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Turisztikai tevékenységek ösztönzése

Megjelent a Magyar Közlöny 188. számában az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Támogatási Kérelmet november 25. és
december 20. között lehet benyújtani.

A vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére



Megjelent a Magyar Közlöny 185. számában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI.8.) VM rendelet.

 Megjelent az Irányító Hatóság 289/2013. (XI.14.) közleménye az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
103/2013. (XI.18.) VM rendeletről, valamint a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése
keretében a kötelező arculati elemek alkalmazására vonatkozó Arculati útmutatóról, továbbá a
„Gépjármű katalógus a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez” című katalógusról,
amely az alábbi linken keresztül elérhető.
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=5&type=401#!DocumentBrowse
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184/2013. (XI.15.) számú MVH közlemény

Megjelent a 184/2013. (XI.15.) MVH közlemény az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI.8.) VM
rendelethez kapcsolódóan.
Az 1., a 2. és a 3. célterületet röviddel a benyújtási időpont megnyitása után már lezárták,
mivel kimerült a rendelkezésre álló forrás. Erről az Irányító Hatóság közleményben
tájékoztatta az ügyfeleket. Az IH november 27-i tájékoztatása alapján, ha sok elutasított
kérelem lesz, későbbi időpontban újranyitják az egyes célterületeket!

185/2013. (XI. 20.) számú MVH Közlemény

Megjelent a 185/2013. (XI. 20.) számú MVH Közlemény az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Döntéshozó testületi ülés

2013.11.26-án 16 órakor az egyesület irodájában a 3. körös
LEADER pályázatok tekintetében döntéshozó testületi ülést
tartottunk. Közösségünk Döntéshozó Testülete 46 db
szolgáltatásfejlesztési kérelmezőt támogatott 95.354.434 Ft
értékben, valamint 28 db gazdaságfejlesztési kérelmezőt
támogatott 179.439.357 Ft értékben. A nyerteseknek ezúton is
gratulálunk, a támogató határozatok kézhezvétele körülbelül
két héten belül megtörténik.
Várhatóan december elején tartjuk az utolsó döntéshozó
testületi ülésünket, melynek eredményéről értesíteni fogjuk
Ügyfeleinket.
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Fórumokat tartottunk

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése jogcím
tájékoztató fórum
Zirc, 2013.11.21.
2013. november 21-én, a zirci TSZ tanácstermében a
vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztése jogcímre vonatkozó
tájékoztató fórumot tartott egyesületünk. Bachstetter
Tamás előadásában ismertette a pályázat benyújtáshoz
szükséges jogszabályi háttereket, majd részletezte a
pályázati kiírást. Kifejtette a célterületekre vonatkozó, a
rendelet által előírt fontos tudnivalókat. A támogatási
kérelem benyújtásának feltételeiről, támogatási összeg
mértékeiről, a célterületenként elszámolható kiadásokról,
a pályázat benyújtásának időpontjáról, módjáról, a kötelezően csatolandó dokumentumokról, valamint a
megvalósítással kapcsolatos információkról is részletesen beszélt. Előadásában kiemelte, hogy a
támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak és a támogatási kérelem módosításának nincs
helye. Ezt követően az ügyfelek kérdéseire válaszoltunk, illetve tanácsokat adtunk a dokumentumok
összeállításához.

