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VÁROSNAPOKRA KÉSZÜLÜNK
Fennállásának 21. évfor -
dulóját ünnepli idén

városnapi ren dez vé nyünk

a BERHI DAI NAPOK.

A program sorozatban a

hagyo mány őrző ren dez -

vénye ken, kiállításokon

kívül megtalálhatóak

gye rmekprogramok ,

sport programok, zenei

koncertek. A rendezvény

mára igazi összművészeti

fesztivállá vált, hiszen a

hagyományos népi elő-

adások és táncprodukciók

mellett komolyzenei és

könnyűzenei koncertek

sora, sportversenyek,

kiállítások és ve tél kedők érik egymást a programok gazdag

kínálatában. A térség közkedvelt és látogatott eseményévé vált az

évek során.

Az idei, a már jelentős múltra visszatekintő városnap

bővelkedik programokban, melyet a beérkezett igények alapján

állítottunk össze. Az idén se lesz hiány táncból, zenéből, és sport-

eseményből sem. Több helyszínen, változatos program várja a

város és a környék lakóit e

három nap alatt. A jó zenék

mellett - hagyományainkról

meg nem feledkezve

kiállítá so kon mutatkoznak

be a helyi amatőr alkotók,

kert ba rátok. A legkisebbek

sem maradnak program

nélkül, játszóházak és

légvárak, lovaglás, karate

bemutató várja őket. 

A Berhidai Napok szer -

vező csapata már gőzerővel

készül a XXI. sorszámot

viselő városnapi ren -

dezvénysorozatra. Han go sí -

tók, rendőrök, polgár -

őrök, men tősök, műszaki

szakemberek, önkéntes

fia talok és még sokan

mások fáradoznak lá zasan

Ber hida leg na gyobb kul -

turális ese mény soro za -

tának si ke réért, mely

szeptember 13-14-15.
között várja a helyieket és

a városunkba látogató

vendégeket. Szük ség is

van a szervezők népes

táborára, hiszen se szeri, se

száma a több napon át

tartó programoknak. S
hogy milyen lesz az idei?

Kicsit rock-os, kicsit

pop-os, olykor népzenei, máskor lírai, a jól ismert kifejezéssel élve

összművészeti, ahogy megszoktuk és kiváló hangulatú, ahogy

elvárjuk. A rangos magyar művészek előadásai, a kiállítások, a

különböző versengések, a színvonalas, változatos programok tele -

pülésünk jó hírét erősítik, s méltán a város legnagyobb eseménye

a BERHIDAI NAPOK rendezvény. 

A városnapi rendezvény so ro zathoz tartalmas szóra kozást, önfeledt
hangulatot és felejthetetlen
pillanatokat kívánunk.
Kortól függetlenül bárkit
szívesen vár a Berhidai
Napok Fesztivál, hogy
bebizonyítsa, méltán a város
leg nagyobb eseménye a
rendezvény.

Szeretettel várunk min -
den kedves érdeklődőt, akik
szeretnék programjukat
színe sebbé, gazda gab bá
tenni!

Pergő Margit
polgármester
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A településhez tartozó Kiskovácsi előtt, a Séd-patak

két ága melletti terület évtizedekkel ezelőtt kiváló

fürdő- és horgászhelynek számított, az utóbbi években

azonban elhanyagolt állapotban volt. A körülbelül

három hek táros, városi tulajdonban lévő terület

rendbetétele a Séd kármentesítése kapcsán merült fel.

Az önkor mány zat pályázott és nyert is 38,5 millió
forintot a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader
Egyesülettől, a kivitelezés 2012 őszén indult. Az idei

év jelentős eseménye volt városunkban a Séd-parti
vízi- és szabadidőpark  átadása, melyet Dr. Kontrát

Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára

avatott fel. 

A közel 50 millió forintos összköltségű beruházással

olyan közösségi tér jött létre a településen, ami minden

itt élőnek kedvenc helye lehet, jól szolgálhatja kikap-

csolódásukat. A Séd-patak bal partján, a Kis-tó körül

többszintes parkot alakítottunk ki, kihasználva a meg-

lévő terepadottságokat.

A beruházás során olyan szabadtéri kultúr- és
pihenőpark jött létre, ahol sokszínű szabadidős tevé -

kenység végezhető. A parkban a kisgyermekektől a

nyugdíjas korosztályig mindenki értelmesen és szóra -

koz va töltheti el idejét. A próbaüzem alatt az elmúlt fél

évben a város lakói megszerették a parkot, magukénak

érzik a területet.

