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Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd,
Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér,
Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva,
Szápár, Szentgál, Zirc

Megjelent az új arculati elemekről
szóló IH Közlemény

Tájékoztatjuk minden kedves nyertes Pályázónkat, hogy megjelent
a 97/2012 (VIII.15.) IH Közlemény "A Darányi Ignác Terv Új
Magyarország
Vidékfejlesztési
Program
keretében
támogatásban részesült kedvezményezettek tájékoztatási és
nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről" címmel.
Az arculati kézikönyv és a kapcsolódó vektorgrafikus állományban
letölthető file-ok az alábbi linkeken érhetők el:

http://www.kormany.hu/download/1/e2/a0000/97-2012%20IH%20kozlemeny.zip#!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=5&type=401#!DocumentBrowse
Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket, hogy módosításra került a Darányi Ignác Tervhez kapcsolódó
arculati kézikönyv, amely az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 97/2012 (VIII.
15.) számú közleményének mellékleteként jelent meg.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy a módosítás során a kézikönyv kiegészítésre került a zöld szín eddig
hiányzó kódjával. A közleményben és mellékleteiben további módosításra nem került sor.
Az arculati kézikönyv – a közleménnyel és annak további mellékleteivel együtt – letölthető az alábbi
linkre kattintva:
http://www.umvp.eu/?q=hirek/megjelent-az-uj-arculati-kezikonyv

A Bakonycsernyei sportpályán
öltözőket adtak át
Bakonycsernye - Csodálatos öltözőkomplexum áll a bakonycsernyei sportpálya mellett, a helyiek példás
összefogása, szorgalma és természetesen a pályázati pénzek eredménye a létesítmény.

Ahogy azt kell: átvágták a nemzetiszín
szalagot.
Bakonycsernye
polgármestere,
Turi
Balázs,
a
térség
országgyűlési
képviselője, Törő Gábor, a legendás
futballista, Mészöly Kálmán és a
Bakonycsernyei Bányász szakosztályelnöke, Varga Jenő jogosan mosolygott
büszkén a pénteken átadott, felújított
öltözőépület előtt, amely minden igényt
kielégít, nem egy NB II-es együttes
megirigyelné, ha ilyennel rendelkezne.
A négy nagy öltözőből, az ahhoz tartozó
zuhanyzókból, játékvezetői szobából,
szertárból álló épület mintegy 39 millió
forintból épült fel, amelyből 31 millió
TAO-ból származó, illetve egyéb
pályázati pénz, a maradék önerő.
A létesítmény értéke ennél jóval több, a helyi fővállalkozó, a szakosztály-elnök Varga Jenő lényegesen
olcsóbb ajánlatot adott a többi pályázónál, a faluban pedig rengetegen mentek ki a sporttelepre dolgozni
társadalmi munkában, amely hatalmas segítségnek bizonyult, nevüket tábla őrzi az öltöző falán.
Turi Balázs polgármester nem győzte hangsúlyozni, mennyire büszke a bakonycsernyei közösségre,
amelynek összefogása példaértékű, de Mészöly Kálmán is annak örült a legjobban, hogy mennyien
képesek
együttműködni
egy
jeles
célért.
Az öltözőavatás egyébként a falunapok nyitóprogramja volt, vasárnapig tart a dáridó.

Herendivel gazdagodtak a Berlini Kincsem – Futam győztesei

2011 után idén második alkalommal rendezték meg a
berlini Hoppegarten lóversenypályán a Kincsemfutamot, tisztelegve az egykori legyőzhetetlen
csodakanca, Kincsem előtt. A futam győztes lovának
zsokéja, trénere és tulajdonosa Herendi dísztárgyakat
kapott.
A nagy hagyományokkal rendelkező Hoppegarten
lóversenypálya 1968-ban alakult meg, jelenleg
Németország leghíresebb pályája. A tavalyi év
folyamán Gerhard Schöningh, a pálya tulajdonosa
bejelentette, hogy egy régi álmát valóra váltva külön
futamot rendez minden évben Kincsem tiszteletére. Kincsem 1874-ben született és pályafutása során 54
versenyen indult és 54 győzelmet aratott, többszörös díjnyertes magyarországi versenyló. A fent említett
kijelentését betartva, 2012. július 22-én idén is megrendezte a Kincsem-futamot.
Kincsem annak idején – akárcsak most Overdose – rendkívüli népszerűségnek örvendett
Németországban. Hoppegarten külön büszkesége, hogy a magyar csodakanca, a legyőzhetetlen "díva"
első és második győzelmét a berlini lóversenypályán aratta. A krónikák szerint egyébként Kincsem – akit
a németek "Mein Schatznak" is neveznek – 1876. június 21-én diadalmaskodott először és az 1000
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méteres távon négy lóhosszal győzött. A hoppegarteni
lóversenypályán Kincsem emlékére idén is – a
tavalyihoz hasonlóan – az 1876-os 1000 méteres futamot
kívánták "megismételni”.
A berlini Hoppegarten lóversenypálya idén is a
Németországban nagy ismertségnek és elismertségnek
örvendő Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.-t kérte fel,
hogy készítsen különleges dísztárgyakat a győzteseknek.
A Manufaktúra missziója, hogy ápolja és őrizze a
magyar értékeket és hagyományokat, valamint átörökítse
a fiatalabb generációknak: e küldetése végett nagy örömmel kezdett neki a II. Kincsem-futam díjainak
megálmodásához és kivitelezéséhez. 2012-ben a győztesek egy nagyméretű 24 karátos arannyal
feliratozott matt fehér ló szoborral és 2 Apponyi mintás serleggel térhettek haza.

