
ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
BERHIDA

Kellemes vagy fontos események
ismétlõdése során szívesen emléke-
zünk meg a kerek számokról. Amikor
két esemény is egybe esik, akkor
gyakrabban „jubilálunk”.

A mi esetünkben tíz évvel ezelõtt, az
akkori „Berhidai Napok” elsõ napján
kaptuk meg hivatalosan a várossá
nyilvánításról szóló dokumentumot.
Ettõl fogva Berhidán, szeptember
második hétvégéjén, a három napos
eseménysorozat alatt egy kicsit min-
dig erre is emlékezünk.

Három nap, mert ez egy péntek dél-
utánnal induló tartalmas hétvége lehet
mindenkinek és három nap azért is,
mert a saját szervezés és a kassza eny-
nyit bír el igaz, megfeszített tempóval. 

Az idei XXII. alkalom esetén is
maradunk a jól bevált saját módszer-
nél: a képviselõ-testület elõzetes jó-
váhagyása után a Kultúrház csapata
tervez, szervez és bonyolít.

Fontos, hogy ez a három nap pergõ,
jó ritmusú legyen, hiszen ezt szokták meg tõlünk az itt
élõk, a fellépõk és az ide látogató vendégek.

A szokásainknak megfelelõen kiállításokat nyitunk meg.
Ismét megmutatják magukat a helyi amatõr alkotók, a

kertbarátok, a mûvészeti ambíciókkal rendelkezõ civilek,
gyerekek, erõtõl duzzadó sportemberek, profi mûvészek. 

Az elmúlt esztendõk hagyománya szerint az idén is be-
mutatjuk a város tehetségeit, mûvészeti csoportjait, in-
tézményeit és országosan ismert és elismert elõadók is
pódiumra lépnek.

A Város Napja tiszteletére a Liliput-Kisvonat várja a
látogatókat városnézõ kirándulásra, melyen a város ne-
vezetességeit ismerhetik meg. 

Az Összefogással Berhidáért
Egyesület díjazni fogja azokat, akik
sokat tettek a „Virágos Berhida” cí-
mért.

Jönnek rendõrök is, na nem csak
azért, hogy vigyázzanak ránk, hanem
azért is, hogy megismertessék a bi-
cikli tulajdonosokkal a „Kerékpár
Regisztrációs Program” lényegét.  

Vasárnap a Bakony és Balaton Ke-
leti Kapuja LEADER Egyesülettel
közösen szervezve LEADER Zenei
Napot tartunk igazán neves mûvé-
szek fellépésével. A profi mûvészek
mellett az óvodások is fellépnek zene-
kari kísérettel.

Lesz „íz-világ” és népi mesterség
bemutató. A helyi „öregfiúk” a zirci-
ekkel együtt nekiveselkednek a nagy-
pályás focinak.

Mindhárom napra jellemzõ a zene,
a zene, a zene és mindez élõben.

A program összeállításánál most is az
volt a törekvésünk, hogy sokszínû,

széles korosztályhoz szóló és minõségi legyen.
Városunk jó hírét úgy tudjuk öregbíteni, hogy nemcsak

az itt élõk, hanem, akik eljönnek hozzánk – akár fellépõ-
ként, akár vendégként – azok is kellemesen emlékezzenek
az itt történtekre.

Ez a rendezvény elsõsorban a helyieknek és helyiek-
rõl szól, de szívesen osztjuk meg örömünket az idelátoga-
tókkal.  

A XXII. Berhidai Napokra az újságban feltüntetett
program eljuttatásával hívunk mindenkit, akik szeretnék
programjukat színesebbé, gazdagabbá tenni!

Pergõ Margit
polgármester

XXI. évfolyam 6. szám
2014. szeptember

Városi Önkormányzat lapja

A SZÁMOK TÜKRÉBEN - 10 ÉVE VÁROS BERHIDA
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BERHIDA VÁROS 2014-BEN
MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEI

Újabb sikerrõl van lehetõségünk beszámolni, a Séd
menti kultúrparkunk – ahogy mindenki ismeri, a Kistó –
bõvült ebben az évben. A Mezõgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatalhoz benyújtott pályázatunkat támogatásra
érdemesnek ítélték, így az önkormányzat 28 146 853 Ft
támogatásban részesült. 

A bõvítés keretein belül kemencés park létesült, ahol bár-
ki sütögethet szabadon, és hogy kényelmesen el is lehes-
sen fogyasztani, asztalokat és padokat telepítettünk. Az
edényt sem kell hazavinni, hiszen egy kiszolgáló épület is
készült, amiben a mosdók, illetve akadálymentesített
mosdó mellé egy mosogatókonyha is készült. 

