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Berhidai sikeres pályázatok az elmúlt években

A hálaadás napja és boldogulásunk ünnepe
Idén a Városháza adott otthont az augusztus 20-ai rendezvénynek

Berhida Város Önkormányzata 2017-ben a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program keretein belül támogatási ké-
relmet nyújtott be kerékpárút hálózatának fejlesztése, a biz-
tonságos munkába járás feltételeinek megkönnyítése érdekében.
A kerékpárút-hálózat a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00004 azono-
sítószámú, „Két keréken a munkába” – Berhida központ –
Peremarton Iparterület között kerékpáros létesítmények kialakí-
tása elnevezésû projekt részeként valósult meg. A projektet
Berhida Város Önkormányzata 299,439 millió forint európai
uniós vissza nem térítendõ támogatás és 9,376 millió forint ön-
rész segítségével valósította meg.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program részeként
3.750 méteren jött létre új kerékpárforgalmi hálózati elem Veszp-
rém megyében, Berhida város közigazgatási határain belül.

Az önkormányzat a kerékpárút kialakításával azt az elsõdle-
ges célt kívánta elérni, hogy megteremtse a fenntartható és kör-
nyezetbarát közlekedés feltételeit és csökkentse a szén-dioxid
kibocsátást. Emellett kiemelt szempont volt a kerékpárosok, a
gyalogosok részére a közlekedés biztonságosabbá tétele, a helyi
munkaerõ kerékpárral történõ munkába járásának segítése.

A fejlesztés során a Peremarton gyárkapu – Orgona – Csoko-
nai és Széchenyi utcák kerékpárosbarát (két haladósávos nyitott
kerékpársáv) nyomvonallá való kiépítése, valamint a Dankó Pis-
ta és Liszt Ferenc utcák forgalomtechnikai eszközökkel történõ
kijelölése valósult meg.

Az építéssel érintett szakaszokon a kopóréteg profilmarása
után a szükség szerint útszélesítés, két réteg aszfaltburkolat terí-
tés, új szegélyek építése, a csapadékvíz elvezetése, az új burko-
lati jelek felfestése, valamint a KRESZ táblák igény szerinti cse-
réje és pótlása készült el.

2021. márciusában az önkormányzat benyújtotta a Támogató
felé a fejlesztési támogatás elszámolásáról szóló dokumentációt.
A Támogató 2021. májusában tájékoztatta az önkormányzatot,
hogy a benyújtott záró kifizetési igénylést és kapcsolódó záró
beszámolót jóváhagyták. A projekt a Széchenyi 2020 program
keretében valósult meg.

(Folytatás a 2. oldalon)

„Az államalapítás, Szent István ünnepe – nekünk, magyarok-
nak – sohasem puszta emléknap volt csupán, hanem a hálaadás
napja is egyben.” – mutatott rá ünnepi beszédében Pergõ Margit
polgármester az augusztus 20-ai városi ünnepségen.

Augusztus 20-án, Szent István napján a korábbi évekhez ha-
sonlóan, idén is színvonalas ünnepléssel – többek között arató
felvonulással és néptáncbemutatóval – készültek a szervezõk és
a fellépõk. Most azonban a már régen áhított, felfrissülést hozó,
délelõtti záporesõ elmosta a mûsor egy részét, a rendezvény a

Városháza térrõl zárt helyre, a díszterembe szorult. De az arató-
dalok elhangzása, az új kenyér felszentelése ezúttal is az egyik
legrégibb magyar ünnepünk megszokott hangulatát idézte. A
Rokolya Néptánccsoport a számunkra életet jelentõ búza betaka-
rításának jelképével, aratókoszorúval érkezett, és aratóénekkel
nyitotta meg a Szent István napi rendezvényt.

A Himnusz eléneklését követõen településünk újonnan kine-
vezett plébániai kormányzója, Simon László atya – imádság ke-
retében – megszentelte és megáldotta a nemzeti színû szalaggal
átkötött, új búzából sütött kenyeret.

