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Városi Önkormányzat lapja

BERHIDA VÁROSBAN
2017-BEN MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK
Csakúgy, mint a 2016-os évben, az önkormányzat idén
is nyert az el nem adósodott települési önkormányzatok címû pályázat útján – amelyet már második alkalommal adhattunk be – idén 181.041.765 Ft-ot. Ebbõl az összegbõl
folytathattuk útjaink, járdáink felújítását, amelyet elõzõ
évben kezdtünk meg.

Zászlótér

Táncsics Mihály utca

Ibolya utca

A kivitelezési munkálatokat a Strabag Kft. végezte,
amelyek keretében 24 utcát érintõen közel 8 km hosszan
járdafelújításra került sor és 3.500 m2 területen pedig
útfelújítás történt.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Több pályázatunk is van, amelynek jelenleg még az elbírálására várunk. Ilyen például az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása elnevezésû felhívás keretében a Süni Óvoda konyhájának felújítására benyújtott pályázatunk; a Külterületi helyi közutak fejlesztésének keretében szeretnénk a Fenyõ sor egy szakaszát rendezni,
illetve az utak kezeléséhez, karbantartásához szükséges
erõ- és munkagépeket beszerezni.
Idén augusztusban a Széchenyi 2020 keretében a Területi Operatív Program felhívásaira ismételten benyújtottuk
támogatási kérelmeinket, úgymint a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde felújítására, beadtuk egy
kerékpárútra is a tervezetünket, illetve a Bezerédi térnek,
illetve a volt Csecsemõotthon helyének a parkosítására
is.
A városban élõk egészségének megóvása érdekében
további fitness parkok létrehozására – a Hunyadi térre és
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola szomszédságában lévõ park területére – benyújtott pályázatunkról még nem
született döntés.
Pergõ Margit
polgármester

Bezerédi utca
(Folytatás a címlapról)
A 2015. évi adósságkonszolidációs pályázati támogatás egy részébõl – 30 millió forint – idén nyáron megtörtént a Süni Napköziotthonos Óvoda tetõfelújítása. Az ezt
követõ belsõ felújítási munkálatokat az önkormányzat saját forrásból finanszírozta.
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MEGHÍVÓ

Lakossági tájékoztatás
útlezárásról

Berhida Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a
település valamennyi nyugdíjas lakóját
az

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Berhidán, a XXV. Berhidai Napok keretében 2017. szeptember 9-én, szombaton délelõtt futóverseny rendezzünk. A futóverseny
ideje alatt, 8.30 és 12.00 óra között az alábbi
útszakaszokon útlezárásra, illetve forgalomkorlátozásra kell számítani:
Bezerédi tér – Bezerédi utca – Kálvin tér –
Diófa utca – Vasút utca – Bartók Béla utca –
Könyves Kálmán utca – Dankó Pista utca –
Táncsics Mihály utca – Rózsafa utca – Hunyadi János tér – Bezerédi utca – Bezerédi tér
Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük, megértésüket köszönjük!
szervezõk

IDÕSEK VILÁGNAPJA
tiszteletére megrendezésre kerülõ ünnepségre.
Helyszín:

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Idõpont:

2017. október 3., kedd 17.00 óra
Köszöntõt mond:

PERGÕ MARGIT
polgármester
Közremûködik:

KOSSUTH GERGÕ
a Muzsika TV elõadója
Ünnepeljük együtt az Idõsek Világnapját!
Busz indul 16.45-kor a Polgármesteri Hivatal elõl,
vissza a rendezvényt követõen.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Jóga

KIÁLLÍTÁS KÖZÖSSÉGEINK
ÉLETÉBÕL

Szeptemberben ismét csatlakozni lehet
a Berhidai Kultúrház és Könyvtárban mûködõ
jógacsoporthoz.

A XXV. Berhidai Napok ideje alatt a Berhidai
Kultúrház és Könyvtár földszintjén szakköreink,
csoportjaink mindennapjait bemutató kiállítás
tekinthetõ meg.

A foglalkozások hétfõnként 18.30-kor kezdõdnek.
Jógamatrac szükséges!
Érdeklõdni lehet az alábbi telefonszámon:

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
szervezõk

06 30/730-3854
Zeitler Gabriella, csoportvezetõ

Autóbuszjárat a XXV. Berhidai Napok helyszínére
szeptember 8. – péntek
Indul indulási hely
15.15 Peremartongyártelep
(Mûvelõdési Ház)
16.00 Peremartongyártelep
(Mûvelõdési Ház)
22.45 Berhida
(Polgármesteri Hivatal)

szeptember 9. – szombat
Indul indulási hely
8.30 Peremartongyártelep
(Mûvelõdési Ház)
14.30 Peremartongyártelep
(Mûvelõdési Ház)
22.45 Berhida
(Polgármesteri Hivatal)

