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A  HUSZADIK
Annak idején, amikor elkezdődött ki gondolta, hogy ezt is meg-
érjük. Nevezetesen, hogy az immár „Berhidai Napok” címmel
futó három napos rendezvényt az idén huszadik alkalommal
fogjuk megtartani. 

Egyszerű kis falunapnak indult. Eleinte vita volt a ren dez vény
idejét és időtartamát illetően, mert az egy hetestől az egy naposig
minden szóba jött. Az időpontnál véglegesült a szeptember
második hétvégéje, idővel aztán eldőlt, hogy három nap a
legjobb. Három nap, mert ez egy péntek délutánnal in duló
tartalmas hétvége lehet mindenkinek, és három nap azért is, mert
a saját szervezés még ennyit elbír megfeszített tempóval. Na meg
tegyük hozzá, hogy a kassza is ennyit enged meg. 

Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy az Önkormányzat soha nem engedett az egyre divatosabb és könnyebb ten den ciának,
nevezetesen, hogy a rendezvényszervezési feladatokat külső vállalkozásra bízza. Nálunk mindig a helyi kulturális intézmény
csapata tervezi, szervezi, bonyolítja a Berhidai Napokat, Lengyelné Horváth Andreával az élén és a képviselő-testület
jóváhagyásával. Aztán, aki „él és mozog” a helyi ok ta tási, kulturális vagy hivatali életben, az mind részt vesz sze rep lőként vagy

rendezőként. Fontos, hogy ez a három nap pergő, jó ritmusú legyen, hiszen
ezt várják tőlünk, ezt szokták meg az itt élők, a fellépők és az idelátogató
vendégek. 

Az első időszakban párszáz résztvevője volt a falunapnak, ma már van
olyan program, melyet több ezren néznek meg. A programsorozat ösz-
szeállításnál az a törekvésünk, hogy figye lem be vegyük a közönség igényeit,
sokszínű és minőségi legyen. Fontos, hogy akik eljönnek hozzánk akár
fellépőként, akár vendégként jól érezzék magukat, mert Berhida jó hírnevét
ezzel tudjuk öregbíteni.

Az önkormányzat költségvetéséből a Berhidai Napokra évek óta
változatlan összeget tudunk biztosítani. Az, hogy mégis nő az események

száma azt a támogatóknak köszönhetjük. 

Készülve az idei XX. Berhidai Napokra, a helyi újságban található programmal hívunk mindenkit a jövő hétvégi eseményekre.
Ez a rendezvény elsősorban a helyieknek és helyiekről szól, de szívesen osztjuk meg örömünket az ide látogatókkal. 

Pergő Margit 
polgármester

Berhidai Napok 2006

Berhidai Napok 2011
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BERHIDA VÁROS 
2012-BEN MEGVALÓSULT

FEJLESZTÉSEI
Kisfürdő felújítása

Örömmel tájékoztatjuk a kedves berhidai lakosokat, hogy
2012 nyarán sikeres közbeszerzési eljárást folytattunk le a Séd
menti kultúrpark kialakítására - a Kistó és környékén -
LEADER Kultúrpark létrehozásának pályázatára. Mint arról
már többször is beszámoltunk Önöknek, Berhida Város
Önkormányzata 2009. évben 38 059 734 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivataltól. A pályázat megvalósításához 10 276 128 Ft önerőt
biztosít az Önkormányzat. 

A kivitelezést a Játszókert Kft. nyerte el, augusztus 28-án
megkezdték a munkálatokat, a beruházás végső befejezési
határideje 2012. november 30.

Egy kis ízelítő a fel-
újításból: a gyermekeknek
szánt hinta, játékvár, kötél-
tánc pálya és a vízi játszótér
mellett, ezúttal a felnőttek is
mozgásba lendülhetnek,
köszönhetően a szabadtéri
fitness eszközöknek. Ké -
nyelmünket szolgálják még
az új padok, kerékpártá-
rolók, a kerti pavilon, az
ivókút és a tűzrakóhelyek. A
Kistó közepére pedig egy
napozóstég kerül.

A peremartoni sportöltöző

Idén május 7-én érkezett az örömhír szintén a Mező gaz da -
sági és Vidékfejlesztési Hivataltól, hogy a peremartongyártelepi
sportöltöző felújítására benyújtott pályázatunkat támogatásra
érdemesnek ítélték. Az elnyert összeg 4 808 958 Ft vissza nem
térítendő támogatás, melyhez 1 298 419 Ft önerőt biztosított
az Önkormányzat. A kivitelezést a Bamax-Bau Kft. végezte.
Íme a végeredmény a teljesség igénye nélkül:

A Kisfürdő a munkálatok megkezdése előtt

Felnőtt játszótéri elem 
(illusztráció)

Mosdó Zuhanyzó

Játékkombináció (illusztráció)
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Informatikai infrastruktúra fejlesztés 
a Kultúrház és Könyvtárban, valamint 
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban

A Kultúrház és Könyvtár sikeres pályázatot nyújtott be a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programhoz, melynek
eredményeként 7 998 000 Ft vissza nem térítendő tá mo ga -
tásban részesült. A pályázati forrásból korszerű számítógé pe -
ket, szoftvereket vásárolnak. 

Civil szervezetek pályázati eredményei

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. július 29- i rendelete
alapján a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület pályázati
felhívást tett közzé nonprofit szervezetek számára, ahol többek
között eszközbeszerzésre, és rendezvényszervezésre lehetett
pályázni. Berhida város területén működő civil szervezetek és
sportegyesületek szép számban kerültek a nyertesek közé,
amihez ezúton is szívből gratulálunk!

