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Bakonybél,  Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, 
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Megjelentek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

közleményei a kifizetési kérelmek benyújtásának feltételeiről 

illetve a szükséges adatlapok.  

Benyújtási időszak: 2013. augusztus 1-től december 31-ig 

Kifizetési kérelmeket elektronikus úton az alábbi jogcímekre 

lehet benyújtani: 

 LEADER 

 Vidéki örökség megőrzése 

 Turisztikai tevékenységek ösztönzése 

 Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 

 Falumegújításra és - fejlesztésre 

Bővebb információ a www.abakonyert.hu és a www.mvh.gov.hu oldalon található. 

 

 

 

 

 

 

 

Zirc - Költségvetésének közel tizenötszörösét nyerte el pályázatokon a közelmúltban a Reguly 

Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház. Erről az intézmény igazgatója, Ruttkay-Miklián 

Eszter számolt be a Naplónak. A Reguly múzeumot az önkormányzat tartja fenn, működtetése 

költségeit annak ellenére vállalja és építi be évről évre a büdzséjébe a város, hogy nem tartozik a 

kötelezően ellátandó feladatok közé. Az intézmény éves költségvetése mindössze 4,5 millió 

forint � a dologi és a bérköltségekkel együtt. 

 Középpontban a művészet 

Kedves Ügyfeleink! 

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.abakonyert.hu/
http://www.mvh.gov.hu/
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Uniós pályázaton, még 2009-ben nyertek el 32 millió forintot az 

intézmény udvarán, illetve az északi épületszárnyban a mesterségek 

műhelyének felújítására. Ez a projekt még zajlik. 

Az itt kialakítandó épület tetőterében látogatható raktárt alakítanak ki, 

Kincsek a padláson címmel. Erre külön, egy másik uniós pályázaton 

nyertek el 30 millió forintot. 

A közelmúltban fejeződött be Bakonyi mesterek -� bakonyi műhelyek 

című kiállításuk, illetve programsorozatuk. A tetőtérben tíz népművész 

alkotásait mutatták be, a megnyitót követően hetente, csütörtökönként 

egy-egy mester tartott bemutatót és foglalkozást. Ennek a programnak 

az anyagi fedezetét a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA) elnyert 350 

ezer forintot biztosította. 

A Nomád múzeum elnevezésű programsorozatban az iskolák tanrendjébe illeszthető 

foglalkozásokat tartanak a pásztorkodásról. Ebbe nem csak a bakonyi pásztorkodást, hanem a 

hanti rénszarvastartást is bemutatják. A szeptemberben induló programba Zircen a III. Béla 

Gimnázium, a Reguly iskola és Benedek Elek óvoda vesz részt, valamint a bakonyszentkirályi, a 

dudari és a nagyigmándi általános iskola. Ehhez is uniós pályázati alapból jutottak hozzá 10 

millió forinthoz. Szintén az NKA biztosítja (300 ezer forintból) az őszi kulturális fesztivál 

keretében sorra kerülő Rokon népek napjának anyagi fedezetét � zárta a tájékoztatót Ruttkay-

Miklián Eszter. 

Forrás: www.veol.hu 

 

 

 

 
A bakonyi betyárokon csak részben fogott ki az időjárás: a programsorozatból csak annyi maradt el, 

amennyi az igazán viharos időszakra esett volna.  

Így remélhette ezt a közönség is, mert ahogy szombat 

délután kicsit jobbra fordult az idő, az érdeklődők 

megtöltötték a sportpálya melletti területet. A 15. 

Bakonyi betyárnapok elnevezésű rendezvény pénteken 

vette kezdetét a „ráhangolódással”: tréfás 

betyárjátékokkal, fánk-, pizzaevő, sörívó versenyekkel. 

