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Turisztikai tevékenységek
ösztönzése
2012
Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázat benyújtási határidő hamarosan
lejár!
Az 52/2012 (VI. 8.) VM rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében a
támogatási kérelmet az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési
támogatások igénybevétele esetén postai úton 2012. július 1. és július 31.
között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a
továbbiakban: MVH) által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, a
(2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a
Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási
szerződés szerint – a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához: „A
BAKONYÉRT” Egyesület (8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.)
A legmagasabban igényelhető támogatási összeg „A BAKONYÉRT” Egyesületnél: 35 millió Ft
Amennyiben kérdésük van, szívesen állunk rendelkezésükre. (A 88/415-791 telefonszámon és az
abakonyert@gmail.com e-mail címen vagyunk elérhetőek.)
A rendelet és a további információk megtalálhatóak a www.abakonyert.hu –n.

Megjelentek az EMVA
kifizetési közlemények
107/2012. (VII. 20.) számú MVH Közlemény
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.
Határidő: a kifizetési kérelmet 2012. augusztus 1-től 2012. december 31-ig, postai úton lehet
benyújtani.

98/2012. (VII. 20.) számú MVH Közlemény
2012-07-20
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és
fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.
Határidő: a kifizetési kérelmet 2012. augusztus 1-től 2012. december 31-ig, postai úton lehet
benyújtani.
97/2012. (VII. 20.) számú MVH Közlemény
2012-07-20
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.
Határidő: a kifizetési kérelmet 2012. augusztus 1-től 2012. december 31-ig, postai úton lehet
benyújtani.
96/2012. (VII. 20.) számú MVH Közlemény
2012-07-20
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség
megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről.
Határidő: a kifizetési kérelmet 2012. augusztus 1-től 2012. december 31-ig, postai úton lehet
benyújtani.
95/2012. (VII. 20.) számú MVH Közlemény
2012-07-20
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre
nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.
Határidő: a kifizetési kérelmet 2012. augusztus 1-től 2012. december 31-ig, postai úton lehet
benyújtani.

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal felhívása
Figyelem!
Az online ügyfélszolgálati rendszer kibővítésre került, így az összes EMVA-ból finanszírozott jogcím és
az Egységes Kérelem jogcímeivel kapcsolatos információk elérhetőek az www.mvh.gov.hu oldalon az
Elektronikus ügyintézés menüpont Ügyfél tájékoztatási rendszer alkalmazásban.
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Változás az arculati kézikönyvben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 85/2012 (VII. 19.) közleménye
Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesült
kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásából megvalósuló projektekre
vonatkozóan az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról
szóló 2006. december 15 –i bizottsági 1974/2006/EK rendelet VI. melléklete, valamint az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 25. § (3)-(4) bekezdése állapít meg
szabályokat az arculati elemekről, amely elsősorban a lakosság tájékoztatását biztosítja.
Az Irányító Hatóság ezúton hívja fel a támogatásban részesült kedvezményezettek szíves figyelmét, hogy
2012. augusztus 15-ig megjelenő módosított Arculati Kézikönyv fogja tartalmazni a Darányi Ignác Terv
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében alkalmazandó új arculati elemeket.
Jelen Irányító Hatósági közlemény 1. melléklete csupán tájékoztató jelleggel mutatja be az új arculati
elemeket.
Továbbá az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program intézkedései keretében támogatásban részesült
kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről szóló 15/2009 (IV. 9.) IH
közlemény az Arculati Kézikönyv módosításának megjelenésével egyidejűleg hatályát veszíti.
Budapest, 2012. július 16.
Búsi Lajos
IH vezető

Kis projekttábla minta:
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LEADER Rendezvény jogcímet érintő pályázatok esetén fontos
információk, határidők