3

szeptember 10. – vasárnap
Indul indulási hely

14.30
20.00

Peremartongyártelep
(Mûvelõdési Ház)
Berhida
(Polgármesteri Hivatal)
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EFOP-1.3.5-16-2016-00388

„Komplex közösségfejlesztéssel az összetartó berhidai közösségért”
Elindult a „Komplex közösségfejlesztéssel az összetartó berhidai közösségért”
címû projekt
A „May Lasho Trajo - Jobb Élet” Egyesület 2017 júniusában két olyan Európai Uniós pályázatot nyert (EFOP-1.3.5-16-2016-00388 és EFOP-3.3.1-16-201700036), amelyek közül az egyikrõl részletesebben az alábbi cikkben,
a másikról szintén az újságban olvashatnak. A projekt elsõdleges célkitûzése a berhidai közösség fejlesztése az alábbi eszközökkel: önkéntesség népszerûsítése, generációk közelítése, a családi és társadalmi
összetartás erõsítése vagy a társadalmi integráció elõsegítése által.
A 36 hónapos projekt közvetlen célcsoportja a Berhida településen élõ 14–35 éves fiatalok köre, valamint a 60 év feletti idõsödõ
és idõs személyek, mivel a célunk az életminõségük javítása a közösségi tevékenységekbe való bevonás által. A programok természetesen a település egészét érintik, mivel a cél a helyi szükségletekre épülõ, helyi lehetõségeket maximálisan kihasználó kisközösségi együttmûködés, amiben a helyi közösségekbe tartozó embereken kívül az együttmûködõ szervezeteket, egyházakat és intézményeket képviselõ személyek is érintettek.
A 2017. június 1-tõl 2020. június 1-ig tartó projekt keretében – de
nem a projektbõl finanszírozva – az érintett szervek vezetõibõl megalakítjuk a Berhidai Helyi Közösségi Támogató Csoportot, amely
havonta ülésezik. A testület feladata a helyi igények és a projekt
szakmai tartalmának összehangolása. A Helyi Közösségi Támogató Csoport (HKTCS) tevékenysége közé tartozik egy közösségfejlesztési terv kidolgozása és végrehajtása a projekttel összhangban, valamint a toborzás megvalósítása. Így tökéletesen megvalósulhat a
célcsoport igényei és a szakmai igények összehangolása.
Az elnyert 25 milliós projekt részeként az eredményes és hatékony közösségfejlesztés elérése érdekében havonta különféle klubfoglalkozások kerülnek megrendezésre. A Párbeszéd Klubban a
generációk közötti szakadék mérséklése a célunk, az Önkéntes

Klub által az önkéntesség
eszméjét szeretnénk terjeszteni, az Életmód Klub
feladata pedig az egészséges és tudatos életmódra
nevelés. Emellett félévente családi nap és minden
hónapban Önkéntes Nap
megrendezésével gondoskodunk a fent említett célok elérésérõl. Az elsõ
Családi nap 2017. szeptember 9-én, a Berhidai Napok keretében valósul meg, amely kitûnõ módja, hogy a családok megismerkedjenek a közös szabadidõtöltéssel, illetve nagyszerû lehetõség a közösségek kohéziós szintjének növelésére.
A projektrõl bõvebb információ a www.mltegyesulet.hu honlapon, valamint az Egyesület közösségi oldalán található.
Babai János
elnök
Tisztelt Szülõk! Kedves Diákok!
Remek lehetõségre szeretném felhívni a figyelmeteket!
A „May Lasho Trajo – Jobb Élet” Egyesület lehetõséget kínál
(EFOP-1.3.5-16-2016-00388 számú projekt keretein belül) az
érettségire készülõ diákok részére a kötelezõ közösségi szolgálat
(50 óra) teljesítésére. Egyesületünk önkéntes napokkal járul hozzá a település környezetének megóvásához, szépítéséhez. Örömmel
látjuk azokat a diákokat, akik szeretnék a lakóhelyükön/ vagy annak közelében eltölteni a kötelezõen elõírt szolgálatot. Minden alkalommal biztosítjuk a szükséges felszerelést, így a diáknak csak
a tettrekészségére van szükség.
További információért keressék: Velegi Brigitta, szakmai koordinátor, e-mail: mlt.egyesulet2007@gmail.com tel.: 06 20/238-0907
Babai János, elnök