Turisztikai tevékenységek ösztönzése tájékoztató fórum
Zirc, 2013.11.27.
Egyesületünk 2013.november 27-én 14 órakor
tájékoztató fórumot tartott az zirci TSZ épület
emeleti tanácstermében.
Adorján Anita
előadásában ismertette a turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével
2013-ban
nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013.
(XI.14.) VM rendeletet. Az előadásban kifejtette a
rendelet főbb pontjait. A pályázók lehetnek
természetes
személyek,
mikro-,
kis
és
középvállalkozások,
egyházak,
nonprofit
szervezetek, önkormányzatot. A benyújtás során
figyelni kell arra, hogy csak a LEADER HACS
illetékességi területén megvalósuló beruházások támogathatóak, valamint az ügyfél kérelme
vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER HACS területén valósulhat meg. Támogatás vehető
igénybe az 1. célterület esetében a Falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már
működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik
fejlesztéséhez, ebben az esetben a pályázók lehetnek természetes személyek, mikro-, kis és
középvállalkozások. A 2. célterület esetében Egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások
kialakításához, már működő egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő
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egyéb szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik
fejlesztéséhez, kivéve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1/2. számú
mellékletben foglalt parti települések. A 3. célterület esetében a vidéki térségekben a nem üzleti célú
közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003.(X. 28.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés c) pont 2. alpont szerinti gyermek- és
ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már
működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak
fejlesztéséhez kapcsolódó fejlesztések támogathatóak. A 4. célterület esetében a szálláshelyhez nem
kötődő agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez, lovas turisztikai szolgáltatáshoz, vadászturizmushoz,
erdei turizmushoz, horgászturizmushoz, vízi turizmushoz, borturizmushoz kapcsolódó épület, építmény
kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek
támogathatóak.
Kifejtette a célterületekre vonatkozó, a rendelet által előírt fontos tudnivalókat. A támogatási kérelem
benyújtásának feltételeiről, támogatási összeg mértékeiről, a célterületenként elszámolható kiadásokról, a
pályázat benyújtásának időpontjáról, módjáról, a kötelezően csatolandó dokumentumokról, valamint a
megvalósítással kapcsolatos információkról is részletesen beszélt. Előadásában kiemelte, hogy a
támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak és a támogatási kérelem módosításának nincs
helye. Ezt követően az ügyfelek kérdéseire válaszoltunk, illetve tanácsokat adtunk a dokumentumok
összeállításához.

Partokat és embereket is összeköt

Mindenszentek előtt elkészült, hogy az emlékezők
biztonságosan közelíthessék meg a temetőt. Hivatalos
átadására november 13-án, a délelőtti órákban került
sor a Cuha-patak két partját összekötő, Zirc-Kardosrét
városrészben található hídnak, melyet az egykor itt
gazdálkodó Walla családról neveztek el.
Ottó Péter polgármester köszöntőbeszédében örömét
fejezte ki, hogy újra biztonságosan lehet közlekedni
az
elmúlt
évek
csapadékos
időjárásának
következtében megrongálódott hídon. Kiemelte a
tulajdonos HM Verga Zrt. partnerségét, amely nemcsak rendbe hozta a fontos funkcióval bíró
létesítményt, hanem befogadta a városvezetőnek azt a javaslatát is, mely szerint a hidat a Walla
családról nevezzék el. Ottó Péter beszélt a névadók történetéről is, megtudtuk, hogy a család a
tizenkilencedik században került Kardosrétre, amikor Walla Gyula a földbirtokos Ányos László
lányát vette feleségül. Gyermekük, Walla Tibor az 1920-as évektől egészen az államosításig
művelte a területet és gazdálkodott rajta. A családot ekkor megfosztották vagyonától, a
kitelepítéstől azonban megmenekültek: a városrész lakóközössége – mint köztiszteletben álló, a
településért mindig tenni igyekvő polgárokat – befogadta őket. A családnak van jelenleg is
Zircen élő leszármazottja, Urbánné Walla Katinka, aki örömmel fogadta, hogy a családról kapja
nevét a híd – mondta a városvezető, aki végül azt kívánta az állampolgároknak, hogy sok
évtizeden át használhassák a létesítményt. Tengerdi Győző, a HM Verga Zrt. vezérigazgatója
beszédében kifejtette, hogy a fejlesztés illeszkedik a „A jövő a kezünkben van” elnevezésű
közjóléti projekt-sorozatukhoz, melyet tavasszal indítottak útjára, s egy év alatt mintegy
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ötszázmillió forintot ruháztak be. Nagyon fontosnak tartják az erdők megnyitását, a gyermekek
és felnőttek természetközeli nevelését, amit szintén a megvalósuló beruházások útján kívánnak
elérni. A vezérigazgató egy párhuzamra is felhívta a figyelmet, amely a Walla Ferenc
alapításában 1931-ben létrejött egykori Bakony Egyesület és a HM Verga Zrt. közjóléti céljai
között mutatkozik. Tengerdi Győző jelképnek nevezte a hidat, szerinte azt a kapcsolatot is
szimbolizálja, amelyet a veszprémi erdőgazdaság a lakossággal és az önkormányzatokkal
kialakított.Az ünnepség végén a polgármester és a vezérigazgató a nemzeti színű szalag
átvágásával megnyitotta a hidat mindenki előtt.
Forrás: www.zirc.hu