A továbbiakban a magyar állam születésnapját Pergõ Margit
polgármester köszöntötte ünnepi beszéddel. Nem hagyta szó
nélkül, hogy ezen a napon számunkra két fontos esemény esett
egybe: az oly régen várt csapadék és a hagyományos ünneplés.
Emiatt a szabadtéri produkciókat – amire lelkiismeretesen ké-
szültek a fellépõk –, sajnos elmosta az enyhülést hozó esõ.

Ám nemcsak településünk ünneplése tért el a korábbiaktól, ha-
nem – mint fogalmazott – az idei augusztus 20. a legkevésbé sem
tekinthetõ megszokottnak az egymást követõ Szent István napok
sorjázásában. Történelmi mértékû aszály sújtja egész Európát.
Több mint egymillió hektáron került veszélybe a termés egy ré-
sze, az Alföldön vannak olyan területek, ahonnan nem lesz mit be-
takarítani.

(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a címlapról)
2020. márciusában az önkormányzat

274,07 millió forint vissza nem térítendõ
támogatást nyert el a Terület és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretén belül közzétett TOP-1.4.1-19
Bölcsõdei férõhelyek kialakítása, bõví-
tése tárgyú felhívás alapján, TOP-1.4.1-
19-VE1-2019-00011 azonosító számon
regisztrált, Bölcsõde fejlesztése és új
épület építése megújuló energiaforrással
Berhida városában címû pályázaton. 

A Hétszínvirág Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsõde berhidai intézmé-
nyében maximálisan 14 fõt (2. évet be-
töltött esetében) lehet beíratni a bölcsõ-
débe, viszont az elmúlt évek jelzései és
várólistái alapján helyhiány jelentkezett,
mivel egyre több a GYES-rõl, valamint
a GYES mellett munkába visszatérõ
szülõ. Továbbá a térségi településekrõl
ingázó munkavállalók igénye is meg-
növekedett a környezõ, dinamikusan
fejlõdõ gyárak létszámbõvítõ foglalkoz-
tatáspolitikája miatt. Ezen okok megol-
dására döntött az önkormányzati testület
és az önkormányzatok társulása e pályá-
zat keretén belül történõ bölcsõdefej-
lesztésrõl, melyhez a fenntartási idõ vé-
géig vállalják a mûködtetéshez szüksé-
ges személyi és tárgyi feltételek biztosí-
tását. A jelenleg mûködõ 12-14 fõs ve-
gyes csoport helyett egy 0-2 éves korig
12 fõvel mûködõ csoportban, valamint a
2. életévét betöltött gyermekeknek 14
fõvel mûködõ csoportban biztosítaná a
bölcsõdés korú gyermekek ellátását a le-
endõ új épületben.

A projekt további célja, hogy meg-
újuló energia használatával az új épület
gazdaságosabban, környezetkímélõb-
ben és esztétikusabban tudjon mûködni
a mai elvárások szerint, a vidéki életmi-
nõség felzárkóztatása és az esélyegyen-
lõség javítása érdekében. 

A Támogatási Szerzõdés 2020. már-
cius 12-én lépett hatályba, melyet köve-
tõen a tervezõ kiválasztása megtörtént, a
tervdokumentáció elkészült, a kapcsoló-
dó jogerõs építési engedélyek, kiviteli
tervek és a rehabilitációs szakértõi nyi-
latkozat az akadálymentesítésrõl rendel-
kezésre állnak. A mûszaki ellenõrrel a
szerzõdés megkötésre került. A közbe-
szerzési szakértõ kiválasztása megtör-
tént. A kivitelezõ kiválasztására irányu-
ló közbeszerzési eljárás lebonyolítására
sor került. Az eljárás eredményes volt.

A kivitelezõvel a szerzõdés megkötésre
került, a kivitelezés folyamatban van.
Projekt tervezett befejezési dátuma:
2022.12.29.

A nyertes pályázat keretében, a
Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda
és Bölcsõde eszközeinek beszerzésére is
pályázati eljárás került kiírásra.
2022.05.30. napján a szállítási szerzõ-
dés megkötésre került a szállítóval.