Az új funkciók kialakításával egy kihasználatlan zöld-

felületből élettel teli parkot hoztunk létre, s már a

fejlesztés következő ütemét tervezzük. A jövőben

vizesblokkal ellátott közösségi épületet, közös sütésekre
alkalmas kemencét építenénk a környező önkor mány -

zati területekre, de parkolók kialakítását is tervezzük.

A távolabbi tervek között a játszótér bővítése és

fiataloknak szánt gördeszkapálya kialakítása szerepel.

Külön öröm, hogy a Belügyminisztérium támo -

gatásával valamint prevenciós céllal telepített térfigyelő
kamera rendszer is átadásra került városunkban. A 20

kame rából álló térfigyelő rendszer az egész város, közte

a szép kivitelű szabadidőpark biztonságát is szavatolja.

A térfigyelő rendszer összesen mintegy 10 millió
forintba került, a beruházás jelentős részét minisz -

tériumi forrásból fedezte a város. A kamerák célja a

bűnesetek megelőzése, ennek megfelelően került

ilyen berendezés a parkba, az iskolákhoz, a

polgármesteri hivatalhoz és a szőlőhegyre kivezető

utak mellé is.

Pergő Margit 
polgármester

SZABADIDŐPARK ÉS KAMERARENDSZER

Berhida Város Önkormányzata 

tisztelettel meghívja 

a település valamennyi 

nyugdíjas lakóját 

az Ady Endre Általános Iskolába,

2013. október 1-jén, kedden
17.00 órára

az

IDÔSEK
VILÁGNAPJA

alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségre.

Köszöntőt mond: 

Pergő Margit
polgármester

Busz indul 16.45-kor

a Petőfi Művelődési Ház elől,

vissza a rendezvényt követően.
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Kedves Lakók!

Díszítsük fel a városunkba

bevezető fő utakat a

XXI. Berhidai Napok alkalmából!

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 lakókat, hogyha van

lehetőségük és szívesen részt vennének településünk

szépítésében, díszítsék fel a házuk elejét, a kerítést, kapu-

oszlopot, a fákat akár humoros formában is. (Felhasználható

anyagok: cserepes növények, szalma bálák, leanderek, tökök,

szalmabábuk, kukoricacsuhé, vessző stb…)

Az összeállításnak péntektől vasárnapig kell kint lenni.
A zsűri minden utcát végigjár a három nap egyikén, majd a

tíz legszebbet jutalmazni fogja, de lesznek különdíjak is a

legötletesebb kategóriában! Nagyon fontos, hogy a házszám

látható legyen, akinek nincs, kérjük, hogy egy kis táblára

írja a dekoráció mellé. 

Az eredményhirdetés vasárnap este lesz a Berhidai
Napok zárásakor. 

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

telefonszámot.

Összefogással Berhidáért

Egyesület

FIGyELEM!
A XXI. Berhidai Napok kirakodó vásárára

várjuk a helyi kistermelők és őstermelők portékáit!

Szervezők

SÜNI óVODA
FELHíVÁSA

Ősszel jubileumi ünnepséget szervezünk

óvodánk 50 éves évfordulójára. Fotókiállítást

is rendezünk az óvoda minél sokoldalúbb

bemutatása céljából.

A gyűjtőmunkához szeretnénk az Önök
segítségét kérni!

Ha van az Önök birtokában régi fénykép az

óvodáról, a gyermekekről vagy a dolgozókról,

kérjük, hozzák be az óvodába (Süni Napközi-

otthonos Óvoda, Bezerédi u. 2.), melyet a

digitalizálás után visszaadunk.

Bízunk benne, hogy az Önök segítségével
értékes kiállítást hozhatunk létre!

Kovácsné Tobak Márta
intézményvezető

AutóBuSZjÁRAt A XXI. BERHIDAI NAPOK HELySZíNÉRE
szeptember 13. szeptember 14. szeptember 15.

Indul indulási hely Indul indulási hely Indul indulási hely

14.15 Peremartongyártelep 8.45 Peremartongyártelep 9.45 Peremartongyártelep

(Művelődési Ház) (Művelődési Ház)

14.15 Peremartongyártelep 14.15 Peremartongyártelep

(Művelődési Ház) (Művelődési Ház)

16.15 Peremartongyártelep 16.15 Peremartongyártelep 19.30 Berhida

(Művelődési Ház) (Művelődési Ház) (Polgármesteri Hivatal)

23.00 Berhida 23.00 Berhida 

(Polgármesteri Hivatal) (Polgármesteri Hivatal)

A helyi közlekedést Pénzes Géza vállalkozó biztosítja.
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