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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 

 

 

 

 

 

 

 

2014.04.01-én megérkezett az 

Akciócsoportunk előzetes 

elismerésére vonatkozó kérelem 

jóváhagyása az Irányító 

Hatóságtól. A dokumentum 

értelmében a 2014-20-as 

ciklusban 22 település 

tekintetében leszünk jogosultak 

vidékfejlesztési feladatokat 

ellátni. Az Ezer-Jó 

Vidékfejlesztési Egyesület is 

elismerésre került, így a Fejér 

megyei településeink 

képviseletét a jövőben már ők 

látják el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-20-as tervezési ciklusra történő 

engedély 

 

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/
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Munkaszervezetünk május 5-8 között Zircen tartja a soron következő KöVi képzését, melynek fő 

témája a filmek utómunkái (vágás, hang,stb). A 4 napos képzés résztvevői elsősorban a korábbi 

tanfolyam hallgatói, de természetesen várunk új érdeklődőket is. A képzés mindennap 8-16 óra 

között zajlik az Egyesület székhelyén (Zirc, Petőfi S. u. 4. emeleti tanácsterem), illetve a 

forgatási helyszíneken Zirc környékén. A képzés ingyenes, ám ellátást biztosítani nem tudunk.  

   

KÖVI képzés lesz Zircen! 
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Április 02-04 között az MNVH támogatásával az ausztriai Vulkanland térségben jártunk, ahol a 

közösségközpontú vidékfejlesztés sikeres példáit láthattuk. A korábban elfeledett, leromlott 

állapotú határmenti kistérség már Ausztria 2. legélhetőbb területévé vált. A tanulmányút során 

számtalan előadást, sikeres projektet láthattunk, illetve betekintést engedtek a vidékfejlesztési 

finanszírozási mechanizmusokba is, melyből szintén sokat tanultunk. A tanulmányúton az 

akciócsoportok kollégái, a NAKVI, IH, MNVH mellett az MVH kollégái is részt vettek, így 

különösen hasznos volt a tapasztalatcsere, hiszen alkalmat adott arra is, hogy a sikeres osztrák 

modell hazai adaptációját is megvitathassuk. A finanszírozási módszerek átvételének 

lehetőségével a következő Tanuló Vidéki Tájak programján foglalkozunk (várhatóan május 

közepén).  

            

 

 

 

 

 

 

2014. április 09-én és április 25-én két alkalommal tartottunk DT ülést annak érdekében, hogy a 

turisztikai kérelmeket benyújtók számára támogatást adhassunk. Az első körben (meglévő 

forrásaink terhére) 4 pályázót tudtunk támogatni, mintegy 109 millió Ft értékben. Az üléssel 

párhuzamosat többletforrás biztosítására vonatkozó igényt küldtünk a Minisztérium felé, melyet 

kedvezően bíráltak el, így a második ülésen lehetőségünk nyílt támogatni a fennmaradó 4 

kérelmet is, mintegy 103 millió Ft-os összeggel. Sikerült tehát mind a 8 pályázót támogatnunk, 

akiknek ezúton is gratulálunk a nyereményéhez és részükre hamarosan nyertes fórumot 

szervezünk, hogy elősegítsük a szabályszerű beruházások megvalósítását.  

 

 

 

Vulkanland tanulmányúton jártunk 

 

Döntéshozó Testületi üléseink 

eredménye 
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Egyesületünk még a tavalyi év őszén indult a Minisztérium nemzetközi együttműködéséket célzó 

pályázati kiírásán, hogy tovább folytathassa a Vidék Minősége - Bakonyi Helyi Márka 

projektünk megvalósítását.  

