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AZ ÚMVP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGÁNAK 124/2011 (XI. 16.)
KÖZLEMÉNYE
A LEADER pályázat benyújtási határidő újbóli megnyitásáról
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (1)
bekezdése alapján a pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között lehet
benyújtani kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül.
A benyújtási határidő utolsó napján, 2011. november 15-én az elektronikus rendszer olyan
mértékben leterhelődött, hogy bár a rendszer működőképes volt, a nagyfokú terhelés miatt
jelentősen lelassult, így megnövekedett a pályázatok feltöltési ideje.
Az Irányító Hatóság mindent elkövet annak érdekében, hogy az ügyfelek ne szenvedjenek hátrányt az elektronikus
rendszer lelassulásából eredően. Az Irányító Hatóság ezért soron kívül intézkedik a Rendelet módosításáról, amely
lehetővé teszi a pályázati benyújtást a módosítás hatálybalépését követően 7 naptári napig terjedő időtartamra.
A pontos időpont vonatkozásában az Irányító Hatóság gondoskodik az ügyfelek tájékoztatásáról Irányító Hatósági
közlemény formájában, továbbá a LEADER Helyi Akciócsoportok közvetlen értesítésén keresztül.
Budapest, 2011. november 16.
Búsi Lajos
IH vezető

Ügyfeleinket e-mailen keresztül tájékoztatni fogjuk a pontos időpontról.

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 118/2011 (X. 19.) közleménye

A Falumegújítás és –fejlesztés, valamint a Vidéki örökség
megőrzése jogcímek benyújtási időszakának módosításáról
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye
keretében meghirdetett, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból társfinanszírozással támogatott, a 135/2008. (X.18) FVM
rendelet által szabályozott Falumegújítás és –fejlesztés, valamint a
138/2008. (X.18.) FVM rendelet által szabályozott Vidéki örökség
megőrzése jogcímek esetében a hatályos rendeletek alapján 2011.
november 1-30. között van lehetőség támogatási kérelem
benyújtására.
Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a két jogcím esetében a
támogatási kérelem benyújtási időszak módosulni fog. 2011
novemberében nem lesz lehetőség kérelem benyújtására.
Tekintettel arra, hogy mindkét jogcím esetében szükséges a
jogcímrendeletek módosítása, majd azt követően a leendő ügyfelek számára a megfelelő felkészülési idő biztosítása,
a LEADER HACS-ok terheltségének csökkentése érdekében, továbbá a vidéki jelzések és a folyamatban lévő
LEADER pályázati beadási időszak miatt a benyújtási időszakot - várhatóan 2012 februárjára - módosítja az
Irányító Hatóság.
A halasztott benyújtási időszak elősegíti az ügyfelek hatékonyabb felkészülését, a gyorsabb kérelemkezelést, ezáltal
a kérelmek mihamarabbi feldolgozását.
A Falumegújítás és- fejlesztés, valamint a Vidéki örökség megőrzése jogcímek támogatási kérelem benyújtási
időszaka a két jogcímrendelet módosításának keretében fog megjelenni.
Budapest, 2011.október 19.
Búsi Lajos
IH vezető