Az Önkormányzat az Önkormány-
zati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatására 2021.03.12. napján
kérelmet nyújtott be. A Belügyminiszté-
rium 2021. június 29. napján kelt
BMÖFT/6-8/2021. iktatószámú minisz-
teri döntésnek megfelelõen 19 581 986
Ft vissza nem térítendõ támogatásban
részesítette az önkormányzatot. A mû-
szaki ellenõrrel, valamint a kivitelezõ-
vel a szerzõdés megkötésre került. A ki-
vitelezõ, az alábbi járdaszakaszokat

újította fel: Rózsafa u. 1006/1 hrsz-ú
(563 fm), Dózsa György u. 18. hrsz-ú
(320 fm), valamint a Platánfa u. 53.
hrsz-ú (321 fm). A mûszaki átadás-átvé-
telre 2021. november 2-án került sor. A
pályázat elszámolása megtörtént.

A „Gyermekorvosi rendelõ és védõ-
nõi szolgálat elhelyezése érdekében ön-
kormányzati ingatlan fejlesztése” tárgy-
ban, kormányhatározat alapján bruttó 64
millió forint értékû támogatásban része-
sült az önkormányzat. A támogatás oda-
ítélését követõen gondoskodtunk a kivi-
teli tervek elkészítésérõl, a kivitelezõ ki-
választására irányuló közbeszerzési el-
járás megindításáról. Azonban három-
szor eredménytelenül lefolytatott kivite-
lezési közbeszerzési eljárás a koncepció
átgondolását tette szükségessé.

A felújítás fontosságára tekintettel és
a megvalósíthatóság érdekében – az en-
gedélyköteles beruházási elemek elha-
gyását tartalmazó – módosított felújítási
mûszaki dokumentáció elkészítésérõl
döntött az önkormányzat.

Tekintettel a rendelkezésre álló forrás-
keret szûkösségére, az építõiparban ta-
pasztalt drasztikus áremelkedésre és kapa-
citáshiányra, a módosított tartalmú kor-
szerûsítés, felújítás a meglévõ épületek
megtartásával lett biztosítva úgy, hogy az
öregek napközi otthonának az önkor-
mányzat máshol biztosított helyszínt. A
meglévõ két épületben a két funkció - vé-
dõnõi szolgálat és gyermekorvosi rendelõ
- külön-külön lett elhelyezve, a meglévõ
helyiségek megtartásával. Az új koncep-
ció a meglévõ alapterületek minél kedve-
zõbb kihasználásával nem engedélyköte-
les beruházásként valósult meg.

A Támogató jóváhagyta a módosítá-
si kérelmet, így a kivitelezõ kiválasztá-
sára irányuló ismételt közbeszerzési el-
járás megindítására került sor. Az eljá-
rás eredményes volt, az önkormányzat a
vállalkozóval a szerzõdést megkötötte.
A felújítás sikeresen befejezõdött, az
ünnepélyes átadás megtörtént.

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17: „A helyi ter-
mékértékesítést szolgáló piacok infrast-
rukturális fejlesztése, közétkeztetés fej-
lesztése - „A korszerû berhidai közét-
keztetésért” c. eszközbeszerzési pályázat
keretében a támogató döntése alapján az
önkormányzat a Süni Óvoda konyha esz-
közbeszerzésére bruttó 13,89 millió forin-
tot nyert, melyhez önerõ terhére napele-
mes energiahatékony megoldás társult. Az
Önkormányzat saját forrásból az óvodai
konyha meglévõ szerkezeti struktúra sze-
rinti felújítására kivitelezõi szerzõdést kö-
tött. 2022. januárjában a kivitelezési mun-
kálatok befejezõdtek. A felújításnak kö-
szönhetõen a VP6 projekt keretében meg-
vásárolt eszközök megfelelõ gépészettel
ellátott, megújult környezetben tudják biz-
tosítani a hatékonyabb feladatellátást. A
Süni Óvoda konyhájában minõségi fej-
lesztést tudtunk végrehajtani, mely az itt
nevelt gyermekek egészséges és ép fejlõ-
déséhez nagymértékben hozzájárul. Az
eszközbeszerzési projekt fizikai megvaló-
sítása megtörtént. Az elszámolás benyúj-
tásra, felülvizsgálatra és elfogadásra került.