A 76/2011 (VII.29) VM rendelet 12. § (4) bekezdése alapján az
ügyfél köteles:
a)
a rendezvényről az illetékes LEADER HACS-ot értesíteni,
ezzel egyidejűleg a rendezvény témájának, helyszínének és
időpontjának a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30.
napig az illetékes LEADER HACS honlapján történő közzétételéről
gondoskodni, valamint
b)
a meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény
időpontját megelőzően legkésőbb 30 nappal az MVH
kirendeltségének, valamint az illetékes LEADER HACS-nak
megküldeni. (szükséges arculati elemek megtalálhatóak a
www.umvp.eu honlapon a dokumentumtár / arculati anyagok menüpont alatt: ÚMVP logó, EU zászló,
Leader logó, " Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa"
rájegyzés)
Továbbá a rendezvény megvalósítását követően a 12. § (5) figyelembe vételével
az ügyfél a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárását követően 10 napon belül írásbeli
emlékeztetőt készíteni és azt megküldeni az illetékes LEADER HACS-nak, valamint a kifizetési
kérelemmel együtt benyújtani az illetékes MVH kirendeltségnek. Az emlékeztető tartalmazza:
a) a rendezvény helyszínét, időpontját
b)
a célcsoport megjelölését,
c)
a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását
d)
legalább 10 darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett arculati elemeket
bemutató dátumozott fotót, valamint
e) az illetékes LEADER HACS –nak a rendezvényről való értesítését bizonyító dokumentumot.
A 12. § (6) bekezdése alapján, amennyiben az ügyfél nem tesz eleget a (4) bekezdésben foglalt
kötelezettségének, a jóváhagyott támogatás mértékét az MVH 5%-kal csökkenti.
A (7) bekezdés alapján, amennyiben az ügyfél nem tesz eleget az (5) bekezdésben foglalt
kötelezettségének, a kifizetési kérelem elutasításra kerül.
A jogszabályi háttér ismerete mindenképpen szükséges, honlapunkon megtalálhatóak az érintett
jogszabályok, közlemények. (76/2011 (VII. 29) VM rendelet, 149/2011 (IX.20) MVH közlemény, a
19/2012. (I.20) MVH közlemény kifizetések igényléséről, 23/2007 (IV.17) FVM rendelet, 2007. évi
XVII. törvény)
Kérjük, szíveskedjenek a határidőket betartani.
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Osztrák LEADER modell – avagy hogyan működik a program sógoréknál?

A TRANSLEADER nevet viselő, MNVH LEADER
szakosztályi program keretein belül elindított projekt
egyik célja, hogy 4 európai tagállam (Írország,
Finnország,
Ausztria,
Spanyolország)
Leader
megvalósítását vegye nagyító alá, mutassa be.
Hutvágnerné Kasper Judit, „A Bakonyért” Leader
Akciócsoport Egyesület munkaszervezet vezetője
július 9-én kezdte meg az osztrák modell vizsgálatát.
Minden tagállam rejt magában jó és rossz
gyakorlatokat, tanulni mindkettőből kiválóan lehet.
Ausztria föderalisztikus államberendezkedésű, így a könnyebb átláthatóság és szélesebb körű rátekintés
érdekében a vizsgálat két tartományban (Burgenland és Steiermark tartományokban), valamint három
helyi akciócsoportnál (egy új: a Norburgenland Plus, az egyik legrégebbi: a Mittelburgenland, és egy az
Európa szerte helyi termék stratégiájáról híres stájer Vulkanland csoportoknál zajlik). A tanulmány az
ausztriai szövetségi, valamint tartományi szintű, azaz kétszintű struktúrát is bemutatja, az egyes szereplők
feladatait, az ahhoz kapcsolódó szabályozási környezettel, dokumentációs kötelezettségekkel együtt.
Összehasonlítja tartományonként a projektek útját az ötlettől az átadásig, a helyi csoportok kollégáinak
feladatellátását, ahhoz rendelt működési források felhasználásának célját, módját. A lehetőség
megragadásával a Leader+(2000-2006) és a jelenlegi Leader program (2007-2013) összehasonlítását is
érinti a készülő anyag. Szakértőnk beszélgetni fog a szövetségi Vidéki Hálózattal (Netzwerkland) arról,
hogyan, milyen módon támogatja a helyi akciócsoportok munkásságát. Meglátogatja a szövetségi Irányító
Hatóságot és Kifizető Ügynökséget Bécsben, valamint a tartományonként eltérő, általában több
Közreműködő Szervezetet, valamint az Irányító Hatóság tartományi kirendeltségét. Szakértőnk a
következő, 2014-20-as program ausztriai előkészületeiről, jelenleg látható irányvonalairól is beszámol.
A vizsgálat szeptember közepéig zajlik, az ország modell tanulmánya októberben válik elérhetővé.
A képen: Mag. Andreas Zeman a Nordburgenland Plus munkaszervezet vezetője és Hutvágnerné Kasper
Judit, „A Bakonyért” Leader Akciócsoport Egyesület munkaszervezet vezetője látható

