
szi, hanem másoknak is örömet szerez a renddel, a szebb kör-
nyezettel. Isten dicsõségére és az emberek üdvösségére!

- Egyébként, hol született, nevelkedett, s döntött a papi hi-
vatás mellett?

- A családom Sármellékrõl származik, s amikor megnyíltak
a szénbányák, a nagyszülõk eljöttek onnan. Amit lehetett, felpa-
koltak egy szekérre, útra keltek és Várpalotára költöztek, így én
Várpalota szülöttje vagyok, ott nevelkedtem, s nevelõdtem a
hitbe, a szüleim és a plébánosom által. A papi hivatás gondola-
ta viszont csak húszéves koromra érett meg bennem. Erõsáramú
berendezés-szerelõ szakmát tanultam, érettségi után technikum-
ban folytattam a tanulmányaimat. Az ember a középiskola kü-
szöbén még nem tudja megfogalmazni, mivel is szeretne majd
foglalkozni. Olyan munkaköröket latolgat, amelyeket lát és
megismer a környezetében, családja körében. Aztán húszévesen
részt vettem egy hivatástisztázó lelkigyakorlaton, amikor a Jó-
isten meghívott a papi szolgálatra. Elkezdtem kutatni-keresni,
hogy merre menjek, legyek-e szerzetes vagy világi pap? Voltam
a verbitáknál, a bencéseknél, majd karmelitáknál is. A lelkiatyá-
mon keresztül, Nagy Károly atya mellett megismertem a világi
papság életét és elhivatottságát, õ elõttünk élte a papi életét, így
meghatározó példa volt az életemben. Mindezt végig kísérték
az imádságok, s végül beiratkoztam a Veszprémi Hittudományi
Fõiskolára, hittanár-nevelõ szakra, elkezdtem a teológia tanul-
mányokat, s választottam azt az utat, amely innen a szeminári-
umba, majd a pappá szentelésig vitt. 

- Biztosan számos olyan feladat van, ami nem kellemes,
de része a hivatásnak, de mi a legvonzóbb az ön számára?

- Nagyon nehéz a kórház és a temetés területe. Mégis kedves
lett számomra, hiszen ekkor tapasztalja meg az ember igazán a
szentség kiszolgáltatásának az igazi erejét. Természetesen min-
dig megtapasztaljuk, de ilyenkor különösen átérezzük ezt abban
a vigasztalásban, ami minket is ér közben, meg a hozzátartozó-
kat, a szeretteiket is. Nagy a fájdalom és a nehézség, de lélek-
emelõ segíteni nekik, együttérezni velük. Ebben a legeslegnehe-
zebb, ha gyermek hal meg. Ladányban volt az elsõ ilyen temeté-
sem, és természetes, hogy ilyenkor az ember maga is sír, hisz
egy pici gyermektõl kell búcsúzni, s ez a hit próbája. Benne a fá-
jó kérdés: a Jóisten miért engedte meg, miért nem segít? De fon-
tos, hogy mégis fel tudjunk állni a fájdalomban. Van, hogy nem
tudunk mit mondani, mert ilyenkor nincsenek szavak, de ott va-
gyunk mellettük, együtt sírunk velük. Közben imádkozzuk a li-
turgiát, kérve a Szentlélek erejét, és jön a vigasztalás, a belsõ erõ,
mert Isten a bajban is ott van mellettünk és megerõsít! Nem min-
dig úgy, hogy csodát tesz – bár nagyon sokszor megteszi, úgy is,
hogy nem vesszük észre –, hanem úgy, hogy ott van velünk. Mi-
ért történt a tragédia – amit mi annak élünk meg, – majd ott fenn,
az égi megszületéskor fogjuk megtudni. Voltaképpen minden
feladatot és szentség kiszolgáltatást, ami a papi hivatással kap-
csolatos, szeretek. Önmagában a hivatást, ezt az életformát, a ke-
resztekkel együtt is, ami vele együtt jár. Mert Isten igéjével örö-
met, új életet adhatunk, s mi segédkezhetünk az Isteni élet átadá-
sában, s ez mindenben és mindenért kárpótolja a papot.

- Vajon mennyire nyitottak ma a fiatalok az Istenhitre?
- Már a pandémia elõtt is tapasztalható volt egy olyan fo-

lyamat, amely Istentõl való eltávolodáshoz vezet. Még káplán
koromban kezdõdött ez a járvány, s akkor azt reméltük, hogy
az emberek visszatérnek majd a Jóistenhez. A járványveszély
miatt azonban az emberek bezárkóztak, templomba se járhat-
tak, a szentségeket sem tudták magukhoz venni, miközben a

félelem beköltözött az otthonokba. Reméltük, majd visszatér-
nek a templomokba amint enyhülnek a rendelkezések, de nem
ezt tapasztaljuk! Még jobban eltávolodtak. Persze, a létszám-
ban vannak különbségek a plébániák között is, de alapvetõen
nem tapasztalható a hívõk számának növekedése. Az atyákra
is egyre több plébániai vezetés, s ezzel együtt egyre több fel-
adat is hárul, ezért a közösségépítés nehezen mûködik. Pedig
akkor élõ az egyházközösség, ha vannak közös programok, ha
a hívek jó kapcsolatot ápolnak egymással és a plébánossal.
Káplánként jóval többet tudtam közösségépítéssel foglalkoz-
ni, ezért nehéz megélnem, hogy a megsokasodott feladatok
mellett erre kevesebb lehetõségem van. Pedig igénylik az em-
berek, s jómagam is a beszélgetéseket, amelyek során kölcsö-
nösen feltöltõdhetünk, mert a Jóistenrõl és a pozitív dolgokról
értekezve emeljük fel egymást a nehézségek fölé. 

- Megkeresik-e önt személyesen, hogy elpanaszolják
gondjaikat, választ keressenek kérdéseikre? 

- Igen. Bízom benne, hogy megtapasztalták, nyitott vagyok
a beszélgetésekre. Megkeresnek, ha szükségük van lelki tá-
maszra, segítségre, vagy csak azért, hogy idõt szakítsunk egy
kis, bátorító beszélgetésre. Ilyenkor törekszem arra, hogy sza-
baddá tegyem magam, idõpontot egyeztetünk. 

- Önnek van-e káplánja, vagy más segítsége?
- Kevesen vagyunk papi szolgálatban, ahogyan az utánpót-

lás sem elegendõ ahhoz, hogy a plébániákon két pap is szol-
gáljon. Segítségem viszont van. Mellettem vannak az egyház-
közösségi tagok, akik gyakran kérés nélkül is segítenek, bár-
mikor számíthatok rájuk. Biztonságot jelent számomra, hogy
ezt a segítõkészséget nem csak Berhidán, hanem a többi köz-
ségekben is tapasztalom. Isteni segítség ez bennük és rajtuk
keresztül, de az õ döntésük is kell hozzá, hiszen ezért nekik is
áldozatot kell hozni, én pedig hálás vagyok azért, hogy ezt so-
kan megteszik. A Jóisten áldja õket érte.
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