Az önkormányzat a 1625/2021.
(IX.3.) kormányhatározat alapján bruttó
200.000.000,- Ft összegû támogatási for-Távlati kép Védõnõi szolgálat

Gyermekorvosi rendelõ
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rásban részesült. A 2021. szeptember 6-
án kibocsátott támogatói okirat alapján
kizárólag közpark fejlesztésére, piac
kialakítására használható fel a támoga-
tás. A parképítési munkák örökségvéde-
lemi bejelentését a Kormányhivatal hatá-
rozatában jóváhagyta. A tervezõ kivá-
lasztása megtörtént, a tervdokumentáció
elkészült, a megvalósításhoz szükséges
tervek rendelkezésre állnak. A mûszaki
ellenõr kiválasztásra került. A tervek a
mûszaki ellenõrrel egyeztetésre kerültek,
a szükséges módosítások végrehajtását
követõen a közbeszerzési mûszaki doku-
mentáció rendelkezésre áll. A közbeszer-
zési tanácsadóval a szerzõdés megkötés-
re került. 2022. május 11-én a képviselõ-
testület a Kbt.115. §-a szerinti közbeszer-
zési eljárás elindításáról döntött. A köz-
beszerzési eljárás megindításra került.
Az eljárás – kivitelezõi ajánlat hiányában
– eredménytelenül zárult. A Képviselõ-
testület a közbeszerzési eljárás ismételt
kiírása mellett döntött, a felhívás 2022.
július 15-én ismét megjelent. A közbe-
szerzés eljárási szakaszban van.

Az önkormányzat a 1912/2021.
(XII.15.) kormányhatározat alapján brut-
tó 94 054 314.- Ft összegû támogatási
forrásban részesült. A 2021. december

16. napján kibocsátott támogatói okirat
alapján kizárólag az Ady Iskola tetõfel-
újítása megvalósítására használható fel a
támogatás. A kivitelezéshez szükséges
mûszaki dokumentáció elkészítésre ke-
rült. A mûszaki ellenõrrel és a közbeszer-
zési szakértõvel a szerzõdést megkötötte
az önkormányzat. 2022. május 11-én a
képviselõ-testület a Kbt.115. §-a szerinti
közbeszerzési eljárás elindításáról dön-
tött. Az eljárás eredményesen zárult. A
szerzõdés megkötésre került a vállalko-
zóval. A felújítás folyamatban van.

A KEHOP-2.2.1-15-2015.00005 szá-
mú Bonyhád és agglomerációs térségé-
nek szennyvíztisztítása, új szennyvíz te-
lep megvalósítása címû projekt kapcsán
egyeztetési, elõkészítési, elszámolási és
koordinációs tevékenységet láttunk el –
jogszabály alapján – a Nemzeti Fejleszté-
si Program Iroda Nonprofit Kft-vel. A ki-
vitelezés megvalósítása folyamán a rész-
teljesítésekhez kapcsolódó számla lehívá-
si, támogatási elõleg elszámolási felada-
tok végrehajtása megtörtént. A kivitele-
zés befejezõdött, a mûszaki átadás-átvéte-
li eljárás lezajlott. A kivitelezõ benyújtot-
ta a végszámláját, mely elszámolásra ke-
rült. Ezzel az önkormányzat vagyona kö-
zel 1 milliárd forinttal gyarapodott.

2021. évben megjelent Magyarország
Kormányának felhívása a vidéki térségek-
ben elhelyezkedõ települési önkormány-
zatok, önkormányzati társulások tulajdo-
nában/vagyonkezelésében álló külterületi
helyi közutak fejlesztésének megvalósítá-
sa érdekében a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú
pályázati felhívás. Az önkormányzat a
Berhida 058/27 hrsz.-ú földút felújítását
tûzte ki célul. A pályázat beadásához
szükséges munkálatok során a pályázat
megírására, a szükséges megalapozó do-
kumentumok elkészítésére kiválasztásra
került a pályázatíró, a geodéziai felmérés

elkészült. A pályázat benyújtás-
ra került, a tartalmi értékelése
megkezdõdött. Az igényelt tá-
mogatás 32 millió forint.