Elnökségi ülés, közgyűlés
2011. október 26-án „A BAKONYÉRT” Egyesület székhelyének tanácstermében tartotta elnökségi ülését és
közgyűlését.
Az elnökségi ülés keretében elfogadták a Munkaszervezet beszámolóját az elmúlt két hónapban elvégzett
feladatokról, majd a közgyűlés előkészítésével foglalkoztak. Végezetül a beérkezett nagyon nagy számú Leader
projektre és a munkaszervezet 3 fős létszámára való tekintettel döntés született 1 fő felsőfokú, gazdasági végzettségű
pályakezdő munkanélküli határozott idejű alkalmazásáról annak érdekében, hogy az egyesület el tudja látni
akkreditációs feladatait és a kérelemkezelést.
A közgyűlés összehívására ismételten az 54/2011-es rendelet miatt volt szükség. Bár az Egyesület a júniusi és júliusi
közgyűlésein meghozta az 54/2011 VM rendeletben előírt döntéseket az akciócsoport működésére vonatkozóan, a
bíróság által átvezetett alapszabály módosítás után még egyszer kell szavazni a rendelet által előírt kérdésekben. A
közgyűlés ezért újra elfogadta az egyesület tevékenységéről szóló beszámolót, felvette tagjai közé Klausz Ferencnét
és a Zirc és Környéke Ipartestületet, megerősítette tisztségükben az egyesület elnökét, alelnökeit és elnökségi tagjait
és tájékoztatta tagságát az első körös Leader pályázatok eredményeiről.
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„Vadászturisztikai központ” ünnepélyes
átadója Márkón
2011. október 20.
A Hajag Vidéki Vadásztársaság III-as tengely második
körében nyertes támogatási kérelmet nyújtott be, ennek
köszönhetően valósulhatott meg a Vadászturisztikai
központ Márkó településén. Az ünnepélyes átadóra
meghívást kapott Egyesületünktől Bajkai János Elnök,
Jánszky László alelnök, Hutvágnerné Kasper Judit
munkaszervezet vezető, és Bachstetter Tamás ügyintéző.
Az épület udvarán kitüntetett, minősített trófeák
kiállítása várta a vendégeket. Avató beszédet mondott
Szabó Ferenc Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti,
Halászati és Vadászati Főosztály főosztályvezető
helyettese, Hujberné Gyenes Erika a Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Hivatal
Veszprém
Megyei
kirendeltségének kérelemkezelési szakreferense. A központot a rövid köszöntőket követően Dr. Horváth Zsolt
országgyűlési képviselő, Bajkai János „A BAKONYÉRT” Egyesület elnöke és Hartmann Antal Márkó község
polgármestere adta át.
Az ingatlan Márkó hagyományos építésű településközpontjához közel fekszik. A környezet kialakult, építészeti
szempontból stabil és értékes. A fejlesztést megelőzően az ingatlan nagyon rossz állapotban volt. Az épületet
közepes műszaki állapot jellemezte, falazott szerkezetű, magas tetős, tűzoltószertár, mögötte romos épület volt
található. A vadásztársaság a tűzoltószertár átalakításával, a romos melléképület visszaépítésével kívánta
megteremteni
a
vadásztársasági
tagok
és
a
vendégvadászok fegyvertárolást, szociális igényeinek
kielégítését és a téli etetésre szolgáló szemes takarmány
zárt tárolását. Lehetőséget kívánt biztosítani arra, hogy a
vadászatok előtti eligazítást és balesetvédelmi oktatást
legyen hol megtartani és bemutatni a vadászhelyeket a
térképeken.
A beruházás a főépület, a tűzoltószertár külső
kapcsolatait, alaprajzi, magassági kialakítását, befoglaló
méreteit és tömegét csak a tervezett tornáccal változtatta
meg. A tornác, a hagyományos utcaképnek megfelelően
hosszoldali tornácos, négyszög keresztmetszetű, a lábazati
szakasz felett kör keresztmetszetű pillérrel gyámolított
kosáríves nyílásokból álló. Ez megfelel a sváb építészeti hagyományoknak.
A romos melléképület az eredeti szélességével azonos mérettel, a tornácos főépülettel azonos szélességgel került
visszaépítésre a főépület eresz és gerincvonalával azonosan. Az átalakított főépület alaprajzi kialakítása kis
mértékben változott. Megszűnt az utcai helyiség közvetlen külső kapcsolata, építészetileg kívánatos módon az
utcaképbe jobban illeszkedő ablakos homlokzatot kapott. A hátsó helyiségből fegyvertároló szoba és irattár került
leválasztásra. A gazdasági épület főépülethez csatlakozó szakaszán, ahhoz szervesen kapcsolódóan lépcsőház és
öltöző, vizesblokk épült, a hátsó tároló tartománya pedig egyterűen került visszaépítésre.
Az épület részleges akadálymentesítése megtörtént. Az utcai bejárat, a tornác és az épületbejáratok kialakítása
biztosítja az épület akadálymentes megközelítését. Épületen belül a földszinten biztosított az akadálymentes
használat. Ezt szolgálja a közlekedőrendszer méretrendje, az ajtónyílások mérete és a mozgássérült vizesblokk
kialakítása.
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Pályázati tájékoztató fórum
Zirc, 2011. október 18.
Egyesületünk 2011. október 18-án
pályázati tájékoztató fórumot tartott a
normál célterületekben (8 célterület), illetve
a Bakonyi kis értékű rendezvény
célterületben
érintett
ügyfeleinknek.
(Korábban a Bakonyi nonprofit szervezetek
célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó
eszközbeszerzés
célterületben
érintett
ügyfeleinknek is tartottunk tájékoztató
fórumot.)
A
fórum
első
részében
Hutvágnerné Kasper Judit munkaszervezet
vezető kitért az aktuális, célterületeket
érintő legfontosabb információkra.
A pályázat beadására szeptember 30. és
október 31. (munkaszüneti nap miatt
november 2.) között van lehetőség. A beadás kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus felület
MOZILLA FIREFOX böngészőre lett optimalizálva. A jogszabályok alapján előre kell készülni a pályázat
beadására. Nagyon fontos a jogszabályi háttér ismerete. (Leader rendelet, MVH törvény, Vhr., Pályázati felhívás –
Célterület adatlap, 149/2011. MVH Közlemény)
Ha az építési normagyűjteménybe (ÉNGY), illetve a gépkatalógusba (www.mvh.gov.hu honlapon elérhető) nem
lehet beazonosítani a tétel(eke)t, abban az esetben biztosan kell 2 árajánlatot csatolni, amelynek adattartalmát a
jogszabály szabályozza:
A két árajánlatnak azonos műszaki tartalommal kell rendelkeznie, valamint tartalmaznia kell a kötelező kellékeket,
melyeket a 76/2011 VM rendelet tartalmaz.
Amennyiben az ügyfél az adott tevékenység vonatkozásában közbeszerzésre kötelezett, abban az esetben a 23/2007
(IV.17.) FVM rendeletet (Vhr.) 33. § -t kell alkalmazni.
Rendezvény jogcímben a fellépők költségére, előadói tiszteletdíjára vonatkozóan egy árajánlat becsatolása elegendő.
Támogatható rendezvény költségei között kizárólag azon szolgáltatások költségei számolhatóak el, amelyeknek
igénybevételére a rendezvény látogatói felé külön díjat a szolgáltatást nyújtó nem számolt fel.
Tradicionális eszközbeszerzés esetében 1 árajánlat elegendő, és egy nyilatkozatot is szükséges benyújtani, hogy az
árajánlat alapján beszerzendő eszköz kereskedelmi forgalomban nem kapható.
 Ügyelni kell a Leader rendeletben
szabályozott
elszámolható
kiadások
egymáshoz
viszonyított
arányára
vonatkozó belső korlátok betartására.
Az ügyfél egyéb elszámolható kiadásokat is
igényelhet (kis értékű kiírásainkat kivéve), melyet a
Vhr. 31. §-a szabályoz. (Az elszámolható kiadások
listáját a Vhr. 3. számú melléklete tartalmazza.)
A pályázati felhívás – célterület adatlap tartalmazza
az érintett célterületek esetében az elszámolható
kiadások körét (ügyelni kell arra, hogy a vonatkozó
tételek beletartozzanak az elszámolható kiadások
körébe).
Majd célterületenként kifejtette Judit a 76/2011-es