A napokban kaptuk az értesítést, miszerint elnyertük a bruttó 50 millió Ft-os támogatást, melyből 

számtalan fejlesztési tevékenységet valósíthatunk meg: 

 Hálózati tevékenységek (szektorok működtetése, tanulmányút méhészeknek) 

 Spanyol Nemzetközi Hálózat munkájában részvétel (tanulmányút, tanácsülés) 

 Európai Csatlakozás költségei (védjegy levédetése, mobil applikáció fejlesztés,védjegy 

minősítés) 

 Marketing fejlesztések (csomagoló anyag fejlesztés, előállítás, kisfilm készítés, 

óriásplakát, bolt display, pólók, mappák, plexi táblák stb) 

 Vidék Minősége Zirci Központ kialakítása (építés közbeszerzéssel – Zirc és Környéke 

Ipartestülettel együttműködésben) 

Nagy munka előtt állunk, hiszen az év végéig szükséges a projektet megvalósítani. A 

munkálatokról folyamatosan tudósítunk majd. A projekten  másik három hazai akciócsoport is 

dolgozik (Éltető Balatonfelvidék, Alpokalja-Fertőtáj és Duna-Ipoly Hacs), így velük is 

rendszeres projekttalálkozókat tartunk.  

 

 

 

 

 

Munkaszervezetünk részt vett a 

2014. március 26-án megtartott 

Tanuló Vidéki Tájak II. szakmai 

találkozóján, Sarlóspusztán. 

Győrffy Gábor közgazdász 

előadásában arról beszélt, hogy a 

kis közösségekben meg kell 

jelennie az együttműködésnek, 

hálózatosodásnak. Mire 

vállalkozik, mit vállal az az ember, 

aki a vidéken él Magyarországon? 

Az ember mit tett az elmúlt 7 

évben? Milyen előélettel, 

reményekkel lépett e feladatba? Mi 

Nemzetközi pályázati kiíráson 

nyertünk! 

 

Részt vettünk a Tanuló Vidéki 

Tájak II. szakmai találkozóján 
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az amit elért? Mi az amit tehetett volna? Mi az, amiről nem tudtunk, ami körülvesz minket 4 

hete, 1 éve, 7 éve? Mi teszi a vidéket vidékké? Mi az a minőség? Mi az, ami ott él? 

Az ott lakó ember az, aki élteti a vidéket. Az ember gyakorolja az együttélést egymással, az élő 

mivoltát táplálja. Ilyen vonatkozásban, a város ebben a közegben „nem él”. A vidéki ember 

cselekvő ember, a városi bizonyos értelemben végtag nélküli ember. A városiak technikai 

sűrűségben élnek. Az Unió vidékfejlesztési programjainak céljai életet erősítenek-e a magyar 

vidéken, vagy szívják el? Mi lett volna, ha nincs vidékfejlesztési támogatás? Jan Monet az EU 

atyja a következőket mondta: „Az intézmény az állandó, csak az intézmény számít, az emberek, 

az élet nem.”  

Megítélhető-e kívülről egy kezdeményezés csíra ereje? Az intézmény nem számít, csak az 

ember! 

A vidékfejlesztési program készítésénél nagyon fontos a figyelem.  A figyelem objektív, másik 

ember érzéseit odaadja, befogadja.  

A következő előadást Wächter Balázs a Vital-Pro Kft. ügyvezetője, Petrás Ferenc, a 

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal képviselője, valamint Győrffy Gábor tartották.  A vidéki 

vállalkozások lehetőségeiről beszéltek a 2014-2020 évre tervezett gazdasági és területi OP 

keretében. Korábbi tapasztalatok, hogy a pályázati előírások miatt a vidéki vállalkozások 

beköltöztek a városokba, így az a vállalkozás már nem fog vidékre költözni, hanem a városokban 

kívánja fejleszteni tevékenységét. Előre tervezhető konstrukciók kellenek a pénzügyi terveknek 

megfelelően. Újra kell gondolni a programok közötti lehatárolást. A következő időszakban a 

tanácsadó piacok részéről szükséges a cég kezét fogni. 

A délután folyamán Tószegi-Faggyas Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának 

vidékfejlesztési igazgatója a Rövid Ellátási Láncok kialakításáról, mint a vidéki 

termelőképességet erősítő megoldásokról a 2014-2020-as évi vidékfejlesztési programban.  