Az Önkormányzat a 2022. évi Ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására kérelmet
nyújtott be. A Belügyminisztérium
2022. 04. 25. napján kelt támogatói ok-
irat alapján 20 millió forint vissza nem
térítendõ támogatásban részesítette az
önkormányzatot. A támogatásból az
alábbi járdaszakaszok kerülnek felújí-
tásra: Kinizsi Pál u., Ady Endre u., Rá-
kóczi Ferenc u., Harangvirág u.. A mû-
szaki ellenõrrel, valamint a kivitelezõ-
vel a szerzõdés megkötésre került. 

Az önkormányzat 2020. évben közmû-
velõdési érdekeltségnövelõ támogatás jog-
címen vissza nem térítendõ támogatásban
részesült 606 000 Ft összegben. A támoga-
tásból a Berhidai Mûvelõdési Ház és
Könyvtár részére fényvezérlõt, reflektoro-
kat, reflektor állványokat, rendezvénysátra-
kat, és laminálógépet szereztünk be, vala-
mint korszerûsítésre került a WIFI hálózat.
A mûvelõdési házak mellékhelyiségeibe
kézszárítókat vásároltunk. 2022. évben be-
nyújtásra került a támogatás elszámolása.

A Települési önkormányzatok 2021.
évi nyilvános könyvtári és közmûvelõdé-
si feladatainak támogatása jogcímen a tá-
mogatás felhasználásáról az önkormány-
zat benyújtotta elszámolását.

A Települési önkormányzatok könyv-
tári érdekeltségnövelõ támogatás 2022.
évi igénylésével és a 2021. évre kapott
támogatás elszámolásával kapcsolatos
adatlap benyújtásra került.

Magyarország kormánya Kormány ha-
tározatban döntött a koronavírus-világjár-
vány által okozott, a kulturális ágazatot
érintõ károk hatékony enyhítésérõl. A dön-
tés alapján Berhida Város Önkormányzata
3 000 000 Ft forrás illette meg. A támoga-
tás nagy részét szakmai alkalmazott bér-
költségénék 17%-ára és a támogatással
érintett idõszakban felmerült rezsi és kar-
bantartási költségek egy részére, valamint
a kisebb rendezvények kiadásaira fordítot-
tuk. Az elszámolást benyújtottuk.
Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal
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A hálaadás napja és boldogulásunk ünnepe
(Folytatás a címlapról)

Tragikus év tehát 2022 a magyar
agrárium számára. Évtizedek óta nem
néztünk szembe ilyen mértékû aszállyal.
– mondta – A helyzet súlyos, nemcsak
hazánkban, egész Európában. Volt már
aszály Magyarországon, volt súlyos
aszály is, de olyan még nem fordult elõ,
hogy hazánk egyes területein egyáltalán
ne lett volna termés. Ha ehhez hozzá-
tesszük, hogy Európa termõterületeinek
közel 50 százalékát sújtja az aszály, ak-
kor érzékelhetjük, mennyire kiterjedt
problémával állunk szemben – mutatott
rá a polgármester, hozzátéve: Az idei
ünnepen talán még erõsebben átélhet-
jük, hogy az ittlétünk – és egyáltalán a
létünk, az, hogy van föld a talpunk alatt,
amely ma is a mindennapi kenyerünket
adja, van hazánk, amely ma is megvéd
bennünket, és megtart magyarokat ma-
gyarnak, itt a Kárpát-medencében – va-
lójában csoda.

Ez a csoda pedig szorosan összefonódik
Szent István személyével, az õ jellemével
és államalapító mûvével. Hiszen az az ele-
mi gondolat, hogy lennie kell egy erõs,
független és gyarapodó Magyarországnak
itt, a Kárpát-medencében, az õ álma volt és
ez az az álom, amelyet több mint harminc-
hat nemzedék magyarjai – köztük mi is –
megörököltünk – fûzte tovább ünnepi gon-
dolatait, így folytatva: Kellõ alázattal és
történelmi távlatból szemlélve, Szent Ist-
ván napja mindig is az önmagunk megbe-
csülésének, a saját magunk erejébõl való
boldogulásunknak az ünnepe volt. Hiszen

elsõ királyunk jelleme, jellemébõl fakadó,
apostoli és államalapító tette minden kor-
ban arra emlékeztetett bennünket, magya-
rokat, hogy nemcsak hazára leltünk itt, a
Kárpát-medencében, hanem otthont is te-
remtettünk magunknak.