Kiemelkedő teljesítményű betyárokat kerestek és találtak 

is a rendezvény kezdetén – fogalmazott az esemény 

főszervezője, Ring Júlia, a Magas Bakony Turisztikai 

Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

(Társrendező a Békefi Antal Városi Könyvtár, 

Művelődési Ház.) Ekkor zajlottak le a hivatalos megnyitók is: az eseményt köszöntötte a város 

polgármestere, Ottó Péter, valamint az ország legismertebb betyárja, Oszter Sándor színművész. 

(Utóbbi töltötte be a rendezvény fővédnöki tisztét is.) 

Szombaton sajnos az egyik leglátványosabb akció, a lovas felvonulás is elmaradt. Így a délutáni 

program a Gólyalábas parasztkomédiával indult, amit a Tulipántos Népi Játékpark és 

Alkotóműhely adott elő. Emellett még ők bonyolították a gyermek- és a kézműves-foglalkoztatót 

Kiemelkedő betyárok Zircen 
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is. De ahogy egy ilyen rendezvénnyel szemben elvárható, 

igazi lovas program is elkápráztatta a közönséget. A győri 

Györgyi Orsolya tartott bemutatót, alig érzékelhető 

mozdulatokkal, jelzésekkel irányította lovát, melyet nyereg 

nélkül ült meg. Ahogy műsorának címe is érzékeltette, a 

lovak nyelvén beszélt az intelligens hátassal. 

Fellépett később a Zirci Városi Vegyeskar, ezúttal 

betyárdalokat, bordalokat adtak elő. Neves sztárokat is 

üdvözölhettek a betyárnapokon: Palya Bea népdalénekest, 

Szabó Ádám tangóharmonikást a Csillag születikből, és Antal Tímeát az X-faktorból. 

A rendezvényt hárommillió forint pályázati összeggel a Nemzeti Kulturális Alap is támogatta. 

Forrás: www.veol.hu 

 

 

 

 

A kisváros búcsújának estjén teret neveztek el 

Szent Istvánról. A bazilikában tartott, 

Nagyboldogasszonyra is emlékező ünnepi 

szentmise után a résztvevők templomi körmeneti 

kereszttel és zászlókkal az arborétum előtti térre 

vonultak.  

Tavaly itt a Zirci Országzászló Alapítvány 

kivitelezésében Hoffer Ildikó kerámiáival díszített 

ívókutat létesítettek. Akkor javasolta Detre Miklós, 

a megszépült tér vegye fel az államalapító nagy 

király nevét. 

A Himnusz közös eléneklése és Egervölgyi Dezső köszöntője után Dékány Sixtus apát mondott 

ünnepi köszöntőt. Hangsúlyozta, Szent István bizalommal, őszinte hittel ajánlotta fel és bízta az 

égi édesanyára a nemzetet, bízva, Mária utat tud mutatni népünknek. E gondolat végigvonul az 

egész magyar történelmen, Szent László király Nagyasszonyhoz fohászkodó sorait minden 

jegyespár elmondja esküvőjén, Hunyadi János kardja markolatát rózsafüzérrel fűzte össze, és 

Mátyás király pajzsán is ott áll a Máriához intézett fohásza. Kérte, a tér emlékeztessen mindenkit 

e hitre, bizalomra és sarkalljon arra, hogy a Sík Sándor által megénekelt �Szűzmáriás magyarok 

kopottsága� újból kifényesedjék. 

Ottó Péter polgármester szólt Zirc értékeiről, történelmi hagyományairól, kiemelte a tíz éve 

alakult Zirci Országzászló Alapítvány értékteremtő és hagyományápoló munkáját. A jubileum 

alkalmából emléklapot adott át az alapítványi vezetőknek, Bittmann Károlynak, Máj Jánosnak és 

Egervölgyi Dezsőnek.. Elmondta, a tér a béke szigete, nyugalmat áraszt, a fák árnyéka, a kút vize 

felfrissít. 

Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott úr Illyés Gyula gondolatát idézte, miszerint ezer évet csak 

sikeres, tehetséges nép tud megélni, nagy erőpróbák, küzdelmek árán. A magyar nép ilyen, 

túlélte a létére törő nagy birodalmakat is. Mindez azért volt lehetséges, mert Szent István 

királyunk a hazát a kereszténység sziklájára emelte. Ezeréves történelmünk bizonyíték arra, hogy 

Térkeresztelő ünnepi este Zircen 
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a nemzetnek van miből erőt meríteni, van mire építkeznie, a helytállás, a munka, az egymás iránt 

érzett felelősség hozta meg mindig a sikert. 

Huszár Lőrinc ciszterci plébános imát mondott, melyben fohászkodott a város polgárainak egyet 

akarásáért, a szeretetteljes családokért, a fiataloknak reményteli jövőért, értelmes célért, a 

családok egységéért, a szükséget szenvedők támaszáért, a bűn útján járók megtéréséért. Az 

imákba a nagyszámú jelenlévők is bekapcsolódtak. 

Dékány Sixtus apát, Ottó Péter polgármester és 

dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott leleplezték 

az új névtáblát és az esemény tiszteletére hársfát 

ültettek. Huszár Lőrinc plébános mellett áldást 

mondott Vecsey Katalin református lelkipásztor 

és Szakos Csaba evangélikus lelkész, a 

résztvevők közösen elénekelték a Boldogasszony 

anyánk ősi magyar néphimnuszt. Detre Csongor 

Juhász Gyula: Új ének István királyhoz című 

versét mondta el, közreműködött a 

nagyesztergári katolikus énekkar. 

Forrás: www.veol.hu 

 

 

 

Hírességeket hoztak, falufesztivált rendeztek, hagyományt akarnak teremteni belőle. Az igazi hír azonban 

nem ez, hanem az, hogy mindezt kizárólag magántőkéből valósították meg.  

Nagyesztergáron két vállalkozó, Zokob Béla és Csapó 

Péter úgy döntött, új színt, új elemet hoz a falu életébe: 

valami olyannal rukkolnak elő, ami eddig még nem volt. 

Legalábbis nem ilyen töményen, egy napba zsúfolva: 

fesztivált rendeznek. 

Kinyitották a pénztárcájukat, szponzorokat szereztek, 

szervezkedtek. Szombaton (augusztus 10-én) megvolt az 

első alkalom, a közönség létszáma és reakciója sikert 

igazolt vissza. 

Nem maradt el a már jól bevált főzőverseny sem, de a fő hangsúlyt a látványos produkciókra, 

nagy nevekre helyezték. Felléptek a veszprémi Bonita és a zirci Elvito táncosai, a gyerekeknek 

tűzoltó-bemutatót tartottak, este jött Andrej Akusztik, TheCompany, valamint két igazi celeb, 

Majka és Curtis. A bulihangulatról Európa legnagyobb habgépe gondoskodott, és a dj-k. Köztük 

egy országosan ismert sztár, dj Szeifert, valamint a helybéli dj Nich. 

Minden esemény teljesen ingyenes volt, a polgármesterrel és jegyzővel együttműködve a faluba 

és a falunak szervezték – fogalmazott Zokob Béla. 

Forrás: www.veol.hu 

 

Nagyesztergári fesztivál - A faluban, a faluért 
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A Bakony szívében szombaton átadták a három, összesen 370 méter hosszú via ferrata utat. 

Mászásra fel! Szombaton hivatalosan felavattak az első magyarországi vasalt utat (via ferrata, 

klettersteig) a megye határ közvetlen közelében Cseszneken,a Kőmosó-szurdokban. 

"A Csesznek és Környéke Egyesület 2012-ben hat millió forintot nyerta Leader pályázaton a 

vasalt mászó út megépítésére" – ismertetteBorda Erzsébet, az egyesület elnöke. 