XXII. ZIRCI BULI

A „ZIRCI BULI” általános célja, hogy minden korosztály találjon
magának értékeket a kétnapos (kezdettől ingyenes!) fesztivál
programjai között – biztosan ezért adta a közönségünk a család és
barátság fesztiválja elnevezést rendezvényünknek. Szervezői a
célunkat megfelelő műsorválasztással (a legváltozatosabb stílusokban
kizárólag élőzenét játszó országos – nemzetközi hírű sztárfellépők és
tehetséges amatőr zenekarok remek hangulatot varázsolnak a színpad
elé, - óriási együtt-éneklős öröm-élményt adva a BULI-zóknak), - és
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a kiegészítő programok, helyszínek egyre bővülő, színes palettájával érjük el.
A „ZIRCI BULI” szellemisége megmutatja, hogy lehet
a 7.000 fős kisvárosunk lakosságának közel
háromszorosát vonzani egy „nomád-összkomfortosan”
berendezett, csodálatos természeti környezetbe, és
bebizonyítja, hogy lehet nagy tömegeket igényesen
szórakoztatni, biztonságos körülmények között,
kezdetektől non-profit formában és „amatőr-profi”
módszerekkel.
Fesztiválunk legnagyobb vonzereje, hogy számos
kulturális, hagyományőrző, turisztikai terméket újszerű
formában kapcsol össze, és kínál egy helyen a Zircre és a Bakonyba látogató családoknak. A kulturális –
idegenforgalmi misszió mellett a közösségi összefogás, a barátságos hangulat és az önzetlen szeretet a
média által „Magyar Woodstock”-nak nevezett fesztiválunk legfőbb értékei.
A „ZIRCI BULI” szervezőinek baráti közössége két évtizede úgy dolgozik, hogy önkéntes munkánk
középpontjában a bakonyi térség és a régió értékeinek gyarapítása áll. Együttműködő partnereink hosszú
sora, az ország minden pontjáról visszajáró, tíz-húszezres közönségünk pozitív véleménye is alátámasztja
a család és barátság fesztiválja iránti igényt, a közösségi értékek fontosságát.
A „ZIRCI BULI” szervezésének 22 éve alatt meg tudtuk
őrizni mind az önkéntes rendezőink, mind a közönségünk,
mind a támogatóink barátságát és bizalmát. A szervezők,
rendezők 90-100 fős „zöldpólós” junior és szenior
önkéntes csapata barátságos tekintéllyel tart rendet és
biztonságot, a hatalmas tömegben nem fordult még elő
komoly atrocitás. Rendezvényünk jövője szempontjából
kiemelten fontos számunkra, hogy mind a rendezők
között (10 éve már főszervezőkként, 2 éve a
Vezérkarban), mind a közönség soraiban igen sok a fiatal.
Az, hogy a „ZIRCI BULI” 1991 óta, megszakítás nélkül, minden évben tíz-húszezernyi látogatót (évente
a város lakosságának közel háromszorosát, a 22 év alatt több mint 220.000 embert) örvendeztethet meg a
programjaival, a hűséges közönség mellett azoknak a támogatóknak és közreműködőknek köszönhető,
akik
magukénak
érzik
a
rendezvényt, és ezt személyes