„A BAKONYÉRT” Egyesület

VM rendelet, a 23/2007 FVM rendelet, valamint a pályázati felhívás – célterület adatlap alapján a kötelezően
csatolandó mellékleteket. Felhívta a figyelmet, hogy egyes csatolandó mellékletek formanyomtatványai letölthetők a
"A Bakonyért " Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület honlapjáról (www.abakonyert.hu) az aktuális célterületadatlapra kattintva.
Ezután a pályázati feltöltés megkezdéséig szükséges folyamatokról tájékoztatta a jelenlévőket.

Lakossági összefogás Bodajkon
Épül, szépül a település.
Utakat, járdákat újítottak fel, valamint
lakossági összefogással parkosítottak
Bodajkon.
A gyerekek sportolási lehetőségeinek
bővítésére ez év áprilisában került
kialakításra a Körtefa utca végén egy
1.546 m2-es területet, melyen a jövőben
a füves focipálya mellett egy játszótér
is megépítésre kerül.
Bodajk Város Önkormányzata nevében
Almádi István polgármester köszönetét
fejezte ki a környék lakóinak az
elvégzett
önkéntes
munkáért.
Segítségükkel a Bodajki Református
Templom udvarából 10 db 4-5 méteres fa került átültetésre a területen. A LAVANDERI Virágüzlet támogatásával
sikerült a Körtefa utcai játszóteret és környékét szebbé és barátságosabbá tenni.