"A kezdő mászók ne induljanak útnak tapasztalt túravezető segítsége nélkül" 

"A három utat nem csak képzett sziklamászók használhatják. Az útvonalak nehézségi fokától 

függően azonban biztonságot nyújtó felszerelésre, beülőre, sisakra, rögzítő karabinerekre is 

szükség van. 

A kezdő mászók ne induljanak útnak tapasztalt túravezető 

segítsége, s megfelelő felszerelés nélkül" – hangsúlyozta 

Kovács Tamás ötletgazda, projektvezető. 

A kisalfold.hu kérdésére Kovács Tamás megerősítette: "az 

utak használata ingyenes. Dolgozunk azon, hogy a via ferrata 

sporttal ismerkedők folyamatosan tudjanak itt felszerelést 

bérelni, illetve hegyi vezetést igénybe venni. Egyelőre az 

érdeklődők telefonon tudnak bennünket elérni".A-tól F-ig: 

melyik útvonalat kinek tervezték? A három útvonal 

nehézségi foka: "C", "D" és "E". (A via ferrata útvonalaknál 

az "A" jelzésűek a legkönnyebben teljesíthetőek, míg az "F" 

betűvel jelzetteket kizárólag profi mászóknak ajánlják.) "Az 

Ostromlok útja "C" jelzésű, vagyis közepes erősségű 

útvonal. Ezt a vasalt utat jó fizikai állapotban lévő nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlom. Olyan 

érdeklődőknek is, akik életükben először próbálják ki mászó tudásukat. A "D" és "E" utak 

inkább tapasztalt mászók számára készültek. Tervezzük, hogy "A" és "B" típusú útvonalakat is 

építünk a jövőben, melyek kimondottan a gyerekek ügyességét, mozgását fejlesztenék" - tette 

hozzá Kovács Tamás. Babcsán Gábor: "a külföldi via ferrata pályák színvonalával vetekszik a 

most átadott három útvonal" A cseszneki vár alatti vasalt utak tervezésében és kialakításában az 

ötletgazdán kívül részt vett Kovács Attila, Pál Vince, mindannyian ismert sziklamászók és Portik 

László kovácsmester. A Kőmosó-szurdokban épült három, egyenként 70, 120 és 180 méter 

hosszú vasalt út, a Tálos Zoltán emlékút, az Ostromlók útja és a Várpanoráma út az idén nyárra 

készült el. Az átadó ünnepségen Babcsán Gábor extrém hegymászó, oktató és szakíró is tartott 

bemutató mászást. 

"Nagyon színvonalasnak tartom mindhárom utat, s biztos vagyok benne, hogy akik eljönnek, 

kipróbálják magukat a cseszneki vár tövében, ők kellemesen fognak csalódni. 

A kivitelezés eredménye profi munka, úgy gondolom, nem túlzás azt állítani, hogy a külföldi via 

ferrata pályák színvonalával vetekszik a most átadott három útvonal. 

Remélhetőleg, minél többen kapnak kedvet a mászáshoz a Bakonyban, s újabb via ferrata 

útvonalakkal lesz gazdagabb ez a csodás környezet" - mondta a kisalfold.hu érdeklődésére az 

ismert hegymászó, aki több 6000 méter magas hegycsúcsot is meghódított sportolói karrierje 

során. 

"A Csesznek és Környéke Egyesület tavaly nyert Leader pályázatot via ferrata út - a 

munkatársaimmal `vasalt mászó útnak´ fordítottuk az alpesi országokban népszerű kifejezést - 

építésére" - kezdte a kisalfold.hu érdeklődésére Kovács Tamás, a cseszneki via ferrata út 

projektvezetője és ötletgazdája. "A munkálatok 2012 szeptemberében kezdődtek el. A kivitelezés 

Kovács Attila, Pál Vince, Portik László és jómagam keze munkáját dicséri.Az alpesi vidékeken 

már régóta közkedvelt via ferrata olyan hegyi út, amelyen előzetesen felszerelt létrák, lépcsők, 

hidak és fémkábelek segítik az előrehaladást, így nem csak képzett sziklamászók tudnak mászni" 