hozzájárulásukkal (lehetőségeikhez
mérten) folyamatosan kifejezik – ők,
és a szervezők majd egész éves
önkéntes munkája élteti már 22. éve
a fesztivált. Együttműködésüket
megköszönve,
2009-ben
ajánlásunkra - a „ZIRCI BULI”
teljes támogatói, együttműködő köré
megkapta a „Zirc Város Elismerő Oklevele” kitüntetést. A „ZIRCI BULI”-t kezdettől non-profit
formában, ma már legnagyobb részben saját bevételekből (partneri/szponzorációs szerződések stb.),
kisebb arányban támogatásokból szervezzük (támogatóink munkája, tárgyi vagy eszközfelajánlásai évrőlévre jelentős értékben forintosíthatók, de a pénzbeli együttműködés sajnos folyamatosan csökkenő
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mértékű). Költségvetésünket a változó lehetőségű és eredményességű pályázataink, valamint a SZJA 1%os felajánlások egészítik ki. A szervezők, rendezők semmilyen költségtérítést nem kérnek, nem kapnak a
szinte egész éves önkéntes munkájukért! Az elmúlt 22 évben modellértékűvé vált a térségben, a régióban
és országosan a „ZIRCI BULI” – és mi hisszük, hogy csak így tud Alapítványunk hiteles közösség
maradni az együttműködő partnerek és a közönség szemében: ettől (is) vált zarándokhellyé Zirc minden
év (korábban első) – idéntől második! júliusi hétvégéjén a fél ország számára, ettől „zirci himnusz” a
kempingező fiataloknak a …szállj, szállj sólyomszárnyán három hegyen túl… . kezdetű dal, és ettől a
hangulattól nem csalódottak még szakadó esőben sem a résztvevők, mert - elmondásuk szerint - minden
barátjuk, ismerősük itt van a „ZIRCI BULI”-ban, akikre egész évben várnak… Az elmúlt két évtized alatt
fellépő zenészbarátaink és a tíz éve átlag 10-15 ezernyi látogatónk is ezt az „együtt lenni jó” érzést vitték
magukkal emlékként Zircről és a Bakonyból, ami szerintük „a legjobb hely az országban!” A „ZIRCI
BULI” évenkénti sikeres megrendezése egyre nagyobb kihívás és felelősség számunkra: 22 éve nagy
szükség van mindenki együttműködésére, hogy a fesztivál
színvonalát (és ingyenességét) megőrizzük!
Eddigi eredményeink mellett azt is el kell mondanunk,
hogy az elmúlt 4-5 évben már igen komoly nehézségekkel
sikerült a fesztivál pénzügyi hátterét előteremteni, hiszen a
széles támogatói, partneri körünk is folyamatosan küzd a
folyamatosan romló gazdasági körülményekkel. Minden
együttműködési szándék és erőfeszítés mellett is (a
tavalyi, jelentős negatív mérlegünk miatt) az idei évünk
közel hétmillió forinttal tervezett költségvetése minden
korábbinál nagyobb pénzügyi kockázatot jelentett Alapítványunk számára, - ezt a gondot enyhíti (még
utófinanszírozó formájában is) a Leader pályázaton elnyert 2 millió forintos támogatás, köszönjük!