Új arculatú tanösvény a Bakonyban

Megújult a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság egyik legrégebbi tanösvénye, a
Bakonybél melletti Boroszlán tanösvény. Az őszi Bakonyban kirándulók tapasztalhatják meg
először, milyen is a 2013 tavaszán arculatváltáson átesett nemzeti park új tanösvény táblája. A
'90-es évek elején kihelyezett táblákat először 2003-ban kellett felújítani és újabb tíz év elteltével
kerülhetett sor a mostani fejlesztésre, tájékoztatott Somlai Szilárd. A Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság oktatási szakreferens rögvest hozzátette, szerencsére a Bakonyban a tanösvény
infrastruktúráját sokkal inkább az idő amortizálja, mint sem a vandalizmus. Remélte, hogy az új
rendszer még sokáig fogja segíteni a kirándulók
természetvédelmi szemléletének erősítését.

A kirándulók örömmel tapasztalják a kedvező
változtatásokat (Fotó: Tremmer Tamás)
Megjegyezte, a változások miatt is érdemes az ősz
utolsó napsütéses órákat kihasználni egy kis bakonyi
kiruccanásra. Az Odvaskői parkolótól induló tanséta
a Kőris-hegy oldalában vezeti a kirándulókat. Akinek kevés ideje van, az az Odvas-kői
barlangnál visszafordulhat a rövid körről (ami kettő kilométer), míg a fittebbek végigjárhatják a
nagy kört is a hét kilométeres távon. Ha közben elromlana az idő, beugorhatnak a bakonybéli
Pannon Csillagdába is, ahol napszak és időjárás független élménydús csillagászati programon
vehetnek részt.
Forrás: http://likebalaton.hu
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Az ősök néznek szembe

Tizenegyedik éve jelenteti meg az igényes kiadványt Müller Anikó. Az archív zirci lapokból és
70–80 évvel ez-előtt készült megsárgult fotókból álló kalendárium témájául most a jeles napokat
választotta. Megidézte hónapok szerint a népszokásokat, ősi hiedelmeket. Például, ha az új év
első napján szárnyast ettek, az elkaparta a szerencsét, ha e
napon fehérnép lépett be elsőként a házba,
szerencsétlenséget hozott. Vannak, akik még ma is tartják
magukat ehhez.
Egykor élénk közösségi és kulturális élet zajlott Zircen, a
katolikus legényegylet, a Punk kávéház, majd az iparoskör
adott helyet a színjátékoknak, mulatságoknak. E
rendezvények résztvevőit örökítette meg az egykori fotós.
Őseink néznek velünk szembe, akik már nincsenek
közöttünk, de értéket teremtettek egykoron, épületeket
látunk, melyeket mára lebontottak. Az ünnepi műsorban – melynek közreműködői Palkovics
Jánosné, Müller Anikó és Nagy Lénárd ciszterci szerzetes voltak – mindezekről részletesen szó
esett. Az összeállítást népdalok, népzenék, rigmusok színesítették.
A szüreti mulatság említésekor a közönség nagy tetszésére néptáncosok – Decsi Zsófia, Horváth
Attila, Ring Júlia, Vastag Richárd – kínáltak pálinkakóstolót és adtak fergeteges hangulatú
műsort. A készítő Ottó Pétert kérte fel, ajánlja a megjelentek figyelmébe az új naptárt. Noha ő
viseli a polgármesteri funkciót, a feladat ezúttal tősgyökeres zirci lakosként találta meg, akit a
gyökerei ahhoz az Ányos Pál utcához kötnek, melyben Müller Anikó is született. Ottó Péter
elmondta, az emberiségnek örök vágya volt megállítani az időt, mely néha méltóságteljesen
távolodik tőlünk, máskor, mint a patakba hulló falevél, gyorsan elúszik.
A pillanatot az utókor számára megörökíteni fotóval lehet. Feltette a kérdést, mennyivel lettünk
gazdagabbak, netán szegényebbek az idők során, a technika fejlődése milyen változást hozott az
emberi kapcsolatok terén. Kiemelte, a mai táncosok a régi Esz- terlánc néptáncegyüttes szép
időszakát idézték. A szerző ajánlásában ezt írta: „Ajánlom mindenkinek, aki lapozgatni kézbe
veszi. Tősgyökeres zircieknek, azoknak, akik ideköltöztek és jóakarattal, tisztelettel viseltetnek a
rég itt élők, a múlt, a hagyományok iránt.”
Forrás: www.veol.hu
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Az év nagyvállalkozása díj Herendnek