Választható Egészség
A Nevelgető Közhasznú Alapítvány szervezésében került
sor november 16-án a zirci Városháza Nagytermében a
„Választható Egészség” című rendezvényre. Tóth-Kovács
Eszter és Dr. Buda Imre köszöntötték a szép számú
érdeklődőt az Alapítvány nevében.
A program első részében az egészségmegőrzéssel
kapcsolatos előadások hangzottak el.
Dr. Rencsik Annamária belgyógyász szakorvos előadását az
egészség fogalmának meghatározásával kezdte: a WHO
szerint ez „a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota és
nem csupán a betegség és a fogyatékosság hiánya”. Az
előadásban bemutatásra kerültek azok a rizikófaktorok,
melyek egészségünket veszélyeztetik, majd hasznos és követhető tanácsokat kaptunk az egészségmegőrzéssel
kapcsolatban.
A következő előadásban Szirbek Éva dietetikus az egészséges táplálkozás fontosságára hívta fel a figyelmet,
részletesen bemutatva a különböző élelmiszercsoportokat, azok hatásait, illetve javaslatokat tett a teljes értékű
táplálék összeállításával kapcsolatban.
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Fábián Szandra gyógytornász a gyermek és felnőttkorban jelentkező
problémákról és azok gyógyítási lehetőségeiről beszélt. Elmondta, hogy a
gyógytorna nemcsak a betegség leküzdésében nyújthat segítséget, hanem a
megelőzésben is fontos szerepe van. Fotók segítségével mutatta be zirci Kórház
által végzett mozgásszervi rehabilitációs foglalkozásokat, szolgáltatásokat.
Dr. Payrich Mária pszichiáter előadása sok gondolatot ébresztett a jelenlévő
érdeklődőben. A magyar férfiak várható életkora jelenleg mintegy tíz évvel
alacsonyabb az ausztriai férfiaknál. Beszélt a mai kor jellemző betegségéről, a
depresszióról és annak a testi állapotunkra gyakorolt negatív hatásáról. A helyi
közösségek, emberi, szakmai kapcsolatok, jó munkahelyi légkör fontosságát
hangsúlyozta a lelki egyensúly megőrzése érdekében.
A következő előadásblokkban a gyógyulás-gyógyítás kevésbé ismert útjait
mutatta be két háziorvos kolléga:
Dr. Kovács Hajnalka a homeopátiás kezeléseket ismertette. Ezek a kiegészítő
vagy önállóan alkalmazott kezelések nem járnak mellékhatásokkal, nem terhelik a szervezetet további szintetikus
anyagokkal. Különösen hatásos kezelési mód lehet csecsemők és kisgyermekek körében. A kezelés személyre
szabott, az orvosok részletesen kikérdezik a beteget és annak alapján írják elő a homeopátiás terápiát.
Dr. Buda Imre az akupunktúrás kezelésről és annak hátteréről beszélt.
Utolsó előadóként Dr. Tótth Árpád kórházigazgató mutatta be a kórház és a járóbeteg szakellátó fejlesztésére
irányuló projekteket, ismertette a zirci Erzsébet Kórház ú részlegének szolgáltatásait. A rendkívül érdekes
előadásból megtudhattuk, hogy a zirci Kórház rehabilitációs tevékenysége a legmagasabb szakmai besorolást kapta
meg, elismerve az itteni szakszemélyzet jó munkáját. Az infrastrukturális fejlesztések mellett sok új szakember is
felvételre került, a Kórház dolgozóinak létszáma ma magasabb, mint aktív kórház idején. Az új szakellátó az ország
egyik legszebb és legjobban felszerelt épülete. Komplex kistérségi
szolgáltatásokat kívánnak nyújtani és nyitni az itt lakók felé annak érdekében,
hogy ne csak a betegség gyógyításában legyen szerepük, hanem a
megelőzésben és a közösségi életben is. A zirci Tanuszodát a jövő évtől
átveszik és a későbbiekben további sportfejlesztéseket is végrehajtanak a
területén annak érdekében, hogy a zirci kistérségben legyenek
egészségmegőrzéshez, sportoláshoz megfelelő színvonalú terek.
Az előadások után ingyenes egészségügyi szűrések és szolgáltatások
(vérnyomás, vércukor, koleszterin mérés és tanácsadás, gyógy masszázs),
valamint helyi termékek kóstolói várták a résztvevőket.
Egyesületünk a közeljövőben indítandó helyi márka előkészítése projektjében
együttműködést tervez a Nevelgető Alapítvánnyal, a helyi termék előállítókkal,
a zirci Erzsébet Kórházzal és minden érdeklődővel annak érdekében, hogy az
egészséges életmódhoz hozzájáruló helyi termékek előállítása és népszerűsítése
egyre magasabb színvonalon megvalósulhasson.

