
Kiindulás
• 2018-ban a „Közösségi művelődés” c. tantárgy keretében

• az Eszterházy Károly Egyetem Közösségszervezés szakos hallgatóival,

• a Berva-völgynek – azon belül is prioritást adva az „ötös lakótelepnek”–
az egykori közösségi életét, illetve a művelődő kisközösségeit
feltérképezzük

• a kurzus többek között ahhoz járult hozzá, hogy egy – kezdetben
viszonylag zárt – lakóközösségnek (településrésznek) a közösségi alapú
feltáró módszereit a gyakorlatban is megismerjék a hallgatók

• korlenyomat és időutazás: bizonyos történetek már csak az idősebb
generáció emlékezetében élnek

• az idős lakók, egykori dolgozók élet(út)történeteit, elbeszéléseit vettük
alapul

Röviden a  Berváról, a helyszínről

A BÉTA Beruházási Vállalat 1949-ben a Berva-völgybe azzal a céllal érkezett, hogy felmérje a terepet, és munkásokat toborozzon egy épülő ipari üzem számára 1955-ben 1600 dolgozója
volt a gyárnak, majd a termelés növekedésével együtt folyamatosan emelkedett a dolgozói létszám, és bővült a vonzáskörzet is az üzemekben dolgozók elsősorban egriek,
felsőtárkányiak, felnémetiek voltak. A gyári dolgozók részére szolgálati lakások épültek a gyár közelében, az ún. I. sz. lakótelepen, melyet folyamatosan bővítettek az évek során.

„1952/53 körül épült ez a lakótelep. Legelőször öt épület épült, amelyek most a park körül láthatóak. Innen származik az „ötös lakótelep” kifejezés. Sokan még most is ötösnek 
hívják, a Berva pedig a gyár nevéből származik, ugyanis a Finomszerelvénygyárat sokan Bervának hívták.”

Főbb kérdéseink
• a helyi közérzetre,

• az egyén és a közösség kapcsolatára,

• a szabadidős és a kulturális életre,

• illetve a „bervai” identitásra irányultak

• a felelevenített történetek az 1950-es évektől a
rendszerváltásig terjedő időszakot ölelik fel

KÉP, TÁBLÁZAT vagy GRAFIKON

Közreműködők
• Eszterházy Károly Egyetem Közösségszervezés BA hallgatói
• Berva-völgyi Egyesület tagjai

A munka fázisai

• Kapcsolatfelvétel: Berva-völgyi Egyesület vezetőjével (Papp Ildikó)
• Helyszín bejárása, megtekintése a hallgatókkal
• Közösségi interjú - egymás ajánlása révén, lakáson, közösségi házban,

az egyesület tagjainak közreműködésével
• Tanszékre meghívott vendégek
• Fotók gyűjtése

• Források gyűjtése (korabeli újságcikkek: Arcanum, Hungaricana weboldal, 
helyi kiadványok)

• A kötet szerkesztése, összeállítása

• Szponzorkeresés

• Kiadói munkálatok

• Könyvbemutató a közösségi házban

A munka fázisai 2.

A munka eredménye

A kötet megjelenését támogatta: Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger Megyei Jogú Város (Rázsi Botond alpolgármester, a városnegyed képviselője)

Múlt a jelenben - életképek

Hogyan élnek tovább az egykori élmények?

Milyen módon köszön vissza, jelenik meg a közös 
múlt a jelenben?

„Ha ma összeülnek az idősek, lelkesen mesélik, 
hogy milyen közös élményeik voltak, mit hoztak 

létre, milyen változásokat segítettek. Azt 
gondolom, hogy fontos egy közösségnek a közös 
pozitív élményt megtalálni. Attól tud jól működni 

egy közösség, hogyha van valami olyan innováció, 
vagy valami közös érdeklődés, ami mindenkit 

egyformán lelkesít.”

„Sokfelé eljutottak a lakótelepiek, de sokan 
visszavágytak ide a lakóhelyükre, például a B. Erzsi. 
Borsodnádasdról kerültek oda mellénk lakni, majd 
Egerben férjhez ment. Amikor a szülei meghaltak, 
idős korára visszament a lakótelepre, kb. tíz évvel 

ezelőtt.”

• Közösségi beszélgetések

• Közösségi interjúk

• Korabeli újságcikkek (Arcanum, Hungaricana weboldalról)

• Korabeli kiadványok

A kötet alapját képező források

Tartalomjegyzék

• Előszó
• A kezdetek
• (Szak)emberek érkezése a Bervába
• A lakótelep, az „ötös”
• Emberi kapcsolatok
• Gyermeknek lenni a lakótelepen – gyermekkori emlékek
• Szolgáltatások – „Város a városban”
• Közös munkába járás - közlekedés
• Kulturális és szabadidős tevékenységek
• Sportélet
• Kirándulás, nyaralás
• Valami véget ér
• Múlt a jelenben - életképek
• Hallgatói utószó
• Felhasznált irodalom
• Fotók forrása
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