- mondta előzetesen Kovács Tamás. Az első magyarországi vasalt utak a Bakonyban a cseszneki 

Kőmosószurdokban épültek. A három, egyenként 70, 120 és 180 méter, összesen 370 méter 

Felavatták Magyarország első via ferrata útját Cseszneken! 
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hosszú vasalt út idén nyáron készült el, hivatalos megnyitóját augusztus 24-én tartják 

Cseszneken. 
Forrás: www.kisalföld.hu 

 

 

 

 

Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát és Sólyom László volt 

köztársasági elnök részvételével adják át augusztus 20-án a 

Szent Mauríciusz Monostor felújított arborétumát. A 

templomban 17 órakor vesperás, igét hirdet: Várszegi Asztrik 

főapát. Az átadási ünnepséget a parkban tartják 17.45-kor, 

köszöntőt mond Sólyom László volt köztársasági elnök. A 

projekt történetét és jelentőségét Baán Izsák OSB ismerteti, 

projektgazda ismerteti, a kertet Várszegi Asztrik megáldja, 

majd átadja. A bencés monostor történeti kertje csodálatos 

ősfák alkotta, évtizedek óta védett park Bakonybél község 

belterületének déli részén. Az 1750 és 1754 között barokk 

stílusban épített apátsági templom és kolostor együtteséhez a 

19. század 30-as éveitől kezdve a korstílusnak megfelelően 

apátsági kertet alakítottak ki. A mintegy öt hektáros történeti kert nem csak műemléki 

szempontból védett, hanem természetvédelmi terület is, a Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet 

része. Faállományát többnyire őshonos fajok teszik ki, különleges értéke nem fajgazdagságában, 

hanem történeti jellegében rejlik. A közelmúltban uniós támogatásból megvalósult, kerttörténeti 

szempontból megalapozott helyreállítás lehetővé tette a tájképi kert megőrzését, továbbá 

elősegítette az építtető közösség szellemi hagyatékának továbbvitelét, hozzájárult a kert történeti 

és művészeti értékeinek hangsúlyozásához. A rekonstrukcióval a hagyományos monostori 

gazdálkodásra épülő intézményben ismét szerves egységbe került az ősfás park, mellette a 

gyümölcsös- és gyógynövény-kert és a monostorkert. 

A park korábbi jellegének visszaállítása is megtörtént, melynek egyik hangsúlyos eleme az 

eredeti, máig használatos úthálózat teljes rekonstrukciója. A felhagyott tómedret feltöltötték, 

melynek eredményeképpen eltűnt egy rossz képet mutató, tátongó terepalakulat, szegélye pedig 

újabb telepítési színteret nyújtott. A Szent Mauríciusz Monostor közel 100 millió forint vissza 

nem térítendő támogatást nyert történeti kertjének rekonstrukciójára. 

Forrás: www.veol.hu 

 

 

 

Hangos tárlatvezető szolgáltatással bővült a Herendi Porcelánmúzeumban igénybe vehető, a 

látogatók kényelmét szolgáló lehetőségek sora. Az egyelőre három nyelven (magyar, angol, 

orosz) elérhető audioguide rengeteg információt ad az egyes tárgyakról, könnyen használható 

formában! 

Forrás: www.herend.com 

 

Bakonybéli arborétum: Ismét olyan, mint régen 

Audioguide a Múzeumban 
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Több mint kétmillió forintnyi támogatást nyertek a BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség pályázatán a megyénkben működő önkéntes 

tűzoltó egyesületek.  

Az országból közel 400 egyesület pályázott, a 120 milliós keretösszegből mintegy 367 szervezett 

kapott valamilyen fokú anyagi támogatást. Az eredményeket a napokban hagyta jóvá dr. 