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. kapta az
ÉV NAGYVÁLLALKOZÁSA DÍJAT, amelyet
a Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara és a Pannon Lapok Társasága
alapított. A díjat a Társaság képviseletében Dr.
Simon Attila a Herendi Porcelánmanufaktúra
Zrt. vezérigazgatója vette át a régió legnagyobb
vállalkozásait bemutató kiadvány megjelenése
alkalmából 2013. november 13-án tartott
rendezvényen.

Forrás: www.herend.com

Megalakult a Kelet-Bakonyi
Mentőcsoport

Zirc - Kelet-Bakonyi Mentőcsoport alakult a
zirci járásban, az önkéntes tűzoltókból és
polgárőrökből álló csapat a vészhelyzetek
elhárításában segédkezne.
A járási mentőcsoportok rendeltetése, hogy a
veszélyekre
helyben
reagálni
képes,
önkéntesekből álló szervezet jöjjön létre,
melynek tagjai civil és gazdálkodó szervezetek
is lehetnek, mondta el kérdésünkre CsépányiBarczi Petra, a megyei katasztrófavédelmi
szóvivő. A Kelet-Bakonyi Mentőcsoport megalakításáról szóló együttműködési
szándéknyilatkozatot a közelmúltban írta alá Kropf Miklós a Zirci Járási Hivatal vezetője, a Zirci
Járási Helyi Védelmi Bizottság elnöke, valamint Szabó Péter tűzoltó alezredes a Veszprémi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője. Az eseményen elhangzott, a mentőcsoport önkéntes
tagjait a Bakonynána Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Bakonyoszlop Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
a Bakony Polgárőr Egyesület tagjai és a nagyesztergári Hanich-Gép Kft. munkavállalói adják.
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A nyilatkozat aláírásával a mentőcsoport tagjai önkéntesen vállalták, hogy felelősséget viselnek
a járás biztonságáért, valamint társadalmi felelősségvállalás keretében részt vesznek a hivatásos
szervezetek munkája mellett a járás és a megye területén bekövetkező váratlan és súlyos
veszélyhelyzetekben történő beavatkozásokban. A szándéknyilatkozat aláírása mellett a
megjelentek egyhangúlag megválasztották a csoport vezetőjének Czingiszer Tibort, a
Bakonyoszlopi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokát.
Forrás: www.veol.hu

Sikeres kőgyűjtő akciók!

Október 19-én és november 02-án önkéntes
kőgyűjtő akciót tartottunk a sípálya kőmentesítése
céljából. Az első alkalommal 139, másodszor pedig
95 önkéntes szánta ránk szombatját. Óriási
eredményeket értünk el, sok-sok tonna követ
megmozgatva tettük jobbá a lejtők minőségét. Az 1es és 2-es pálya összekötőjére rá sem lehet ismerni,
és a 7-es pálya is új arcát mutatja már. Emellett
rengeteg követ szedtünk le a 1-es, 2-es, 4-es pálya
tetejéről, valamint az 1/b pályáról.
Jó kis sí barát csapat gyűlt össze, nagyszerű volt a hangulat. Hálás köszönet mindenkinek, aki
eljött, nagyon jó látni, hogy ennyien a szívükön viselik a Nordica Síarénát!
Mindkét alkalommal ebédre és meleg teára vendégeltük meg a résztvevőket, akik között
napijegyeket és egy szezonbérletet is kisorsoltunk.
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