FOLYTATÓDIK A „MAY LASHO TRAJO – JOBB ÉLET” EGYESÜLET
„TANODAI PROGRAMOK TÁMOGATÁSA” CÍMÛ PROJEKTJE
Az Egyesület 2017 júniusában egy olyan
Európai Uniós projekt (EFOP-3.3.1-162017-00036) megvalósításába kezdett, melynek elsõdleges célkitûzése direkt módon a
berhidai hátrányos helyzetû gyermekek fejlesztése, fõként az iskolai teljesítményük javítására vonatkozóan.
Emellett cél az önkéntesség népszerûsítése, a generációk közelítése, a családi és társadalmi összetartás erõsítése.
A 16 hónapos projekt közvetlen célcsoportja elsõsorban a
Berhida településen élõ hátrányos helyzetben lévõ általános iskolások, valamint szüleik, akiknek a közösségi tevékenységekbe való bevonása segíthet, hogy gyermekeik jobb eredményeket érjenek el a Tanoda kínálta programokkal.
Ez a program az egész települést érinti, fõként a tanulási nehézségekkel küzdõ gyermekeket, akik szakemberektõl kapnak támogatást. Az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola pedagógusain kívül az együttmûködõ szervezetek közé tartozik a lovászpatonai, illetve a veszprémi Tanoda, emellett Berhida Város Önkormányzata és intézményei, valamint a helyi iskolák és az
egyház is pozitív hozzáállást tanúsítanak.
A 2017. június 1-tõl 2018. október 1-ig tartó projekt keretében
az érintett gyermekek nemcsak a tanulásban kapnak segítséget, de
lehetõségük van kirándulásokra, táborokba menni a projekt keretein belül. A hátrányos helyzetû családoknak nagy segítséget jelenthet, hogy a beiratkozott tanulók iskolakezdéskor tanszercsomagot
kapnak. Valamint a gyermekeknek lehetõségük van arra, hogy a

fõzési ismereteiket bõvítsék a foglalkozásvezetõk
segítségével.
Júliusban megrendezésre került egy tábor Kustánszegen, ahol a táborozók
kézmûves foglalkozásokon vettek rész. A társasjátékok, ügyességi játékok is
hozzájárultak a logikus
gondolkodás és a mozgáskoordináció fejlesztéséhez. Kicsik és nagyok által is pozitív visszajelzések érkeztek.
Az elnyert 18 850 000 forintos európai uniós támogatásból
megvalósuló projekt részeként végig a célcsoporttal foglalkozó
mentor és családi kapcsolattartó munkatársat alkalmazunk, valamint
egy esélyegyenlõségi felelõs is segíti az egyenlõ bánásmód elvének érvényesülését a Tanoda minden területén. Az eredményesség érdekében havonta egy klubfoglalkozást tartunk, mely lehetõséget kínál a gyermekeknek és szüleiknek, hogy hiteles elõadóktól szerezzenek információt, valamint a személyes és a szociális
képességeik is fejleszthetõk ezáltal.
A projektrõl bõvebb információ a www.mltegyesulet.hu honlapon, valamint az Egyesület közösségi oldalán található.
Babai János
„May Lasho Trajo – Jobb Élet” Egyesület elnöke
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Érettségizzen
esti tagozaton!
Veszprém megye több településén mûködõ,
a felnõttoktatásban nagy tapasztalattal rendelkezõ
és jó érettségi eredményeket felmutató gimnáziumi
hálózatunk felvételt hirdet
a 2017/2018-as tanévre.
Az elõzetes tanulmányok beszámításával a gimnázium
KÉT-HÁROM ÉV ALATT ELVÉGEZHETÕ,
DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYELHETÕ!
Beiratkozás:
minden szerdán
2017. augusztus 21-tõl munkanapokon
Pótbeiratkozás szeptember 15-ig

8.00-14.00 óráig
8.00-16.00 óráig

BERHIDAI TAGINTÉZMÉNY
(Ady Endre Általános iskola épülete)
Berhida, Kossuth L. u. 11.
Érdeklõdni illetve telefonon jelentkezni:
Fornai Mariettánál
06-88/586-680, 06-88/455-184, 06-30/685-3743

Keressük Berhida Város Lekvárját!
A Kertbarát Kör a XXV. Berhidai Napok keretében lekvárversenyt rendez.
KATEGÓRIÁK: • Gyümölcsbõl készült lekvárok
• Zöldségekbõl készült lekvárok
• Baracklekvár
• Kreatív, különleges ízû lekvárok
• Vegyes gyümölcslekvárok
NEVEZÉS: A versenyre érkezõ lekvárokat
2017. szeptember 7-én, csütörtökön 10-20 óra között
az Ady Endre Általános Iskola tornatermében lehet leadni.
ZSÛRI: A legfinomabb, legjobb állagú lekvárokat
KOVÁCS LÁZÁR séf fogja kiválasztani.
A legjobbnak ítélt lekvárkészítõket oklevéllel és értékes ajándékkal jutalmazzuk.
Bõvebb információ: Kellerné Szász Anikó – 30/989-1152
Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!

Programajánlat:
A Berhidai Napok ideje alatt a Kertbarát Kör terménykiállítással, bor- és lekvárkóstolóval várja
a látogatókat az Ady Endre Általános Iskola tornatermében!
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