A tó túloldalán, Kiskovácsi felé egy sövénylabirintus ké-
szült, amit teljes valójában néhány év múlva élvezhetünk
csak, tekintettel arra, hogy a növények még kicsik, de szív-
bõl reméljük, hogy sok kisgyermek kedvelt játszóhelye lesz!

Továbbhaladva már látható, hogy elkészült Berhidán
a fiatalok által oly sokszor – és sokáig – hiányolt gördesz-
ka pálya, számtalan elemmel. A pálya természetesen nem
csak gördeszkával használható, az ügyesebbek akár
BMX-el is nekivághatnak! Reméljük, hogy nagyon so-
kan fogják használni.

Néhány kép a kivitelezésrõl: 

Örömmel számolunk be arról, hogy egy sikeresen
megvalósított pályázati projekten vagyunk túl.

A pályázat az Európai Unió támogatásával a Társadalmi
Megújulás Operatív Program „Óvodafejlesztés” címû konst-
rukcióban, TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0048. számon, „Fej-
lesztés a berhidai Süni és Hétszínvirág óvodákban, valamint
a vilonyai tagóvodában” címmel valósult meg. Berhida Vá-
ros Önkormányzata ezen pályázata megvalósítására
11 589 915 Ft támogatást nyert. A projekt megvalósítási idõ-
szaka 2013. január 1-tõl – 2014. június 30-ig tartott. 

A pályázat célja volt, hogy az óvodák a támogatás se-
gítségével optimális személyi és tárgyi feltételeket tudja-
nak biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük
kibontakoztatásához. 

Ennek keretében eszközök (mozgást, hallást, logikát
segítõ fejlesztõ játékok, eszközök), és kültéri játékok kerül-
tek beszerzésre mindegyik óvodában. 

Labirintus

Fogadóépület

Gördeszkapálya
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Szakmai napok megrendezésére is sor került elismert
szakemberek közremûködésével, valamint családi nap ke-
retén belül a gyermekek és a szülõk is részt vehettek kü-
lönbözõ programokon, melyet szintén népszerû elõadó-
mûvészek tettek még színvonalasabbá.

A pályázat tartalmazta a fenntartó projektmenedzs-
menti, valamint az óvodapedagógusok felkészítését
oktatásirányítási, tanügyigazgatási, az óvodai nevelé-
si munkához kapcsolódó értékelési és tervezési felada-
tokra akkreditált képzésen, továbbképzésen, trénin-
gen. 

Ennek kapcsán az elért eredmények jó gyakorlatként
beépülnek a mindennapi mûködésbe.

Köszönjük a projekt megvalósításában részt vett
óvodapedagógusoknak, a szakmai és pénzügyi vezetõ-
nek, kollégáknak, hogy tudásukkal, elkötelezettségük-
kel, munkájukkal segítették a program megvalósítá-
sát.

Pergõ Margit
polgármester

TOVÁBBI FEJLESZTÉSEINK

III. számú orvosi rendelõ homlokzati hõszigetelése

Megkezdõdött az Orgona utcai járda építése

Idõsek Nappali Ellátását biztosító intézmény 
homlokzati felújítása
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ÚJRA BERHIDÁN A CHRONO CLASSIC 2014 MEZÕNYE!
A CHRONO CLASSIC az Oldtimer Szuperkupa veteránautós
túraverseny-sorozatának harmadik futama, melyen több mint
80 veterán vagy különleges youngtimer vesz részt. Székesfehér-
várról rajtol a mezõny szeptember 13-án, hogy a Balaton déli
partján át a Somogyi-dombság kicsiny településeit felfedezve
eljussanak ismét Balatonlellére. 30 településen át vezet majd a
speciális itinerfüzet, mely egy ügyességi feladat erejéig
Berhidára is elhozza a különleges négykerekûeket. 

Szombaton mintegy másfél órán át látható a csodálatos au-
tókaraván a Hõsök tere utcában, ahol az autók egy pontossági
feladatot teljesítenek. 

A legöregebb résztvevõnk egy 1938-as Mercedes-Benz
170V Cabrio Limousine, mely alapja volt a háborús idõszak ka-
tonai jármûveinek és a II. Vh. utáni években az újrakezdõdõ
Mercedes személyautó gyártásnak. A nyitott változat ma már vi-
szonylag ritka. A legtöbb példány a háborúban odaveszett, ez
a példány is túlélte a Barbarossa hadmûveletet.

