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Tisztelt Ügyfeleink!
Az Irányító Hatóság 235/2013-as közleményében rendelkezett Egyesületünk gazdaságfejlesztési
keretének újranyitásáról szeptember 30. 18 órai beadási határidővel.
„Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 235/2013. IX.23.) számú
közleménye a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013 - ban nyújtandó támogatások jogcím benyújtási időszakának
újranyitásáról „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület HACS területén a
gazdaságfejlesztésre irányuló rangsor esetén Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendelet 13.§ (1)
bekezdésében foglaltak alapján a pályázatot az egyes mezőgazdasági és agár - vidékfejlesztési
támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló
kormányrendeletben meghatározottak
szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon,
ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az MVH-hoz 2013. június 17-én 08:00 órától
forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. szeptember 30-án 18:00 óráig. 2013.06.24-én 20:00
időponttól felfüggesztésre került a benyújtási időszak a 129/2013.(VI.24.) számú IH közlemény
alapján.
A 35/2013. (V.22.) VM rendelet 13.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján Irányító hatóhági
jogkörömben eljárva „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület HACS
területéről gazdaságfejlesztésre irányuló rangsor esetén a benyújtási időszakot 2013.
szeptember 24. 08:00időponttól kezdődően újranyitom.
Budapest, 2013. szeptember 23.
Búsi Lajos
Irányító Hatóság vezetője”
Tekintettel arra, hogy csupán 6 nap áll rendelkezésre a két körös pályázat lebonyolítására, illetve
a rendelkezésünkre álló forráskeret nem nőtt (tehát jelenleg tartaléklistát képezünk), így a nyár
folyamán beadott, de elutasított kérelmek számára nyílik lehetőség a gyorsított két körös újra
beadásra, új pályázatok befogadására nincs lehetőség.
Megértésüket köszönjük!

„A BAKONYÉRT” Egyesület

Nyertes fórum

2013. szeptember 11-én, Zircen a TSZ emeleti
tanácstermében megrendezésre került a nyertes pályázók
fóruma a falumegújítás és fejlesztés, valamint vidéki
örökség megőrzése jogcímekben.
„A BAKONYÉRT” Egyesület alelnökének – Jánszky
Lajos László - köszöntőjével kezdődött a fórum, majd az
egyesület munkaszervezet vezetője Oklevelet adott át a
nyerteseknek illetve képviselőjüknek. A fórumon az
ügyfelek projektmenedzserei, a nyertes települések
polgármesterei vettek részt.
A két jogcímben összesen 26 nyertesünk volt, és több mint 410 millió forintnyi nyereményről döntöttünk
idei év májusában. A nyertes fórumot az MVH szakembereinek képviseletével szerveztük meg, ők
mondták el, hogy milyen szabályokra kell figyelni a megvalósítás folyamán, kifizetési kérelmet hogyan
kell összeállítani, milyen új aktuális építésügyi változások vannak. A résztvevők a fórum végén
feltehették kérdéseiket, melyre az MVH szakemberei válaszoltak.
Forrás: www.abakonyert.hu