Városnapi rendezvény Bodajkon
Színes programok várták a résztvevőket

A Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület a LEADER „Bakonyi rendezvény,
rendezvénysorozatok támogatása” pályázati kiírásán Bodajk Város Önkormányzata
támogatásban részesült. E támogatási összegből került megrendezésre az idei városnap. A
rendezvényt hagyományteremtő céllal Bodajk Város Önkormányzata 2009-ben rendezte meg
első alkalommal. A rendezvény fő helyszíne a
Tófürdő környéke volt ebben az évben is.
A délelőtti órákban a 2012. évi IV. Városnapi
rendezvény keretein belül a Sportcentrumban került
megrendezésre 9 órakor az Öregfiúk labdarúgó torna
a Bodajk Sport Egyesület szervezésében. A labdarúgó
mérkőzésen a harmadik helyen a Bodajki Öregfiúk,
második helyen a Stufa Vill, az első helyen pedig a
Roneko csapata végzett. 11 órakor karate bemutatót
láthattak a nézők a Bakony Shotokan Dojo SE szervezésében.
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A „Bodajkért” Közalapítvány és a Bodajki Sakk Egyesület jóvoltából a Művelődési Ház
épületében a hagyományos városnapi sakkverseny 9 órakor vette kezdetét, amely második
alkalommal került megrendezésre nyílt versenyként. Összesen 60 sakkozó (22 gyermek 38
felnőtt) mérte össze tudását nyolc kategóriában. A versenyre még a megyehatáron túlról is
érkeztek versenyzők.
A kicsik és fiatalok a bodajki Ifjúsági Tanács, Kertainé Gaál Zsuzsanna és egyéb vállalkozó
szellemű fiatalok jóvoltából kézműves foglalkozásokon vehettek részt, továbbá még ingyenes
arcfestésre is volt lehetőség.
A
bodajki
Tófürdő
területén
felállított
nagyszínpadon a rendezvénysorozatot 15 órakor
Almádi István polgármester nyitotta meg, majd a
megnyitó ünnepséget követően kezdetét vette a
színes szórakoztató műsorsorozat. A fiúk, gyerekek
körében ezúttal is nagy sikert aratott Fülöp Attila
tankja, és a hozzá társuló haditechnikai bemutatója.
Az idő előre haladtával, egyre többen gyűltek a
nagyszínpad elé. Az idei városnapon nagy sikerrel
lépett a közönség elé a Bóbita együttes, akik zenés-táncos előadásukkal a kicsiket szórakoztatták.
Őket követte a helyi Rozmaring Nyugdíjas Tánccsoport, akik számtalan országos versenyen
vettek részt az elmúlt évben és szép eredménnyel térhettek haza, majd pedig a bodajki HangSzín-Tér Művészeti Iskola bakonycsernyei tagozatának táncos bemutatója, illetve Karvai Noémi
és Földesi Milán duettje volt látható.
Mindeközben 10 órától a Tófürdő árnyas fái alatt bográcsban készültek a finomabbnál finomabb
pörköltek, gulyások. Családok, baráti társaságok használták ki az önkormányzat által
meghirdetett lehetőséget, csak nevezni kellett, aztán pedig jót főzni. Az elkészült finom étkek
közül a zsűri a „4 bal kéz” nevű csapat áfonyás vaddisznó pörköltje mellett döntött, így a csapat
tagjai a főzőverseny nyerteseként, egy óriási serleggel és oklevéllel térhettek haza.
A strandröplabda pálya sem állt üresen, hiszen idén is
megrendezésre került a bajnokság, melyen az „NF
Team” nevű formáció nyerte el a győztesnek járó
kupát.
Ezt követően Patai Anna a Megasztár-5 tehetségkutató
verseny egyik ismert előadója lépett színpadra, aki
bájos megjelenésével és hangjával elkápráztatta a
közönséget.
A Tófürdőhöz vezető úton a rendőrségi és tűzoltó autókat és felszereléseiket nézhették meg és
próbálhatták ki az érdeklődők.
A rendezvény folytatásaként a jelenlévők a bodajki SzívHang Kórus előadását hallhatták, akik az
idei évben is nagy sikerrel rendezték meg születésnapi koncertjüket, amelyet egybekötöttek a
tavaly októberben készült CD bemutatójával.
Az este Oszvald Marika és Bálint Csaba „Dallamok szárnyán” című hangulatos fellépésével
folytatódott, ahol a fiatal és idősebb korosztály az előadókkal együtt énekelhette az ismert
operett slágereket.
A nagyszínpad záró előadójaként Király Viktor a Megasztár-4 tehetségkutató verseny győztese
lépett színpadra. A közönség nagy ujjongással fogadta az előadót, aki a fellépését követően még
autogramot is osztogatott a rajongóknak.
Király Viktor koncertjét követően a 2012. évi IV. Városnapi rendezvény nagyszínpadi
rendezvényei hivatalosan is véget értek, azonban levezetésként 21 órától hajnalig tartó utcabálon
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mulathatott a közönség a Viking Zenekar jóvoltából a Művelődési Ház épülete előtti Petőfi
Sándor utcában.