Herendi festőbemutató a FORMA-1 paddock
clubban
Több
éve
tartó
gyümölcsöző
kapcsolatunk
eredményeképpen idén a megújult VIP Paddock Club
egyik attrakciója volt a Herendi festőbemutató Bende
Ágotával a Forma-1 Hungaroring versenye alatt július
végén.
Néhány
látogatónkat
már
ismerősként
üdvözölhettük, hiszen a verseny megszállottjai nem
hagynak ki egyetlen futamot sem. Töretlen a rajongásuk
egy-egy pilóta vagy gépjármű márka iránt, éppúgy, mint a
mi „táborunk” világhírű porcelánunk felé.
Többen megcsodálták, érdeklődtek, sőt némelyikük ki is
próbálta a festészetet, és volt, aki tekintélyes Herendit tudhat magáénak!
Az idei Magyar Nagydíj győztese, Lewis Hamilton egyébként már két Herendi trófea büszke tulajdonosa!

Megrendezésre került a Hárskúti Falunap

Falunap rendezvényünk célja a közösségformálás és az
együvé tartozás megélése, közösség erősítése, a község
lakóinak
szórakoztatása,
kimozdítása
a
szürke
hétköznapokból.
Programunkat a helyi civilszervezetek közreműködésével úgy
szerveztük, hogy valamennyi korosztály megtalálja a számára
kedvező szórakozási lehetőséget a szabadidő hasznos
eltöltésére.
A női és a férfi kispályás labdarugó mérkőzések, gyermekek
játékos vetélkedői, légvár és Bungee Run használata, a közös
zumbázás, erős emberek versenye a sportot és mozgást
kedvelőknek nyújtott lehetőséget mozgásigényük kielégítésére.
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Családtagok, baráti társaságok, munkatársak csapatokat alkotva jelentkeztek a
főzőversenyre. Az összefogással, közös munkával elkészült ételekből mindenkinek jutott.
Méz és kecskesajt kóstolás a helyben készült termékek bemutatását szolgálta.
Kulturális műsorunkban szerepelt a község fiataljaiból
álló színjátszó csoport, ének és zene együttes,
tánccsoport. Szomszédos településekről is érkeztek
szereplők: színjátszók, táncosok, harmonikások, ének és
zene együttesek. Falunapi rendezvényünket hajnalig tartó
bállal zártuk.
A szervezők összefogásaként létrejött rendezvényünkre
sok érdeklődő ellátogatott, mely
lehetőséget nyújtott gyermekek, felnőttek, ismerősök,
barátok találkozásához és kikapcsolódásához
Programjainkkal sikerült jó hangulatot teremteni és a
mindennapok nehézségeit egy kis időre félretéve,
közelebb hozni az embereket egymáshoz.

meghirdetett

Nána-találkozó és Gombócfesztivál
Bakonynána Községi Önkormányzat által benyújtott,
„Hagyományteremtő és –őrző közösségi rendezvény”
célterület elnevezésű sikeres pályázatuk eredményeként,a
„Nána-találkozó
és
Gombócfesztivál”
elnevezésű
rendezvényt 2012. augusztus 25-én rendezték a bakonynánai
Sportpályán. A rendezvény részeként került sor a Nána
települések tízedik találkozójára, melynek Bakonynána most
második alkalommal biztosítja a helyszínt. A program első
részében megismerték a Nána településekkel és a most
elsőként belépő Hajdúnánás település résztvevőivel
Bakonynána nevezetességeit. A helyiek lehetőséget kaptak,
hogy bemutassák sajátos ételkülönlegességeiket. A délelőtti női futballbajnokságot követően Mazsorett
csoport látványos felvonulásával csalogatták a közönséget a rendezvény helyszínére. A hivatalos
megnyitót követően kicsik és nagyok egyaránt találhattak
szórakoztató programokat. Hat folklórcsoport is lehetőséget
kapott a fellépésre. A színpadi programok ideje alatt, mely egy
bérelt nagy sátor alatt zajlott, lehetőség nyílott véradásra,
vércukor és koleszterinszínt-mérésre, főzésre, gombóc-totó
kitöltésére. Megmérkőzhettek az ifjúság gombócevő
versenyen
valamint
nagycsúszda,
trambulin
és
csillámtetoválás színesítette a résztvevőknek a lehetőségeket.
A színpadi műsorokkal egy időben került sor elsősorban
hagyományos
gombócos
ételféleségek
kínálására.
Tombolasorsolással majd tánccal zárták a közösségformáló
rendezvényt.
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B Á N Y Á S Z N A P - MÓR
2012. szeptember 1.
Kapcsolódó rendezvények
Polgárőr rendezvény - Koccintás 2012.