Berhida Városi Polgárőrség Egyesület 964 895 Ft-ot nyert,
amiből laptopot, videókamerát, nyomtató- fénymásológépet,
projektort és 2 db kivetítővászont vehetnek.

Peremartonért Egyesület 1 021 080 Ft-ot kaphat, amelyből
többek között Nordic Walking túrabotokat vásárolnak majd.

A KLT Peremartoni Ifjúsági Szervezet 1 020 631 Ft-ból

gaz dálkodhat, terveik szerint 3 öltözősátrat, csocsóasztalt, kül -
téri ping pong asztalt ütőkkel és labdákkal valamint szín pad -
világításhoz szükséges berendezéseket vesznek. 

Az Összefogással Berhidáért Egyesület bábelőadást ren dez -
het, valamint hangfalat, térmikrofont, erősítőt, keverőt és
fellépő ruházatot vásárolhat összesen 1 250 000 Ft- ból.

A Peremartoni Sport Club Berhida focikapukat vásárolt
hálóval és focilabdákkal 354 792 Ft értékben.

A Berhidai Lovasok Közhasznú Egyesület közel 1 millió
forintot nyert, amelyből ruházatot és a lovagláshoz szükséges
eszközöket vásárolnak.

A civil szervezetek és sportegyesületek munkájához további sok
sikert kívánunk!

A TÁMOP- 1.1.2- 11/ 1 Decentralizált programok a
hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért pályázati program
keretében Európai Unió által finanszírozott Hő- és hangszige-
telő OKJ- s képzést indíthattunk, a Fejér Megyei Kor mány -
hivatal Munkaügyi Központjával, és a TKKI Székesfehérvári
Igazgatósággal közösen. A képzésen résztvevők gyakorlati
munkaként szigetelték a berhidai gyermekorvosi- és védőnői
rendelő épületét valamint az Öregek Napközi Otthonát.
Utóbbi épületet a térburkoló tanfolyam résztvevői a szigetelés
előtt akadálymentessé tették.

Pergő Margit
polgármester

A gyermekorvosi rendelő épülete – majdnem készen
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Kedves Érdeklődők!

Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy a Berhidai Napok ideje alatt 

a fennállásának 40. évfordulóját ünneplő helyi 

Kertbarát Kör
az Ady Endre Általános Iskola tornatermében

színvonalas terménykiállítással, 
különleges lekvár és csatni kóstolóval 

várja az odalátogatókat.
A rendezvényen a térség kertbarát körei 

kínálják boraik legjavát.

Mindenkit szeretettel várunk!

2006. évi kiállítás 2011. évi kiállítás



Szeptember 7. péntek

Indul Indulási hely

14:15 Peremartongyártelep

(Művelődési Ház)

16:15 Peremartongyártelep

(Művelődési Ház)

22:00 Berhida

(Polgármesteri

Hivatal)

Szeptember 8. szombat

Indul Indulási hely

9:15  Peremartongyártelep

(Művelődési Ház)

14:30 Peremartongyártelep

(Művelődési Ház)

23:00 Berhida

(Polgármesteri

Hivatal)

Szeptember 9. vasárnap

Indul Indulási hely

09:45 Peremartongyártelep

(Művelődési Ház)

14:15 Peremartongyártelep

(Művelődési Ház)

19:30 Berhida

(Polgármesteri

Hivatal)

FELHÍVÁS!
DÍSZÍTSÜK FEL A VÁROSUNKBA BEVEZETŐ 

FŐ UTAKAT A XX. BERHIDAI NAPOK ALKALMÁBÓL!
Kedves Lakók!

Az Összefogással Berhidáért Egyesület hagyományt kíván teremteni. 
Fogjunk össze és tegyük hangulatosabbá, érdekesebbé, emlékezetesebbé e három napot, 

hogy aki városunkba érkezik, azt jó érzés töltse el!

Kérjük a Veszprémi, Péti, Ősi, Kiskovácsi, Kossuth, Bem úton és Bezerédi tér környékén élő lakókat,
ha van lehetőségük és kedvük, vegyenek részt településünk szépítésében! 

Díszítsék fel a házuk elejét, 
a kerítést, kapuoszlopot, a fákat, akár

humoros formában is! 
(Felhasználható anyagok 

pl. cserepes növények, szalmabálák,
leanderek, tökök, szalmabábuk,

kukoricacsuhé, vessző stb.)

A díszítésnek a Berhidai Napok ideje alatt péntektől vasárnapig 8-18 óra között kell kint lennie. 
(Az esetleges éjszakai rongálások miatt este elrakható a kompozíció, 

de a reggeli órákban vissza kell helyezni őket.)
A díszítéseket a környékbeli települések kertbarát kör tagjai fogják zsűrizni,

akik a három nap alatt minden utcát végigjárnak. A tíz legszebb kompozíciót fogják jutalmazni, 
de lesznek különdíjak is a legötletesebb kategóriában.

Nagyon fontos, hogy a díszítésben résztvevők házszáma látható legyen, akinek ez hiányzik,
kérjük, hogy egy kis táblára írja a dekoráció mellé!

Az eredményhirdetésre vasárnap 18 órakor
a Berhidai Napok ünnepélyes záró műsorának keretei között kerül sor.

Akinek további kérdése van, hívja a 06-30-989-1152 telefonszámot.

Összefogással Berhidáért Egyesület

Autóbuszjárat XX. Berhidai Napok helyszínére

A helyi közlekedést Pénzes Géza vállalkozó biztosítja.
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