Az államalapítás ünnepe – fogalma-
zott – harminchat nemzedéknyi magyar
történetének fénytörésében mindig is a
talpon maradás ünnepe volt. És ez a leg-
elemibb siker, a legalapvetõbb boldog-
ság, amit egy közösség a múltjába te-
kintve megtapasztalhat. Mert minden,
amit túléltünk, az erõsebbé tesz bennün-
ket: a legkézzelfoghatóbb bizonyíték az
életrevalóságra, arra, hogy van keresni-
valónk ezen a földön. Éppen ezért Szent
István ünnepe – nekünk, magyaroknak –
sohasem puszta emléknap volt csupán,
hanem a hálaadás napja is egyben.

Arról, hogy miért a hálaadásé, a kö-
vetkezõket mondta: Legelõször Szent
László iktatta törvénybe Magyarország
elsõ szentjének ünnepét, mert vallotta,
hogy hálával tartozunk neki a hitünkért.
Majd XI. Ince pápa szentelt ismét ünnep-

napot a nevének: hálából a szent király
közbenjárásáért, amellyel megsegítette a
keresztények török felett aratott gyõzel-
mét, Buda visszavételét. És így fonódott
össze Szent István napja az új kenyér ün-
nepével is: amikor az aratók és mi mind-
annyian hálát adunk ezen a napon az ara-
tás sikeréért, a búzával teli hombárokért,
a mindennapi kenyerünkért. Ilyenkor
nem csak ünnepelünk, hanem elismeré-
sünket fejezzük ki azok iránt a hagyomá-
nyosan csak „aratók” néven emlegetett
emberek felé akiknek ez köszönhetõ.

A hálaadás napja pedig azt üzeni
mindannyiunk számára – immár évszá-
zadok óta –, hogy boldogságunk, boldo-
gulásunk rajtunk múlik. Akkor jó, ha
nem az elszalasztott lehetõségek, mu-
lasztásaik következményei vonszolnak
bennünket, hanem a céljaink, a vágya-
ink húznak egyre elõrébb – fûzte hozzá
zárásként Pergõ Margit.

Az ünnepi mûsor a Búzavirág és az
Õszi Napfény Népdalkör összevont kó-
rusa elõadásában elhangzó aratódalok-
kal folytatódott, majd településünk pol-
gármestere megszegte az új búzából sü-
tött kenyeret, megkínálva a jelenlévõ-
ket. Végül a Rokolya Néptánccsoport
tagjai által kínált friss pogácsa, pohárka
bor és üdítõ elfogyasztása mellett baráti
beszélgetéssel fejezõdött be az idei au-
gusztus 20-ai városi ünnepség. Talán
mondanunk sem kell, hogy ekkorra az
esõ is elcsendesedett.

Bálint Edit
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KÖZÖSSÉGEINK

Egészséges tanulás
A Pearl Dance RSE fejlesztõ tornái Berhidán és Berhida-Peremartonban

Mai rohanó világunkban, sajnos még a
gyermeknevelést is szigorú ütemterv sze-
rint kell beosszuk: tanulás, fejlesztés, já-
ték, sportolás, a szabadidõ közösségben
történõ hasznos eltöltése... De vajon bele-
fér-e mindez egy óvodás/kisiskolás korú
gyermek napirendjébe anélkül, hogy túl-
zottan leterhelnénk, illetve ne menjenek
egymás rovására? Fejlesztõ tornáink ép-
pen ebben segítenek, hogy 45-60 perc
alatt a gyermekek szinte mindenbõl kive-
gyék a részüket, amire életkorukból faka-
dóan szükségük van. De mik is ezek a
speciális dolgok, amiket a gyermekek
„Okos vagyok!” fejlesztõ foglalkozásain-
kon elsajátíthatnak? 

Módszerünk mozgáson alapuló fej-
lesztés, amely során a gyermekek játé-
kos módon fejleszthetnek olyan képes-
ségeket, melyekre az óvodai foglalko-
zásokon, az iskolára való felkészülés
alatt vagy éppen az iskolában tanulás
során van szükségük, ezzel megköny-
nyítve a tanulási folyamatokat.