Pályázat napkollektor-rendszerek beszerzésére és telepítésére
Megjelent a napkollektor-rendszerek beszerzésére és telepítésére kiírt pályázat!
Legfontosabb információk:
A pályázatot 2011. október 25-től lehet benyújtani.
A maximális támogatási összeg: 800.000 Ft
Maximális támogatási mérték: 50%.
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Pályázók köre: Lakóingatlanok építési technológiától függetlenül (magánszemélyes és társasházak max. 12
lakás/albetét).
A támogatás célja
A meglévő lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező valamint energiahatékonyság javítását
célzó napenergiát hasznosító rendszerek (használati-melegvíz előállítására, épületek fűtésére, vagy az előbbi célok
kombinált, esetleg egyéb hőigények kielégítésesre is szolgáló, többcélú napkollektoros rendszerek) beszerzése és
telepítése.
A pályázat során telepítendő napkollektor-rendszernek szervesen illeszkednie kell az épület meglévő gépészeti
rendszeréhez és egész évben működőképesnek kell lennie.
A pályázat forrása
A ZBR rendelkezésre álló pénzeszközeinek felhasználása vissza nem térítendő utófinanszírozású támogatás
formájában történik.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2,97 milliárd Ft.
Pályázók köre
Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak:
Lakóingatlanok építési technológiától függetlenül
- természetes személyek,
- társasházak max. 12 lakás/albetét
A pályázaton kizárólag teljes épület vehet részt.
Támogatható tevékenységek köre
Napkollektor rendszer telepítése, amely az alábbi elemekből áll:
1. napkollektor;
2. napkollektorhoz csatlakozó elemek, ami jellemzően a következő fő egységekből áll:
• a beépítési módtól függően kialakított, statikailag méretezett rögzítő vagy kollektorhoz tartozó gyártói
tartószerkezet,
• használati melegvíz és/vagy puffertároló, szükség szerint kiegészítő elektromos-, vagy hőcserélős fűtéssel,
• hőmérséklet-szabályozó automatika-vezérlés,
• keringtető (solar) szivattyú
• kiegészítő elemek:
- csővezetékek a primer köri fűtővíz (fagyálló folyadék) szállítására,
- a napkollektoros rendszerhez csatlakozó egyéb szekunder köri csővezetékek,
- szigetelő lemezek, csőhéjak,
- biztonsági szerelvények,
- zárt tágulási tartály,
- szabályozó- és elzáró szerelvények,
- mérő és ellenőrző műszerek,
- fagyálló folyadék (EU biztonsági adatlappal rendelkező), fagyvédelmi funkció szükséges.
3. munkadíj, amely a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 30%-ánál nem lehet több.
A rendszer telepítését kizárólag az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (továbbiakban:
ÉMI Nonprofit Kft.) által regisztrált kivitelező végezheti el. A vállalkozások a regisztrációt a kivitelezok.emi.hu
oldalon tehetik meg.
A pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatás formája: vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás, amely lakóegységenként (lakásonként)
igényelhető.
A támogatás mértéke nem lehet több a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 50%-ánál. A
ámogatás felső határa maximum 800.000 Ft/lakás támogatás lehet.
Benyújtás időpontja, határideje:
Pályázatot 2011. október 25-től 2011. december 31. 24:00 óráig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehet
benyújtani.
A pályázatok a benyújtás sorrendjében kerülnek feldolgozásra és a befogadott pályázatok elbírálása szakaszos
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rendszerben történik. A pályázatok a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban, azon felül
a benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.
A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei:
A Pályázati útmutató és mellékletei az ÉMI Nonprofit Kft. Internetes honlapján (www.emi.hu/napkollektor valamint
a http://zbr.kormany.hu/) lesz elérhető.