A következő előadást az Európai Innovációs Partnerséget, mint új fejlődési potenciálról a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától Székely Erika, Vidékfejlesztési szakértő tartotta.  A 

társadalmi előnyökre és a kapcsolódó ágazatok és piacok modernizációját jelenti, újszerű és nem 

elszigetelt program. Cél a kutatás és fejlődés fokozása, demonstráció, pilot koordináló, szabályok 

előzetes lefektetése. Ezután Nemzetstratégiai Kutatóintézet osztályvezetője Schwarcz Gyöngyi, 

és Percze László, gazdasági referens a Kárpát-medence vidéki vállalkozásainak 

fejleszthetőségéről beszélt. A nap kerekasztal beszélgetéssel záródott. 

 

A második nap folyamán a vidéki vállalkozás és 

gazdaságfejlesztés témakörében a 2007-2013 évi 

időszakból előadásokat hallhattunk. Kovács 

István az Oszkói Hegypásztor Kör elnöke saját 

együttműködéseket, saját projekteket mutatott be. 

Hutvágnerné Kasper Judit előadásában a helyi 

márka kialakítása a Bakonyban elnevezésű saját 

projektünket mutatta be.  Laki Ferenc a CCC 

projektet mutatta be. Dr. Nagy Réka a NAK 

munkatársa a 2007-2013-as időszakról beszélt, 

valamint bemutatta a Balatoni Hús Kft. 

innovációs tevékenységeit. Ezt követően a Széchényi Programiroda és Kovács Gábor röviden 

bemutatta tevékenységüket. Végezetül záró gondolatok, összegzés, ajánlások hangzottak el. 
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Megjelent az 58/2014. (IV. 11.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről 

szóló 25/2014. (II. 10.) számú MVH közlemény módosításáról. 

 

 „A Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél a támogatási határozat jogerőre 

emelkedésétől számított hat hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani és a támogatási 

határozatban a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb kiadások összegével csökkentett 

beruházási kiadások legalább 10%-ával elszámolni. Figyelem! Amennyiben a közbeszerzési 

eljárás megindítását az ügyfél igazolta, mentesül az előzőekben részletezett - első kifizetési 

kérelem hat hónapon belüli benyújtásának kötelezettsége, valamint a kérelemmel a támogatási 

határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett beruházási 

kiadások legalább 10 százalékával történő elszámolási kötelezettsége - teljesítése alól, és a 

támogatási rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül legkésőbb 2015. január 

31. napjáig nyújthat be kifizetési kérelmet.  

Amennyiben azonban a kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó határidő olyan időszakra esik, 

amikor nincs nyitva álló kifizetési kérelem benyújtási időszak, akkor a kifizetési kérelmet 

legkésőbb a határidő lejárta előtt nyitva álló kifizetési kérelem benyújtási időszak legutolsó 

napjáig kell benyújtani.  

Figyelemmel kell lenni tehát az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 16/B. § (1) bekezdése szerint meghatározott kifizetési kérelem 

benyújtására nyitva álló időszakra, amely 2014. december 31. napján lejár, így ezt követően 

kifizetési kérelem benyújtására már nincs lehetősége.  

Figyelem! Amennyiben 2014. április 4. napjáig az ügyfél által benyújtásra került a szállító által 

kiállított igazolás arról, hogy a megrendelést a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől 

számított hat hónapon belül miért nem tudja teljesíteni, és az megfelel a vonatkozó jogszabályi 

feltételeknek, abban az esetben mentesül az ügyfél a 6 hónapon belüli 10 százalékos elszámolási 

kötelezettség alól . Ezen dátumot követően az első kifizetési kérelemmel történő elszámolási 

kötelezettség alól az ügyfél – a jogszabálymódosítás következtében – a közbeszerzési eljárás 

megindításáról szóló igazolás benyújtása esetén mentesíthető.”  