Résztvevõk:
A hazai oldtimer-autózás szerelmesei mellett idén is érkez-

nek résztvevõk Csehországból és a szomszédos Ausztriából is. 
Sokféle márka képviselteti magát a különbözõ kategóriákban

1938-tól 2009-ig: Alfa Romeo, Austin Healey, BMW, Check-
er, Chevrolet, Citroën, Ferrari, Fiat, Ford, Jaguar, Jensen, Lan-
cia, Mercedes-Benz, MG, Mini, Morgan, Opel, Peugeot, Por-

sche, Rover, Saab, Skoda, Spartan, Triumph, Volkswagen és
Volvo is lesz az indulók között. És hogy azok se maradjanak él-
mény nélkül, akiket a múlt élõ emlékei mellett a teljesítmény és
a mai csúcstechnika hoz lázba: a mezõny végén néhány mo-
dern Ferrari sportkocsi fog haladni, gondoskodva a felejthetet-
len hangélményrõl is.

TALÁLKOZZUNK SZEPTEMBER 13-ÁN 
SZOMBATON 10 ÓRÁTÓL A HÕSÖK TERÉN!

A rendezvény hivatalos honlapján bõvebb információk, részt-
vevõ autók és szabadon felhasználható fotók is megtalálhatóak:

www.chronoclassic.hu

Városi temetõ bõvítése

Peremartoni Sportöltözõ felújítása II. ütem

Védõnõi szolgálat akadálymentes feljáró, elõtetõ, 
babakocsi tároló készítése

Az elkészült Veszprémi úti járda
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Berhida Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja a település
valamennyi nyugdíjas lakóját 

a Petõfi Mûvelõdési Házba
2014. október 1-jén, szerdán 

17.00 órára 
az

IDÕSEK VILÁGNAPJA
alkalmából megrendezésre kerülõ ünnepségre.

Köszöntõt mond: 
Pergõ Margit
polgármester

Közremûködnek:
Hétszínvirág Óvoda

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Süni Óvoda

Busz indul 16.45-kor a Polgármesteri Hivatal elõl, 
vissza a rendezvényt követõen.

Autóbuszjárat a XXII. Berhidai Napok helyszínére

Tisztelt Olvasó!

A Várpalotai Rendõrkapitányság
a XXII. Berhidai Napok keretében, 

KERÉKPÁR REGISZTRÁCIÓS
PROGRAMOT szervez.

IDÕPONT:

SZEPTEMBER 13. 9.00–12.00-IG

HELYSZÍN:

Kultúrház és a Körzeti
megbízotti iroda közötti terület

A kerékpárral rendelkezõ személyek a program kereté-
ben nyilvántartásba vetethetik jármûvüket, melyrõl egy

regisztrációs kártyát
kapnak. A programon részt vevõ személyek 

a Várpalotai Rendõrkapitányság munkatársaitól
láthatósági mellényt

kapnak ajándékba.
(A Rendõrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki bi-
zonylattal, számlával, adás-vételi szerzõdéssel rendelke-
zik, a regisztrációra azt is hozza magával.)

Kérjük, vegyék igénybe a lehetõséget, 
hiszen ez az Önök érdekét is szolgálja!

PÁLYÁZAT
A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet pályázatot hirdet,
a TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TA-
LÁLHATÓ KÖZTERÜLETEK GÉPI HÓ ELTAKARÍ-
TÁSI ÉS GÉPI SÍKOSSÁG-MENTESÍTÉSI MUNKÁI-
NAK ELVÉGZÉSÉRE 2 évre.
Pályázni csak érvényes szakirányú vállalkozói engedéllyel,
írásban lehet, 
2014. SZEPTEMBER 24. 12 ÓRÁIG.
A pályázati dokumentáció megvásárolható 10.000 Ft-ért a 
Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal (8181 Berhida,
Veszprémi út 1-3.) pénztárában. 
Tájékoztatás a 30-829-5174 telefonszámon.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Berhida Város Önkormányzata nevében ezúton mon-
dok köszönetet Markó János kõfaragó mesternek, a
Petõfi Mûvelõdési Ház fennállásának 50 éves évfor-
dulójára ajándékozott márványtábla készítéséért. 

Pergõ Margit
polgármester

szeptember 12. szeptember 13. szeptember 14.
Indul  indulási hely Indul indulási hely Indul indulási hely

14.15 Peremartongyártelep 9.45 Peremartongyártelep 9.45 Peremartongyártelep
(Mûvelõdési Ház) (Mûvelõdési Ház) (Mûvelõdési Ház)

16.15 Peremartongyártelep 14.15 Peremartongyártelep 15.00 Peremartongyártelep
(Mûvelõdési Ház) (Mûvelõdési Ház) (Mûvelõdési Ház)

22.30 Berhida 16.15 Peremartongyártelep 20.30 Berhida
(Polgármesteri Hivatal) (Mûvelõdési Ház) (Polgármesteri Hivatal)

22.30 Berhida 
(Polgármesteri Hivatal)
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