Két keréken a Bakony és Balaton térségben

Kerékpárkölcsönző
hálózatot indít a
Bakony és Balaton
térségi TDM.
A Bakony és Balaton
Térségi Turisztikai
Nonprofit Kft. 2013.
szeptember
13-án
sajtótájékoztató
keretében ismertette a szeptemberben induló, térségi kerékpárkölcsönző hálózatát.
A térségi TDM szervezet 2011 végén 62.519.453 forint összegű vissza nem térítendő támogatást
nyert el a Közép-dunántúli Operatív Program „Helyi és térségi turisztikai desztinációs
menedzsment szervezet létrehozása és fejlesztése” elnevezésű pályázata keretében a „Bakony és
Balaton Térségi TDM szervezet létrehozása” című projekt megvalósítására. A projekt
összköltsége 77,1 millió forint.
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A pályázat kedvezményezettje a 2011-ben alakult Bakony és Balaton Térségi Turisztikai
Nonprofit Kft., amelynek fő célja a turizmus területi összefogásán keresztül a térség
népszerűsítése, idegenforgalmának fellendítése.
A Bakony és Balaton Térségi TDM szervezet 2013 szeptemberében a tulajdonosok és szakmai
partnerek komoly együttműködésének eredményeként elindítja kerékpárkölcsönző hálózatát. A
pályázat újabb állomásaként megvalósuló Bakony & Balaton kerékpárkölcsönző hálózat 11
kölcsönző pontból áll, amely pontok a térség fókuszterületein találhatók: Veszprém, Várpalota,
Balatonkenese, Zirc, Nagyvázsony, Kislőd, Halimba, Somló, Tapolca, Nemesvámos, Kapolcs.
A projekt keretében 330 kerékpár, valamint az azokhoz szükséges kötelező és nélkülözhetetlen
felszerelések, kiegészítők beszerzése történt meg. A kerékpárok között női, férfi és
gyermekbiciklik találhatók, ezenfelül minden kölcsönző pontban bérelhetők lesznek gyermek- és
csomagszállító utánfutók, gyermekülések, a kiegészítők pedig tartalmazzák az elengedhetetlen
sisakokat, kerékpárzárokat, láthatósági mellényeket, szerszámokat és egyéb hasznos és fontos
eszközöket.
A térség egységes arculatához igazodó, egyedi festéssel ellátott kerékpárok kölcsönzése bárki
számára lehetséges, és nagy előnye lesz, hogy a hálózaton belül bármelyik kölcsönző pontban
letehetők, nem szükséges őket oda visszavinni, ahonnan kikölcsönöztük. A megfelelő szakmai,
logisztikai és szervizhátérrel rendelkező, a hálózat üzemeltetését végző vállalkozó gondoskodik
arról, hogy mindig, mindegyik pontban legyen kellő számú kerékpár, s hogy egy-egy
meghibásodás, defekt se szegje kedvünket a kerékpártúra alatt.
A kerékpárhálózathoz kapcsolódóan a nyár folyamán a VKE Nelson Veszprémi Kerékpáros
Egyesülettel együttműködésben a szervezet felmérte, illetve felmérette a térségben található
kerékpáros és kerékpározható utakat. A GPS készülékekkel felvett adatokra és koordinátákra
épülő túrajavaslatok a tervek szerint online formában is elérhetők lesznek majd a szervezet
honlapján (www.bakony-balaton.hu).
Forrás: www.bakony-balaton.hu

Bakony & Balaton kerékpárkölcsönző hálózat

A Bakony és Balaton térségi TDM szeptemberben elindítja kölcsönző hálózatát.
A
Bakony
&
Balaton
kerékpárkölcsönző hálózat az
egész térséget lefedve 11
kölcsönzési ponton kínál jól
felszerelt gyermek- és felnőtt
kerékpárokat
a
szükséges
kiegészítőkkel, gyermek- és
csomagszállító
utánfutókat,
gyermeküléseket az ide érkező
vendégeknek szabadidejük aktív
eltöltéséhez és a térség látnivalóinak, változatosan szép tájainak felfedezéséhez.
A kölcsönzési pontok behálózzák az egész területet, így legyen a célpontunk Balatonkenese,
Várpalota, Veszprém, Zirc, Eplény, Nemesvámos, Nagyvázsony, Tapolca, Somló, Halimba vagy
Kislőd és környéke, bátran tervezhetünk kerékpáros utakat, ráadásul nem csak csillagtúra
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szerűen, hiszen a kerékpárok bármelyik ponton letehetők, függetlenül attól, hogy hol
kölcsönöztük őket.
A KÖLCSÖNZÉS A TÖBBI PONTON 2013. SZEPTEMBER 27-TŐL VÁLIK LEHETŐVÉ!
Kölcsönzési pontok:
Balatonkenese
Tourinform Iroda (Táncsics u. 24.)
Eplény
Bringaréna (Veszprémi u. 66/A)
Halimba
Ezüstfenyő turistaszálló (Kossuth utca 99.)
Kislőd
Sobri Jóska Kaland- és Élménypark (Vashámor, GPS: É 47.13134° K 17.62893°)
Nagyvázsony
Kinizsi-vár (Turistaszálló, Temető u. 1.)
Nemesvámos
Művelődési Ház (Kossuth u. 88.)
Somló
Tornai Pincészet (Somlójenő, Hrsz. 1248)
Tapolca
Tourinform Iroda (Fő tér 7.)
Várpalota
Thury-vár (Hunyadi Mátyás tér 1.)
Veszprém
Tourinform Iroda (Óváros tér 2.)
Hotel Historia Malomkert (Fenyves u. 15.)
Laczkó Dezső Múzeum (Erzsébet sétány 1.)
Kolostorok és Kertek Kft. (Veszprémvölgyi u. 68.)
Zirc
Zirci Ciszterci Apátság (Rákóczi tér 1.)
Ami a kölcsönzéshez feltétlenül szükséges:
 érvényes igazolvány
 kerékpáronként 3.000 Ft kaució
További információ:
info@bakony-balaton.hu
+36 20 219 3260
Forrás: www.bakony-balaton.hu
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Mária napi búcsú

