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A z Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 156/2012 (X.5.) 

MVH közlemény módosításáról. Bővebben: 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainme

nu/kozlemenyek/mvhk1622012 

 

 

 

 

2012. szeptember 29-én került 

lebonyolításra a Bagolyvár megnyitó. A 

rendezvény célja az volt, hogy Zirc 

városával együtt ünnepeljük meg a 

Bagolyvár épületének megújulását. A 

rendezvény keretein belül megismertettük a 

lakossággal a Bagolyvár kialakítandó 

arculatát, melyben sok szerepe van a 

kulturális funkciónak és a tájjellegű bakonyi 

gasztronómiának.  

Megjelent! 

162/2012. (X. 19.) számú MVH Közlemény 

Megnyitotta kapuit Zircen a 

Bagolyvár 

 

 

http://www.bakonybel.hu/
http://www.bakonycsernye.hu/
http://www.bakonynana.hu/
http://www.bakonyszentkiraly.hu/
http://www.balinka.hu/
http://www.band.extra.hu/
http://www.bodajk.hu/
http://www.borzavar.hu/
http://www.csesznek.hu/
http://www.cseteny.hu/
http://www.dudar.hu/
http://www.epleny.hu/
http://www.fehervarcsurgo.hu/
http://www.harskut.hu/
http://www.herend.hu/
http://www.isztimer.hu/
http://www.kincsesbanya.hu/
http://www.lokut.koznet.hu/
http://www.marko.hu/
http://www.mor.hu/
http://www.nagyesztergar.hu/
http://nagyveleg.fejer.hu/
http://www.olaszfalu.hu/
http://www.penzesgyor.koznet.hu/
http://www.porva.hu/
http://www.szentgal.hu/
http://www.zirc.hu/
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1622012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1622012
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Az emeleten állandóan megújuló kiállítások kapnak helyszínt, a rendezvényen Zirc városát 

bemutató Zirc régen és ma című kiállítást lehetett megtekinteni, illetve a helyi képző és 

iparművészek alkotásait is szeretnénk bemutatni, a rendezvényen Földesi Barnabás zirci 

képzőművész aquarelljei voltak láthatóak. 

 

A földszinten kialakított látványkonyha, és éttermi terek pedig a bakonyi gasztronómia 

megismerésére szolgálnak. A rendezvényen bakonyi ételeket, helyi termékeket lehetett 

fogyasztani a délután folyamán.  

Napközben lovas kocsikázáson, és várostörténeti 

vetélkedőn lehetett részt venni. 

A gyerekeket pedig a rendezvény egész ideje 

alatt különböző kézműves, és hagyományőrző 

foglalkozások várták mind a Bagolyvár 

kertjében, mind a hátsó kertben felállított lovas 

karámban és sátorban. 

A hangulati felelős a Fakutya Együttes és a 

Sirítő táncegyüttes volt, akik a nap folyamán 

több alkalommal tartottak koncertet, vagy éppen táncházat a vendégek bevonásával. 

2012.október 6-tól szeretettel várja Kedves Vendégeit a zirci Bagolyvár Fogadó,minden nap 

12.00 órától 22. óráig. Megtekinthetik a várostörténeti kiállítást és kellemes ételeket 

fogyaszthatnak el éttermükben. Az étterem kínálata az alábbi linken megtekinthető: 

http://www.bagolyvarfogado.hu/etlap 

Zirc régen és ma című kiállítás: 
A kiállítás célja összehasonlítani Zirc 

sokszínű arcát a XVIII. századtól 

napjainkig (2012-ig). A kiállítás 

képanyaga között szerepel a Bagolyvár, a 

ciszterci apátság, a műemlékkönyvtár, az 

alsótemplom, Zirc terei és utcái, 

középületei, mint a könyvtár, a 

természettudományi múzeum, a kórház, a 

http://www.bagolyvarfogado.hu/etlap
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vasútállomás, a régi postásház és az 

arborétum. Megelevenítjük a régi 

közösségi csoportokat, társaságokat, és 

bemutatjuk Zirc kialakulását néhány régi 

térképen.  