ESEMÉNYEK
Túra a Csúcs-hegyre és az Árpád-forráshoz
2011-12-04 10:00:00 - Gyülekező a Pikoló Vendéglő előtt (Kossuth u. 1.)
Fedezze fel velünk a a hóval borított erdő csendjét és varázsát, a télen is csörgedező Árpád-forrást és a Csúcs-hegy
csodálatos panorámáját a völgyben megbúvó Bakonybél látványával!
A túra útvonala: Bakonybél - Borostyán-kút (Szent-kút) Csúcs-hegy - Somhegypuszta széle - Árpád-forrás Bakonybél
A túra hossza: 8 km
A túra időtartama: 2,5 óra
Túravezető: Mészner Viktor
Gyülekező: A Pikoló Vendéglő előtt (Bakonybél, Kossuth u.
1.)
Visszaérkezés: A Pikoló Vendéglőbe
Bővebb információ:
Nagy Árpádné Marika (06 30/322-49-34)
Mészner Viktor (06 30/490-84-01)
A túrát a bakonybéli Pikoló Vendéglő szervezi.

Kötetlen beszélgetés gyógytornásszal
2011. november 24-én 10.00-kor
Aktuális témánk:
A gyermekek mozgásfejlődése - Kötetlen beszélgetés egy Dévényes gyógytornásszal
Szakácsné Kovács Judit, gyógytornász
A KLUBFOGLALKOZASOK INGYENESEK!
A Klub helyszíne a Lamberg-kastély 8-as terme.
További információ: www.mona-egyesulet.hu , info@mona-egyesulet.hu , 20/976-8672

III. Babahordozó nap – Mór
2011. november 18. péntek - Lamberg-kastély
"A lehetőségek világa"
Programok:
15.30 Gyermekek testközelben című fotókiállítás megnyitója
15.45 Miért hordozzak? - Hogyan hordozzak? - vezetett beszélgetés
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16.15 Próbahordozás
Próbáld ki magad és egy jó hordozóeszközt mindennapi élethelyzetekben:
Ki játszik körbe... - tánc hordozott babákkal
Süssünk, süssünk valamit... – sütikészítés
Sétálunk, sétálunk... - ismerkedés a Lamberg-kastély kincseivel
Ciróka, maróka - játszóház és rajzolás a nagytestvérrel
A programok során szakképzett hordozási tanácsadók nyújtanak segítséget a megfelelő hordozóeszköz
kiválasztásában, használatában.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
www.mona-egyesulet.hu

XIV. Bakonyi Turisztikai Konferencia
Városháza, Zirc, 2011. november 25.
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Jótékonysági koncert Fehérvárcsurgón
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MEGHÍVÓ

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt

2011.december 03.-án 15 .00. órakor kezdődő

Helyszín: Római Katolikus templom Bakonynána
Fellépnek:

Edelweiß dalkör Bakonynána
Zirci rézfúvós Quartett
Veszprémi Deutschklub énekkara
Turcsányi Zsófia - mélyhegedű
Szivárvány női kamarakórus Olaszfalu
Veszprémi Szilágyi harang együttes

Községi Önkormányzat

Rom. Kat. Plébánia

Bakonynánai Német Kisebbségi Önkormányzat
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Halloween Party Dudaron

A Halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, amit
elsősorban az angolszász országokban tartanak meg, bár mára
már az egész világon elterjedt.
Október 28-án, pénteken a már hagyományosnak számító
Halloween Partyt tartották meg, a 4-5-6. osztályosok számára.
Voltak ijesztő jelmezek, töklámpások, szellemvadászat,
szókeresés, kísértet ház, szövegkiegészítés, tökcipelés,
almahalászat és persze seprűtánc is. A versenyt az Őrült
Tudósok nyerték meg!