Fejlesztett területeink:
kognitív képességek – logikai képes-

ségek, számolási készségek, figyelem,
koncentráció, szerialitás.

koordinációs képességek, térbeli tá-
jékozódás, egyensúlyérzék, reakció
gyorsaság, testséma fejlesztése.

A gyermekek mindezen feladatokat

kislétszámú csoportokban végzik, ezáltal az
együttmûködési készség, szociális tanulás és
a mások felé való nyitottság is fejlõdik.

A különféle játékos feladatok során –
fogócska, labdás gyakorlatok, rollerezés,
stb. – a gyermekek nem csak jól érzik ma-
gukat, önfeledten játszhatnak, hanem
egészségük és állóképességük is fejlõdik,
amely manapság a telefonok, tabletek, a
televízió és számítógépek világában saj-
nos egyre inkább háttérbe szorul.

Egyesületünk hetedik éve tart foglal-
kozásokat, eddig csak a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskolában, illetve két éve
helyváltás miatt a Petõfi Mûvelõdési
Házban Lencsésné Gerõfi Tekla és Barta
Dorottya vezetésével, azonban a 2021-
2022-es tanévtõl a berhidai óvoda az oda
járó óvodások részvételével szintén he-
lyet biztosított foglalkozásunk számára,
amelyért köszönetet mondunk Viszper-
gel Zsanett óvodavezetõnek.

A fejlesztõ tornákon kívül egyesüle-
tünk modern tánc foglakozásokat is

tart, amelyen szintén különbözõ korosz-
tályokban zajlik az oktatás. Peremar-
tonban a fiatalabb korosztállyal szintén
Tekla és Dorka foglalkozik, míg az idõ-
sebbeknek Márffy Ádám ad órákat
Berhidán. A foglalkozásokon való rész-
vétel nem csak jó idõtöltés és sportolási
lehetõség, hanem az ott betanult koreog-
ráfiákkal bemutatókon léphetnek fel, va-
lamint versenyeken is megmérettethetik
magukat.

Egyesületünk zavartalan mûködése
és fejlõdése nem jöhetne létre támoga-
tás nélkül, ezt a támogatást pedig
Berhida Város Önkormányzatának
köszönhetjük. A támogatásnak köszön-
hetõen évrõl-évre egyre több eszközzel
bõvíthetjük az eszköztárunkat, ezáltal iz-
galmasabbá, színesebbé téve a foglalko-
zásokat. A mozgáskottán kívül már rolle-
rek, színes labdák, karikák, tornaszõnyeg
és sok más eszköz is helyet kap az órá-
kon, hogy tevékenységünket minél maga-
sabb színvonalon folytathassuk, ezzel
még több gyermekhez és szülõhöz érhes-
sünk el, bebizonyítva azt, hogy a tanulás,
a mozgás és a felhõtlen kikapcsolódás
igenis lehetséges egyszerre. Szeptem-
berben új csoport indul minden kor-
osztályban, nagyon várunk minden ér-
deklõdõt! A mozgás öröm! 

Pearl Dance R.S.E



6 Önkormányzati Híradó 2022. szeptember

BERHIDAI NAPOK

Autóbuszjárat a XXIX. Berhidai Napok helyszínére
Szeptember 9.  – péntek

Indul Indulási hely
16.00 Peremartongyártelep (Petõfi Mûvelõdési Ház)
22.00 Berhida (Polgármesteri Hivatal)

Szeptember 10. – szombat
Indul Indulási hely
08.45 Peremartongyártelep (Petõfi Mûvelõdési Ház)
14.45 Peremartongyártelep (Petõfi Mûvelõdési Ház)
22.00 Berhida (Polgármesteri Hivatal)

Szeptember 11. – vasárnap
Indul Indulási hely
13.45 Peremartongyártelep (Petõfi Mûvelõdési Ház)
18.15 Berhida (Polgármesteri Hivatal)

Lakossági tájékoztatás 
útlezárásról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

Berhidán, a XXIX. Berhidai Napok keretében 2022. szep-

tember 10-én, szombaton délelõtt futóversenyt rendezünk. A

futóverseny ideje alatt – 8.00 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, meg-

értésüket köszönjük!

szervezõk
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