A kiállítást összeállította: Sámson Rita 

(MG Építész Kft.) 

Forrás: http://bagolyvarfogado.hu 

 

 

 

 

Közel kilencvenmillió forintot költöttek a Környezet és Energia Operatív Program támogatásával 

a zirci arborétum idős faállományának megőrzésére, a tó és a kiszolgáló infrastruktúra 

megújítására - közölte az MTI-vel a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság turisztikai és 

oktatási osztályvezetője. 

Kopek Annamária hozzátette: az uniós pályázati forrásból finanszírozott munkák a kiemelkedő 

dendrológiai értéket képviselő fás gyűjtemény megőrző kezelése mellett kiterjedtek az arborétum 

lágyszárú növényzetére és a természet közeli élőhelyek megújítására, melyek közé tartozik az 

őspark, a növénykertben levő számos erdőfolt, a patak mellett és réteken települt lágyszárú 

virágszőnyeg, az újonnan kialakított két vizes élőhely. A dendrológiai rehabilitáció során közel 

400 idős fát vizsgáltak meg műszerekkel; a keleti sétány két oldalát kísérő, több mint 200 éves 

kislevelű hársfasor elpusztult fáit előnevelt facsemetékkel pótolták, amivel a felújítás kezdetén 

csak 83 fát számláló fasor ma ismét 110 egyedből áll.  A rekonstrukció során csak 

elkerülhetetlen esetben vágtak ki fákat - emelte ki Kopek Annamária. 

Közlése szerint kiemelt feladat volt a történeti, tájképi helyreállítás, melynek során a tisztások 

újbóli megnyitása, tudatos látványtervezéssel az angolkert szépségének bemutatása, kiegészítése 

volt a cél. A Cuha-patak partján 500 négyzetméter területű új vizes élőhelyet létesítettek, mely 

nedves, tőzeges talajával, árnyékos helyével a Bakonyalja és a Balaton-felvidék kiszáradó 

láprétjein jellemző veszélyeztetett, védett fajok megőrzését biztosítja. 

Az élőhelyek és a többségében koros, sok gondozást igénylő növényzet megőrzéséhez feltétlenül 

szükségessé vált az infrastruktúra költségkímélő korszerűsítése, például a tó kotrása, a fahidak 

felújítása, a kertet övező 1670 méter hosszú kerítés átépítése - ismertette Kopek Annamária. A 

6200 négyzetméter vízfelületű tóból a felgyülemlett, nagy szervesanyag-tartalmú üledéket 

eltávolították, átépítették a zsilipet, folyamatos, lassú vízutánpótlást adó új csatornát hoztak létre. 

Ezek, valamint a kis szigeten a permetező vízsugár levegőztetése együttesen biztosítja a tó 

fenntartható ökológiai állapotát, így a tó alkalmassá vált az ingadozó vízjárású, időszakosan 

A Környezet és Energia Operatív Program támogatásával közel 

kilencvenmillió forintot költöttek a zirci arborétum megújítására 

    

 

http://bagolyvarfogado.hu/
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kiszáradó bakonyi patakokból származó védett halfajok mentésére is - magyarázta Kopek 

Annamária. 

Az 1951 óta országos jelentőségű védett természeti terület, a ciszterci apátság műemléki 

környezetében angolkert stílusban létesült, 18,2 hektáros arborétum hazánk legmagasabb fekvésű 

fás gyűjteménye. Arborétumaink között egyedülálló, 400 m-es tengerszint feletti fekvése 

kedvező életfeltételt, bemutatási lehetőséget ad sok betelepített növényfaj számára. Az 

arborétum a gyűjtemény fenntartása mellett egyúttal az oktatás és kutatás kiemelt helyszíne. A 

kezelést végző és természetvédelmi szakmai hátteret nyújtó Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

Igazgatóság a gyűjteményt tudatosan gazdagította, ápolta az évek során. 