Az idei búcsú több szempontból is kiemelkedő volt a bodajkiak számára. Tekintettel a
templomfelújításra, az ideérkező kedves zarándokokat, engesztelőket, hozzátartozókat egy
külsejében megújult templom fogadta.
Másrészről egy emlékezetes esemény évfordulója is volt
idén; Mindszenty József Magyarország prímása épp 65
éve mondta el itt Bodajkon a Mária év kapcsán ünnepi
beszédét, mely egyben az utolsó nyilvános beszéde volt
hívei előtt a letartóztatása előtt. Szeretnénk ennek az
eseménynek egy emléktáblával tisztelegni melyet
reményeink szerint a templomfelújítás zárásaként a
megújított templom megáldása kapcsán fogunk
leleplezni.
A szombati rossz idő ellenére sokan érkeztek hozzánk a
búcsúi hétvégére. Zarándokoltak Nagykanizsáról, Szabadszállásról, Vérteskethelyről,
Tatabányáról, Budapestről, Kaposvárról. A szombati esti szentmisét mons. Ugrits Tamás
püspöki irodaigazgató atya tartotta, melyet körmenet és reggelig tartó szentségimádás követett.
Megyéspüspök atya örömét fejezte ki az idei búcsú kapcsán; „Öröm látni a megújult templomot,
és öröm látni, hogy évről évre egyre többen keresik fel országunk egyik legősibb Mária
kegyhelyét, melyet Szent István király is imádságos hittel keresett fel.
Forrás: www.bodajk.hu

Eredményhirdetés

A zirci képviselő-testület szeptember 9ei ülésén döntött a Civil Pályázati Alap
támogatására
kiírt
pályázatok
elbírálásáról
is.
A
működési
céltartalékból felszabadított 1 000 000
forint
kiegészült
a
német
testvérvárosunk,
Pohlheim
által
felajánlott 2000 euróval. A pályázati
támogatásban részesülő civil szervezetek
listáját és a támogatás mértékét az alábbi
táblázat tartalmazza.

Forrás: www.zirc.blog.hu
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Élményvonat a Bakonyban
Idén ősszel először élményvonat a Bakonyba. A különvonat önmagában nagy látványosság volt a
Cuha-völgyben.
A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség a MÁV Nosztalgia Kft. közösen szombaton először
indított őszi kiránduló különvonatot a Magas-Bakonyba, a Budapest–Győr-Zirc vonalon. A
hazánkban egyedülálló építészeti megoldásokkal gazdagított vasútvonal legérdekesebb része a
Vinye és Porva-Csesznek között fekvő szakasz, ahol három alagúton és kettő völgyhídon fut
keresztül a vasúti pálya.
A különvonat beérkezését követően az utasok
jelenlétében rövid megemlékezést tartottak a
zirci állomáson. A Cuha-völgyi vasút csak azért
maradhatott meg, mert a közösség érdekében
összeálltak, és mögéjük felsorakozott a
társadalmi támogatottság. Egy ember nem, de
több hatalmas erőt képvisel, ez Széchenyi
szellemisége, idézte meg a legnagyobb magyart
Egervölgyi Dezső, a Zirci Országzászló
Alapítvány elnöke.
Ottó Péter, Zirc polgármester felhívta a
figyelmet rá: a Bakonyvasút Szövetségnek óriási szerepe van abban, hogy a vonalon még van
élet. Szerinte immár nem a múlttal kell foglalkozni, sokkal inkább a jövőről gondolkozni: milyen
fejlesztésekkel lehet népszerűbbé tenni a 11-es vasútvonalat.
A Bakonyvasút Szövetség fontosnak tartja a vonal fejlődését, a hivatásforgalom újraszervezését,
a vonal ismertségének és népszerűségének növelését, fogalmazta meg Bödecs Barnabás
szövetségi elnök. A vonal fejlesztése a térség fejlődésével is együtt jár.
Az ünnepség résztvevői az emlékezés virágait helyezték el Gróf Széchenyi István, első
közlekedési miniszterünk emlékkövénél, valamint megkoszorúzták a vasútépítők emléktábláját.
Az utazóknak a nap során különféle bakonyi túraútvonalakat szerveztek. Az utasok délután
felavatták a Gubányi Károly emléktábláját a Cuha-völgyi viaduktnál. A neves vasútépítő az
alagutak, támfalak megépítésében jeleskedett, nem véletlen, hogy a viaduktot róla kívánják
elnevezni.
Forrás: www.zirc.blog.hu
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Megújul a Reguly múzeum