Bakondi György tűzoltó altábornagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató.A 

katasztrófavédelmi igazgatóság közölte: a pályázatok elbírálását az előzetesen elfogadott 

szempontrendszerek figyelembevételével egy szakmai bizottság végezte. Eszerint előnyt 

élveztek az üzemanyagköltséggel, a tűzoltógépjármű és a tűzoltótechnika javításával, a 

felújítással és a felülvizsgálattal, a felújított légzőkészülékek és tűzoltó technikai védőeszközök 

átadásával, valamint az oktatással, a vizsgáztatással és a pályaalkalmassági vizsgálatokkal 

kapcsolatos igények. 

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság internetes honlapján található táblázat 

szerint megyénkből öt egyesület részesült támogatásban. A legnagyobb összeget, egymillió 

forintot a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kapta, míg a bakonyoszlopiaknak 330 ezer 

forint, a devecseriek 331 716 forint, a tótvázsonyiak 333 238 forint, míg Zalahaláp-Sáska 

Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 357 478 forint támogatást ítélt meg a bizottság. 

Forrás: www.veol.hu 

 

 

 

 

Bánd - Nagyon hasznosak egy település közösségi 

ünnepei, mert ilyenkor lehetőség nyílik arra, hogy 

időről-időre megmutassák a saját kincsestárukat - 

jelentette ki Navracsics Tibor igazságügyi miniszter a 

hétvégén az Essegvári napok megnyitóján. 

Mint a vendégeket köszöntő Schindler László 

polgármester elmondta, az idén már 4. alkalommal 

rendezték meg a programot az Anna-napi búcsúhoz 

kapcsolódva. Szeretnék, ha a rendezvény erősítené az 

összetartást, a közösség formálását. A tervezett fellépők 

alapján elmondható, hogy egyre inkább megvalósul az a régi vágyuk, hogy az összetartás, 

integrálás ne csak a falura terjedjen ki, hanem a közvetlen térségre is. Abban bíznak, hogy ez a 

folyamat tovább halad, és megfelelő anyagiak birtokában majd oda is eljutnak, hogy a 

rendezvény nem csak nevében lesz Esseg vári, hanem valóban a vár előtti fennsíkon tudják 

megvalósítani. 

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes arról beszélt, hogy az ilyen közösségi ünnepeken 

lehetőség nyílik arra, hogy egy közösség időről-időre megmutassa a saját kincsestárát. Azokat 

fiatalokat, művészeti csoportokat, akik a környező falvakban működnek, és a környék régebbi 

Támogatják az önkéntes tűzoltókat 

Essegvári napok: sok kincs a hagyományápoláshoz 
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vagy modernebb örökségét ápolják, és akarják majd hagyományozni az utókornak. Bándon és 

vidékén a magyarországi németek és a magyarok több évszázados békés együttélése olyan 

kulturális kincsestárat halmozott fel népdalokban, néptáncokban, ami évről-évre bemutatásra 

méltó. Azt kívánta a polgármesternek és a falunak, hogy mielőbb valósuljon meg a céljuk a vár 

rendbetételével kapcsolatban és a rendezvény vár előtti megrendezésében. 

A két napos programban többek között volt RC Autó bemutató, póniló lovaglás, apród toborzás, 

várostromlás. Fellépett a Márkói Tánccsoport iskolai tagozata, Lászki Mónika, Kisteleki Zoltán, 

Varga Dóra és Kauker Zoltán, a Crazy Jam, a Hangadók, az Ez One rock zenekar, az El Vito, 

Szabó Zsófi és Gesztesi Károly, Dávid Roland, valamint a Dr. Grog, tartottak kézműves 

foglalkozásokat, volt hastánc és apródavatás. 

A hajdani tejcsarnokban az idén Schönig Jánosné, avagy helyben ismertebb nevén, vajas Marika 

néni rendezett kiállítást az aratás és a gabona feldolgozás folyamatáról az egykori eszközökből, 

és a kenyérkészítés anyagaiból. 