Forrás: www.zirc.blog.hu 

 

 

 

A 6-os számú sípályánk nem csak egy átlagos pálya. Ez a terület ad otthont Magyarország 

legnagyobb Freeski és Funparkjának. Földből készült elemek sora várja a Freeski és Snowboard 

szerelmeseit, melyek között egy Big-Air ugrató is helyet kapott. Természetesen a síelést nem 

akadályozza, mivel a 6-os pályánk olyan széles, 

hogy biztonságosan megfér egymás mellett az 

átlagos síelő, a trükk mester síelő és a 

snowboardos is. Megalkottuk a 6-os pályát, meg 

is mutattuk. A különböző fórumokon olvastuk a 

hozzászólásokban, hogy sokan megijedtek az 

aljától. Beláttuk, hogy tényleg meredek. 

Hívtunk is egyből néhány bulldózert, akik kék 

pályává szelídítik a meredek részt egy 

szerpentin létrehozásával. A külföldi sípályákon 

már jól bevált családbarát rész, a kezdők 

Óriási fejlesztések a Nordica Síarénában, 

Eplényben! 

 

www.zirc.blog.hu
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számára is síelhetővé teszi a 6-ost. 

Annak érdekében, hogy új Freeski és Funpark és a 6-os pálya egésze napnyugta után is 

használható legyen, az új 6-os pálya kivilágítást kap. Így az egyes és kettes pálya mellett ez már 

a harmadik kivilágított sípályánk. Az alkonyat utáni biztonságos síelésről a frissen elhelyezett, 

nagy-teljesítményű fém-halogén reflektorok gondoskodnak. 

Holle Anyó éttermének eddig nyitott külső teraszai befedésre kerültek, így 80 négyzetméterrel 

bővült a fedett éttermi terület, ráadásul a lépcsőházhoz ajtókat építettünk az energiatakarékosság 

szempontjából. Az új beépített részekhez természetesen fejleszteni kellett a fűtési rendszert is, 

ezért Holle Anyó kazánházának kapacitását is megnöveltük. 

A Nordica Síarénában működő mágneskártyás 

rendszer is jelentős korszerűsítésen esik át. A 

beléptető-kapuk automatikus ellenőrző rendszert 

kapnak, valamint új kapukat telepítünk a 2-es számú 

csákányos felvonóhoz. Új dekoratív chip kártyákat 

vezetünk be, ráadásul a személyre szóló szezon 

bérletek még személyre szólóbbak lesznek a 

tulajdonosuk fényképének rányomtatásával. 

Az eddig Eplényben működő két webkamerából álló 

rendszert egy harmadikkal egészítjük ki, így már három ponton lehet majd online követni a 

Nordica Síaréna mindennapjait 

Forrás: http://siarena.hu 

 

 

 

Felavatták Mádl Ferenc néhai 

köztársasági elnöknek, a Herendi 

Porcelánmanufaktúra Zrt. igazgatósága 

egykori elnökének mellszobrát 

Herenden, Áder János köztársasági 

elnök és Mádl Dalma asszony 

jelenlétében. A mellszobor, mely 

Tamás Ákos iparművész alkotása, 

másfélszeres életnagyságú, 70 cm 

magas, egyedi technológiával, nemes 

herendi porcelánból készült; a 

manufaktúra díszudvarában került 

elhelyezésre a manufaktúra múltjának 

jeles személyiségei mellé. A megjelent vendégeket a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 

igazgatóságának elnöke, dr. Gaál Zoltán köszöntötte. Ünnepi beszédében hangsúlyozta: emléket 

Mádl Ferenc szoboravató 

 

http://siarena.hu/
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kell állítani azoknak, akiknek az életútja, gondolkodása, közösségért tett szolgálata, tisztessége 

kiemelkedő. Felidézte: Mádl Ferenc szülei a manufaktúrában dolgoztak, és maga is azt gondolta 

gyermekként, hogy porcelánfestő lesz belőle; 1998-2000 között volt a manufaktúra igazgatósági 

elnöke, és tisztségében a herendi értékek őrizője volt. Élete és munkája példaértékű volt 

mindenki számára! 