Herendi díjjal gazdagodtak a Kékszalag győztesei

Idén 44. alkalommal rendezték meg Európa egyik
legjelentősebb regattáját, a Kékszalag versenyt. 2012.
július 5-én 9 órakor 570 hajó vágott neki a Balatonfüred
– Balatonkenese – Siófok – Keszthely - Balatonfüred
útvonalnak.
Az idei versenyen megdőlt a Kékszalag 57 éves
rekordja. A Balaton-kerülő vitorlásverseny győztese a
Fifty-Fifty nevű vitorlás lett Józsa Márton
kormányzásával. Az új rekord 10 óra 34 perc 15
másodperc, amely több mint öt perccel jobb, mint a Nemere II. cirkáló 1955-ben felállított
csúcsideje.
A Kékszalag verseny első három helyezettje idén először a cím mellé egy-egy egyedi
kivitelezésű Herendi porcelán serlegvázát is kapott. A Herendi díjon a kék Apponyi minta került
elhelyezésre, melyet 24 karátos aranydíszítés kísért. Az Apponyi minta egyébként idén ünnepli
80 éves évfordulóját, ezért is esett erre a tradicionális Herendi mintára a választás.
Az Apponyi minta története az apró virágok, kecsesen hajlongó levelek, és az őket átölelő
stilizált kerítés alkotta “Indiai virágkosár” dekorral kezdődik.
Ez az egzotikus motívum hamar igen népszerű lett, az
1867-es Párizsi Világkiállítás alkalmával, Ferenc József
tiszteletére rendezett fogadáson ilyen készlettel terítették
meg az Elysée palota asztalait. A híres államférfi,
diplomata és hazafi, Gróf Apponyi Albert volt az, akinek
kérésére az „Indiai virágkosár”-ból kinagyították a fő
motívumot, így egy letisztultabb minta keletkezett, mely
tökéletesen egyesíti a Távol-Kelet egzotikumát és a
kiegyensúlyozott polgári életérzést.
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XI. Eplényi Vigasságok

2012. augusztus 11-én szombaton kerül megrendezésre a XI. Eplényi
Vigasságok, Eplény Község Önkormányzata szeretettel várja az
érdeklődőket.

Hárskúti Falunap

2012. augusztus 4-én kerül megrendezésre a Hárskúti Falunap! Minden
érdeklődőt szeretettel várnak!

Horgász Verseny

A Nagyesztergári Német Nemzetiségi Kör Egyesület szeretettel meghívja
2012. augusztus 19-én megrendezésre kerülő HORGÁSZ versenyére!

Ifjúsági Evangelizációs Hét

A Csetényi Református Egyházközség szeretettel meghívja Önt a 2012. augusztus 22-26 között
tarott Ifjúsági Evangelizációs Hetére.

Bakonyi Betyárnapok

2012. Augusztus 10. Péntek




15.00-tól területfoglalás, tűzgyújtás a
sportpálya előtti füves területen
16.00-18.00: VADÉTELFŐZŐ
FESZTIVÁL és verseny, betyárjátékok
16.00-18.00:
Zalai„VENDÉGBETYÁROK” autentikus
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műsora (Gyenesdiási Dalárda)
18.00 Ünnepélyes megnyitó: köszöntőt mond OTTÓ PÉTER Zirc Város Polgármestere,
TALABÉR MÁRTA Országgyűlési Képviselő Asszony, mint a rendezvény fővédnöke,
valamint a rendezvény további védnökei: GRÓNAI G. DAMJÁN O.Cist a helyi TDM
szervezet ügyvezető igazgatója, Dr. TÖRÖK LÁSZLÓ a Forest Hills Golf &Country
Club tulajdonosa, Dr. MÁRKUS GÁBOR a Bagolyvár tulajdonosa.
18.15-tól Hagyományőrző csoportok műsora: a zirci ÉGIGÉRŐ FA
HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS NÉPTÁNCCSOPORT , majd a LITÉRI SZÁRAZÁG ÉS
ZÖLDÁG NÉPTÁNCEGYÜTTES táncházzal egybekötött műsora. Az együttest kíséri a
TEGNAP NÉPZENEKAR
20.00 PETUS MÓNIKA népdalokat énekel
Fritz Péter könnyűzenei műsora
20.30 SZÉLJÁRÓ BALLADÁS EGYÜTTES
22.00 Eredményhirdetés (ételfőző, betyárjátékok)
22.30 Betyárjó buli a NYÁRI TRIÓval
00.30 DJ TOM TAYLOR