FELHÍVÁS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYRE
Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány és Eplény Község Önkormányzata (IKSZT) Integrált Közösségi Szolgáltató
Tér) közös rendezésben.
Eplényi TÁTIKA tehetségkutató versenyt hirdet (tánc, ének kategóriában), melyre szeretettel hívja, és várja a
Leader pályázatban részt vevő települések tehetségeit. A verseny célja, hogy a tehetségkutató versenyen keresztül
minél közelebb kerülhessünk egymáshoz, tehetségeinknek lehetőséget biztosítsunk, a településeken rendezett
programokon. Szeretnénk, ha minél többen részt vennének ezen a versenyen, amit az elkövetkezendő években, már
hagyományként, kibővített kategóriákkal rendezhetnénk meg.
A verseny résztvevői 2 korosztályban nevezhetnek egy műsorszámmal: · 0-18 éves korig,· 18-30 éves korig.
A verseny lebonyolításának rendje:
1. A felhívás eljuttatása az Iskolákba, Közintézményekbe 2011.november 1-ig.
2. A Jelentkezési lap beérkezése 2011.november 30-ig.
Cím: Eplényi TÁTIKA Tehetségkutató verseny Takács Tímea IKSZT programszervező részére
8413, Eplény Veszprémi út 68.
A verseny menete:
1. Elődöntő 2012. január 21-én, szombaton 15 00-koraz Eplényi Művelődési házban.
2. Középdöntő 2012. március 24-én, szombaton 15 00-kor az Eplényi Művelődési
házban.
3. Döntő 2012.május 26-án, szombaton 15 00-kor az Eplényi Művelődési házban.
4. GÁLA MŰSOR (a győztesek) 2012.június 9-én 17 00 kor
Díjak:
Eplényi TÁTIKA arany mikrofon
Eplényi TÁTIKA ezüst mikrofon
Eplényi TÁTIKA bronz mikrofon
Eplényi TÁTIKA közönség kedvence
A színvonalas műsoroknak, fellépési lehetőség, a LEADER települések kulturális
programjain.
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Szakértői zsűri fogja a produkciókat értékelni, és a program nyilvános lesz.
Várunk mindenkit sok szeretettel, szurkolókat, barátokat, szülőket, és TITEKET Versenyzőket!
Elérhetőségeink: Eplényi Gyermekekért Alapítvány Eplény Község Önkormányzat 8413, Eplény, Veszprémi út 68.
8413, Eplény, Veszprémi út 64. Tel:+36703981595 Tel:+36306835385
Dreissiger Gáborné Takács Tímea
Kuratórium elnöke IKSZT programszervező

További rendezvények

2011.november 24.

15.00

Zirc

2011.december 1.

14.30

Zirc

2011.december 3.

15.00

Bakonynána

2011.december 4.

16.00

Zirc

2011.december 6.

PorvaSzépalmapuszta

2011.december 6.

Dudar

2011.december 6.

Pénzesgyőr

Adventi koszorú készítés gyerekeknek és felnőtteknek (i:
88/593-810, www.vkmh-zirc.koznet.hu, kultur@vkmhzirc.koznet.hu)
Adventi Játszóház (i: 88/593-810, www.vkmh-zirc.koznet.hu,
kultur@vkmh-zirc.koznet.hu
Adventi Zenei Találkozó a templomban (i: 88/587320,30/939-4767
www.bakonynana.hu,simonne@bakonynana.sulinet.hu)
Hagyományőrző kézműves foglalkozások- Mikulás és Luca
napja (www.nevelgeto.eoldal.hu ; Nagy Ildikó:
csesznek@freemail.hu;
Mikulás program Szépalma fiatal vendégei részére (i:88/468888, www.szepalma.hu, hotel@szepalma.hu)
Jön a Mikulás! Dudaron (i:88/487-002, www.dudar.hu,
juhaszjanosne.dudar@gmail.com)
Mikulás napi ünnepség (i:88/448-003, www.penzesgyor.hu,
pgypmh@gmail.com)

Támogatóink:

KATARCH
Mérnöki Bt
Zirc
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Kiadó: „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület – 8420 Zirc, Petőfi Sándor u.4.
www.abakonyert.hu E-mail: abakonyert@gmail.com; Telefon/Fax: 06/88 415-791
Felelős szerkesztők: Hutvágnerné Kasper Judit, Renkó Andrea és Bachstetter Tamás