 

Áder János államfő az ünnepségen azt mondta: Mádl Ferenc gondolkodásában szorosan 

összetartozott magyarság és Európa, kereszténység és polgárosodás, jog és erkölcs, s ezen 

értékeket képviselte köztársasági elnökként is. Kitért arra, hogy a néhai államfő az itteni táj 

szülötte volt, nemcsak földrajzi, hanem szellemi, lelki értelemben is; mindig nagy szeretettel 

emlegette szülőfaluját, Bándot és a környékbeli településeket. A köztársasági elnök Mádl Ferenc 

civil, tudományos és politikusi pályafutását felidézve kiemelte, hogy az Antall-kormánytól nagy 

feladatot kapott, amikor a privatizációval kapcsolatos jogi tervek kidolgozására és a folyamat 

felügyeletére kérték fel. „Az európai polgári Magyarország gazdasági hátterének 

megteremtésében vehetett részt, amely testhezálló, személyre szabott feladat volt számára." - 

állapította meg Áder János. „Mádl Ferenc ellenállt annak, hogy a herendi porcelánkultúra 

külföldi kézbe kerüljön, ehelyett kialakította a munkavállalói résztulajdonosi formát, ami 

biztonságot, tervezhető jövőt jelent." - emelte ki az államfő.   

„Magyarság és európaiság, kereszténység és polgárosodás, jog és erkölcs - köszönjük Mádl 

Ferencnek, hogy közéleti szereplőként, tudósként, egyetemi tanárként példát mutatott ezekből." - 

hangoztatta Áder János. 

Az ünnepségen Eperjes Károly Kossuth-díjas 

színművész szavalta el Ady Endre 

Köszönöm, köszönöm, köszönöm című 

versét, néhány személyes gondolattal 

kiegészítve. Az ünnepség fényét a HM 

Légierő Zenekara emelte. A szobrot 

Korzenszky Richárd tihanyi perjel áldotta 

meg. 

Mádl Ferenc porcelánból készült mellszobrát 

özvegye, Mádl Dalma és dr. Simon Attila, a 

Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 

vezérigazgatója leplezte le.  

Forrás: www.herend.com 

Forrás:%20www.herend.com
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2012. november 3-án kerül megrendezésre az Ifjúsági Nap a Csetényi Református Egyházközség  

szervezésében. 

Helyszín: Csetény, Református Gyülekezeti Terem és templomkert 

Az Ifjúsági Nap témája: Krisztusé vagyok (A Hit Hősei) 

 

 

 

 

 

2012. november 9-én A Német Nemzetiségi Kör Egyesület, mint 

Főszervező és a Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel 

meghívja Önt és Kedves Családját a Márton Napi Ünnepségre! 

Program:  

16:30 –kor Gyülekezés a Kövér Kocsmánál,majd lovasok vezetésével 

lámpás,fáklyás felvonulás a sportpályáig, Ányos Pál Általános Iskola 

tanulóinak szavalata, Fészek Óvoda gyermekeinek rövid műsora, 

Márton napi dalok énekek a Margaréta dalkörtől 

 

Meleg tea és finom kalács várja a résztvevőket. 

 

 

 

  

2012. november 17-én kerül megrendezésre az Életfa Hagyományőrző és Művészeti Programok 

a tanév minden hónapján következő előadása: A mese ölelésében Székely népmesék Csernik 

Szende lábbábos közreműködésével. Az előadás után táncház a Szentgáli Banda kíséretével. 

Helyszín: Szentgál, Művelődési Ház 

Ifjúsági Nap 

 

 

Márton Napi Ünnepség 

 

 

A mese ölelésében 
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                     Bővebben: http://www.bagolyvarfogado.hu 

 

 

 

 

Támogatóink

 

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 

www.bagolyvarfogado.hu
http://www.abakonyert.hu/
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