A zirci Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház északi épületszárnyában jelenleg is
zajlik mesterségek műhelyének felújítása.
Erről Ottó Péter polgármester számolt be a
Naplónak. Az intézmény fenntartója a város, így
a felújítására is az önkormányzat nyújtott be
pályázat a Leader programban, melyet 31 millió
forint értékben el is nyert. Az átalakítás nettó 41
millió forintba kerül, a szükséges önrészt a város
biztosítja. A kivitelezést a veszprémi székhelyű
MIN-TECH Kft. végzi, ennek során az
épületben leverik a régi vakolatot, majd új
réteget visznek fel helyette, kicserélik a födémet, új vizesblokkot alakítanak ki. A munkálatok
befejezési határideje december 31.
A felújított épület tetőterében látványraktár kap helyet, ehhez a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program (TIOP) pályázatán nyertek el 32 millió forintot. Ez 100 százalékos
támogatottságú pályázat, önerőt tehát nem kellett hozzá biztosítani. A testület a legutóbbi ülésén
döntött arról, hogy ki készítse el a látványraktár belsőépítészeti terveit. A Reguly múzeum
tetőterében várhatóan a jövő év tavaszán fejeződik be az átalakítás.
Forrás: www.zirc.blog.hu

Bagolyvár Szüreti Napok

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Szüreti Napokra Zircen a Bagolyvár Fogadóban!
A programokon és a szüreti bálon való részvétel díjmentes.
Programok:
Szeptember 28. szombat
8:00-10:00

Bagolyvár 30 teljesítménytúra

indítása
13:00 – 17:00
nagyoknak :

Színes programok kicsiknek és

Kisállat simogató, csuhébaba készítés,

nemezelés, agyagozás, tökfaragás arcfestést készít a
Herendi porcelánmanufaktúra festője
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14:00

Benedek Elek Hét Színvirág német nemzetiségi óvodás tánccsoport fellépése

17:00

Alsóörsi Képzőművészeti Egyesület
„Vonalak és színek” kiállítás megnyitója
„Jó hangulat” táncház

18:00-20:00

Díszvendég: Tímár Lajos a veszprémi Jó hangulat klub alapítója
19:30

Báli vacsora

20:30

szüreti Bál - zenél a Fúzió együttes

Asztalfoglalás és menürendelés: +36 -20/256-36-32, uzemeltetes.bagolyvar@gmail.com
Szeptember 29. vasárnap
Színes programok kicsiknek és nagyoknak

10:00-14:00

Mihály napi gyertyaöntés, agyagozás, tökfaragás, kis állat simogató
Kemencében sült langalló,
arcfestést készít a Herendi porcelánmanufaktúra festője
12:00

Gyertyagyújtás a Bagolyvár születésnapi tortáján

Bagolyvár 30 teljesítménytúra 2013.09.28.
Gyalogos nappali teljesítménytúra
Zirc Bagolyvár / Nagyesztergár / Kő-árok / Csesznek / Porva-Csesznek / Zirc Bagolyvár
A távon kb. 380 méter szintemelkedés vár a túrázókra.
Szintidő: 8 óra
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, kirándulni vágyót
a bakonyi gyalogtúrán, szeptember utolsó hétvégéjén.
A rajt helye: Zirc, Bagolyvár Fogadó
A cél helye: Zirc, Bagolyvár Fogadó
Indítási idő: 8:00-10:00
Nevezési díj a helyszínen (Ft/fő): 1100 HUF
Nevezési díjkedvezmény: MTSZ, MSTSZ, TTT, Magyar Turista Kártya,
Szervezett turista, Diák, Nyugdíjas: egységesen 100 Ft, szervezett iskolai csoportoknak 600
Ft/fő
Útközben frissítővel (édességgel, gyümölccsel, péksüteménnyel) várjuk a résztvevőket
Nagyesztergáron, Cseszneken, Porva-Csesznek vasútállomáson, és a Célban, Zircen a Bagolyvár
Fogadóban. A Bakony szívében zajló körtúránkra a Bagolyvárban szeptember 28-29-én
megrendezésre kerülő Szüreti Napok keretében kerül sor. Érdemes elhozni a családot is, hiszen a
célban kézműves foglalkozások (Mihály napi gyertyaöntés, agyagozás, tökfaragás) kisállat
simogató, táncház, kiállítás megnyitó, szombat este pedig Szüreti bál várja az érdeklődőket. A
túrát teljesítők emléklapot és kitűzőt vehetnek át a célban. Nagyszámú induló esetén azoknak,
akiknek a helyszínen nem jutna, a kitűzőt és az emléklapot postázzuk.
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Múlt és Jelen

A falukutatásról, annak összegző
eredményéről a fesztivál napján,
délután könyvbemutatót tartunk, este
20.00 órától pedig dokumentumfilm
vetítés és fotóprezentáció lesz a
témával,
Dudarral
kapcsolatban.
Vendégeink lesznek a szegedi
társadalomkutatók!
Érdekesnek,
emlékezetesnek
ígérkezik! Mindenkit sok szeretettel
várunk!
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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
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