2012. Augusztus 11. Szombat













14.00-19.00 Gyermekprogramok, gyermekanimáció, Kézműves Liget
14.00 Lovasfelvonulás a 82-es főútvonalon muzsikaszóval, tangóharmonikán játszik
IVANOVICS IMRE
14.30 "A nagy bevonulás" (az összes lovas bemutatva elvonul a színpad előtt)
15.00 órától a BAKONYI LOVAS KLUB ügyességi lovasbemutatói a színpad előtti
területen
18.00 VARGA VIKTOR
18.45 BARANTA bemutató
19.15 RETRO KIDS
20.00 MÉSZÁROS JÁNOS ELEK, a Csillag születik idei nyertese
20.45 FREE DANCE
21.45 SUGARLOAF élőkoncert
23.45 Betyárjó Buli a ZENERGIA együttessel
01.15 DJ CHRIS SANDERS

Műsorvezető: CSIZMADIA GÉZA, a főbetyár
Lovasprogramok szakkommentátora: VARGA ANTAL
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Nyári Zenei Estek 2012
Helyszín: Lamberg-kastély parkja, Zenepavilon. Rossz idő
esetén Erzsébet téri Művelődési Ház. A koncertek kezdési
ideje: vasárnap 18 óra.
A Nyári Zenei Estek tizennyolc éve megrendezésre kerülő
népszerű rendezvénye intézményünknek. Kellemes
környezetben, sokszínű zenei kavalkáddal várjuk a
zenekedvelőket.
Augusztus 5.

Tutti Zenekar
A Tutti Zenekar 2001-ben alakult meg azzal a céllal, hogy az élőzene
varázsát, hangulatát népszerűsítse. A zenekar főleg esküvőkön, bálokon
szórakoztatja a közönséget, de szívesen muzsikál óvodai-iskolai
rendezvényeken is. A zenekar mottója: "Tutti jó buli lesz!"

Augusztus 12.

Műsorváltozás!
Cloud9 zenekar
A Cloud9 zenekar 2011-ben alakult. Különböző zenei stílusokat kombinálnakakusztikus, indie rock, elektronikus és könnyűzene. A céljuk, hogy minél több
helyen bemutatkozhassanak, miközben az új albumukon dolgoznak.

Augusztus 19-20.

MÓRIKUM Kultúr-Fröccs Fesztivál
Ízelítő a programokból: Nemzetközi Néptáncfesztivál – a székesfehérvári
Királyi Napok móri rendezvénye, Bekecs Néptáncegyüttes műsora,
kenyérszentelés, Rigó István szobrászművész kiállítása Helyszín:
Lamberg-kastély udvara
www.lambergkastely.hu

Augusztus 26.

Liederkreis Német Nemzetiségi Kamarakórus és vendégei
A kórus 2008-ban alakult 15 fővel, Herbákné Sipos Valéria vezetésével.
Céljuk a magyarországi és helyi német nemzetiség dalait megtanulni,
előadni, ezzel is segíteni a német népdalkincs megőrzését, továbbadását.
www.liederkreismor.freewb.hu
Vendégek: Csurgói Csalogányok Kamarakórus (Fehérvárcsurgó)
Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület (Mór)
Napsugár Óvoda Szivárvány Kamarakórusa (Mór)
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