2.) A Közlemény IV. ,, Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” elnevezésű fejezetének 

,,A kérelem módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek” 

elnevezésű 1.3. alpontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:  

,,Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább két 

darab, egymástól független árajánlatadótól származó, a támogatási rendelet 8. § (2) 

bekezdésében leírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, legfeljebb egy hónappal a 

módosítási kérelem (amely lehet önálló kérelem, illetve benyújtható a kifizetési kérelem 

keretében is) benyújtása előtt kiállított, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg 

kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja.”  

3.) A Közlemény IV. ,,Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” elnevezésű fejezetének az 

,,Árajánlatos tételek elszámolására vonatkozó jogok és kötelezettségek” elnevezésű 1.4. alpontja 

az alábbi bekezdéssel egészül ki:  

Megjelent az 58/2014. (IV. 11.) számú MVH 

Közlemény 
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,,Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább két 

darab, egymástól független árajánlatadótól származó, a támogatási rendelet 8. § (2) 

bekezdésében leírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, legfeljebb egy hónappal a 

módosítási kérelem (amely lehet önálló kérelem, illetve benyújtható a kifizetési kérelem 

keretében is) benyújtása előtt kiállított, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg 

kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja.” 

4.) A Közlemény IV. ,,Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” elnevezésű fejezetének a 

„Gépjármű-beszerzésre vonatkozó jogok és kötelezettségek (1. és 2. célterületen megvalósuló beruházás 

esetében)” elnevezésű 1.6. alpontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:  
„Az 1. és 2. célterület esetében a gépjárműtípus módosítására az ügyfélnek a kifizetési kérelem 

benyújtásakor van lehetősége. A kifizetési kérelem elbírálása során kizárólag a támogatási 

határozatban szereplő gépjárműtípussal egyenértékű gépjárműtípus beszerzése támogatható. 

Egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépjárműtípust, amely a gépjármű katalógusban – a 

támogatási határozatban szereplő gépjárműtípussal – azonos „Gépjármű adatok” besorolásban 

található.” 

Bővebb információk az alábbi linkre kattintva találhatóak: 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk582014 

 

 

 

 

 

Megjelent az 50/2014. (IV. 3.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.  

A Vhr. 25.§ (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a műveletet 2014. december 31-ig meg kell 

valósítani. Az ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján az ügyfél az első kifizetési 

kérelem benyújtását követően háromhavonta nyújthat be kifizetési kérelmet a kifizetési kérelmek 

benyújtására nyitva álló időszakokon belül. 

Az egyes kérelmekben - az utolsó kifizetési kérelem kivételével - legalább a támogatási 

határozatban jóváhagyott támogatási összeg 10%-ával kell elszámolni. 

Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, vagy ha 

műveletet a támogatási határozat jogerőre emelkedését megelőzően megkezdte, akkor a 

támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 

31-ig kell benyújtani. 2015. január 31. napját követően kifizetési kérelmet még akkor sem 

nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!  

Az ügyfél Vhr. 24. § (1) bekezdésétől eltérően a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási 

határozat közlésétől számított 6 hónapon belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott, 

egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő nettó elszámolható kiadások legalább 10%-ára 

vonatkozóan kifizetési kérelmet benyújtani. 

Emellett az ügyfélnek a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott 

elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át köteles teljesíteni, ezt a rendelkezést 

azonban – a beruházás költségének csökkenéséből eredő változás mértékéig - nem kell 

alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló költsége a közbeszerzés 

eredményeként az eredetileg tervezetthez képest csökken, továbbá e feltétel alól kivételt képez a 

közbeszerzéssel megvalósuló beruházás addig a mértékig, ameddig azt a közbeszerzés 

eredménye indokolja. 

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kifizetési kérelmet évente február 1. és május 31., 

valamint augusztus 1. és december 31. között lehet benyújtani. 