 

 

 

 

 

 

A rendezvényt fúvószenekari ébresztéssel nyitottuk, amelynek Eplényben a hagyománya van, 

hisz amíg a mangánércbánya működött, volt helyi 

fúvózenekara a falunak, és szerencsére még élnek 

közöttünk olyanok, akik a zenekar tagjai voltak. Az 

Eplényi Vigasságok programját a CSAPATOK TÍZ 

PRÓBÁJA nyitotta, mely 6 település 

(Bakonyszentkirály, Dudar, Gyulafirátót, Jásd, 

Kádárta, Eplény) által kialakított csapatok (24 fő+ 1 

csapatvezető) versengése, a „tízpróba” adta a 

nemes, játékos vetélkedő gerincét, amely versenyszámokban a csapatok összemérik erejüket, 

ügyességüket, és tudásukat. A játékok összeállításánál és leírásánál fontos szempont, hogy 

gyerekek és felnőttek, nők és férfiak, különböző 

korosztályokban kötelezően résztvevői legyenek egy-

egy csapatnak. A korábbi évekhez képest új elemként, 

elsősorban az ügyességi játékokban, a versenyszám 

után, lehetőséget adtunk a nézőknek, szurkolóknak is, 

hogy kipróbálják saját ügyességüket, képességüket. A 

játékos, fárasztó verseny után, délután elsősorban a 

kulturális programoké volt a főszerep. Kiemelt 

szempont volt, hogy a helyi, kistérségi továbbá a 

versenyekben résztvevő csapatok amatőr tehetségeinek 

(helyi és a környékbeli civil szervezetek, színjátszók, zenészek számára) fellépési lehetőséget 

biztosítottunk. Azonban az évek alatt beigazolódott, hogy egy-egy ilyen rendezvény egész napos 

látogatottsága jelentősen megnő, ha a programban szerepelnek neves előadók is. A rendezvény 

ideje alatt a gyerekek számára egész napos játszóházat biztosítottunk, amelyet a helyi Eplényi 

Gyermekekért Alapítvánnyal együttműködve szerveztünk. Egész napos kiállítást tekinthettek 

XII. Eplényi Vigasságok 
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meg az érdeklődők ifj. Pongrácz Józsefné helyi lakos babagyűjteményéből. A résztvevők és 

fellépők számára pedig, a gulyáságyúban főzött, egytálételt kínáltunk. A másnap hajnalig tartó 

rendezvény programjain 600 főt meghaladó látogató vett részt. Az Eplényi Vigasságok 

programjait megküldtük minden kistérségi és szomszédos önkormányzatnak, a Tourinform 

irodáknak, a zirci és veszprémi közművelődési intézményeknek, valamint a megyei napilapnak. 

Ezen kívül az interneten közzétettük a helyi és 

a kistérségi honlapjain egyaránt. A rendezvény 

propagálása érdekében nyomdában készített 

szórólapokat is készíttettünk.  

Tekintettel arra, hogy már hagyományos 

rendezvényről van szó, a sugárzott média is 

beharangozót adott az eseményről, így a 

megyén kívül is ismert volt a program. 

Mindezen felül a helyi lakosságot, minden 

ingatlanra eljutatott, részletes programmal is 

tájékoztattuk.  

 

 
Forrás: www.epleny.hu 

 

 

 

 

 

 

 

Hobo Blues Band koncertje a Gerence Fogadó kertjében. 

2013. augusztus 31. 16 órától a Hobo Blues Band látogat 

Bakonybélbe Vadászat koncertjével. Hoboék előtt a 

What's Up és a bakonybéli Retro Zenekar lép fel. 

Jegyek a helyszínen 1800,- Ft-ért vásárolhatók. 

Jegy előrendelés: bakonybelrendezvenyek@gmail.com e-

mail címen 1500,-Ft 

 

Hobo Blues Band koncert 

mailto:bakonybelrendezvenyek@gmail.com
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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 

http://www.abakonyert.hu/
mailto:abakonyert@gmail.com