Polgárőr rendezvény
9.00 óra
Ünnepélyes megnyitó, kitüntetések átadása
Lamberg-kastély parkja
9.00-12.00 Főzőverseny a Lamberg-kastély parkjában
10.00
Rendőrségi bemutató a WS SZIK előtti füves területen.
10.00
Csilletoló verseny a WS SZIK előtti parkolóban.
11.00
Baleseti szimulációs bemutató a Táncsics utca- Temető- Kórház utca
kereszteződésénél.
12.00
Főzőverseny értékelése, ebéd.
BÁNYÁSZNAPI rendezvény
13.15
Térzene a Bányász Emlékkőnél a Millenniumi Parkban
Koszorúzás az Emlékkőnél

13.30

A Bányásznap ünnepélyes megnyitója a Kastélypark színpadánál.
Ünnepi köszöntők, jubilálók köszöntése, elismerések átadása, a délelőtti versenyek
eredményhirdetései
15.00
A Pro Musica - Pro Cultura K.E. Móri Vegyeskara bányász dalokat énekel
14.15

Móri Ifjúsági Fúvószenekar műsora - közreműködik: Mazsi Tánccsoport

15.30
16.00

K O C C I N T Á S 2012.
a kastélypark színpadánál és a városban több helyszínen!

16.00-18.00

Bányásznapi kulturális műsor
Fellépők: Ezerjó Nyugdíjas Egyesület, Forgatós Tánccsoport, Fantázia Tánc-

és Énekegyüttes.
20.00-04.00
Bányásznapi „Batyus bál" az Erzsébet téri Művelődési házban. Zene:
BETANG zenekar. Fellép a Rozmaring Tánccsoport
Asztalfoglalás augusztus 29-ig szerdánként az Erzsébet tér 14.sz.alatt.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTELVÁRUNK
Információ: Grell Károly (06-20-585-6799)
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt,
családját és barátait
2012. szeptember 28-án és 29-én a
X.Bakonyi Krumpliszüreti és
Művészeti Fesztiválra,
OLASZFALUBA
Szeptember 28. péntek
18.00 óra Szentmise
Szivárvány kamarakórus és az
Olaszfalui Egyházi kórus koncertje.
Szeptember 29. szombat:
Programok az olaszfalui sportpályán
10.00-tól főzőverseny, krumpli- focikupa,
14.00 A rendezvényt megnyitja Talabér Márta országgyűlési képviselő
Köszöntőt mond Boriszné Hanich Edit polgármester
Szivárvány kamarakórus
15.45 Főzőverseny eredményhirdetése
17.30 Burgonyatotó eredményhirdetése, tombola sorsolás
14.30-19.00 óráig a színpadon szórakoztató műsorok fogadják a vendégeket:
Eperkés néptánc együttes Olaszfalu
Gyermekműsor olaszfalui óvónők előadásában
Retro Kids tánccsoport
Varga Bence bűvész
Bakony Néptáncegyüttes
„Viktória” Táncegyüttes Herendről
Mezotone énekegyüttes /Bea-Anita-Gyuri/
19.00 Az esti sátras-bulihoz a Koko Bello együttes szolgáltatja a
talpalávalót.
14.00-18.00 A kézműves sátorban Olaszfalu fontosabb területeit ismerhetik meg a gyerekek és
felnőttek játszóház és fa játékpark keretében.
14.00 – tól a veszprémi Szt. Imre cserkészcsapat által kialakított akadálypályán tehetik próbára
ügyességüket és bátorságukat a gyerekek.
Az ide látogatókat burgonya fajta bemutató, burgonya vásár, burgonyás ételek kóstolója, tombola,
burgonyatotó, vadászgép-szimulátor várja
Kérjük, ha felkeltettük érdeklődését látogasson el Olaszfaluba és legyen részese egy felejthetetlen napnak.
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, Kasper-Renkó Andrea és Bachstetter Tamás
Felelős szerkesztő:
Turiné Menczel Andrea
Támogatóink
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