Megjelent az 50/2014. (IV. 3.) számú MVH Közlemény 
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Tanulmányokkal alapozzák meg a megyei Helyi Fejlesztési 

Stratégiákat a 2014-2020-as időszakra. A széles körű 

összefogással folyó munkát a Magyar Nemzeti Vidéki 

Hálózat megyei referensei koordinálják. 

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei referenseinek 

szakmai koordinálásával az ország valamennyi megyéjében 

május 5-ig készülnek el azok a vidékfejlesztési tanulmányok, 

amelyek a 2014-2020-as európai uniós programozási 

időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiák megalapozásában, előkészítésében segítik a 

helyi közösségeket. Több megyében is elkezdődtek már az MNVH megyei referensek 

szervezésében azok a személyes szakmai egyeztetések, amelyek során - a 2014-2020-as 

programozási időszakra vonatkozó Helyi Akciócsoportok kialakulási folyamatának részeként – a 

helyi közösségek meghatározzák az egyes vidéki térségek jövőképét, főbb stratégiai céljait. A 

megbeszéléseken az Irányító Hatósághoz kérelmüket benyújtó vidékfejlesztési egyesületek 

képviselői a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a megyei önkormányzat illetékes 

szakembereinek részvételével elemzik a vidéki térségek társadalmi-gazdasági helyzetét és 

egyeztetik fejlesztési elképzeléseiket. 

A szakmai egyeztetések eredményeként minden megyében elkészül egy vidékfejlesztési 

tanulmány, amely abban segíti a helyi vidékfejlesztési szakembereket és döntéshozókat, hogy a 

lehető legmegalapozottabb Helyi Fejlesztési Stratégiák készülhessenek el, hiszen ezen 

dokumentumok fogják meghatározni, hogy a 2014-2020 közötti időszak európai uniós 

vidékfejlesztési forrásait az egyes vidéki térségekben milyen fejlesztési célokra lehet majd 

igénybe venni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kőrishegy lábánál fekvő festői szépségű, alig ötszáz lelkes kis bakonyi falu folyamatosan 

fejlődik, szépül az elmúlt években. Jelenleg nyolc közmunkás is részt vesz ebben a munkában.  

A húsvét előtti napokban volt, ki a buszmegálló ablakait pucolta, volt, ki füvet nyírt, a többiek az 

önkormányzatnál húsvéti ünnepi díszeket készítettek és a honlapot frissítették. Minden pályázati 

lehetőséget kihasználnak, mely előnyt nyújthat számukra. Veinperlné Kovács Andrea 

polgármester újabb három pályázatukról tájékoztatta a Naplót, melyből idáig kettő sikeréről már 

értesítést kaptak a napokban, a harmadik elbírálása folyamatban van. Évek óta támogatja a 

települést a HungaroControl, azaz a Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Korábban ennek révén 

két lépcsőben bővítették a játszóteret, tavaly pedig megkezdték a vízelvezetést és térköveztek. A 

polgármester számára örömteli meglepetés volt, hogy öt helyben élő, a Continental Automotive 

Hungary Kft.-nél dolgozó lakos kezdeményezte munkahelyén a falu támogatását. 

Térfigyelő kamerás rendszert terveznek Porván 

Megyei vidékfejlesztési tanulmányok MNVH-támogatással 

 



   „A BAKONYÉRT” Egyesület 

 

A játszóteret is pályázati pénzből 

építették, mutatja Veinperlné Kovács 

Andrea polgármester. Porva 

folyamatosan fejlődik  

E pályázat lényege, közintézményben 

olyan felújítás támogatása, mely 

közösségi célokat szolgál. Nagy 

szükség volt már az általános iskola 

épületében üzemelő előkészítő konyha 

felújítására és korszerűsítésére. 

Példaértékű azért is a kezdeményezés, 

mert egyik dolgozónak sincs már 

óvodás vagy iskolás gyermeke, de 

felelősséget éreznek a falujukért és 

tenni akartak a közösségért. A pénzügyi 

támogatás mellett a cég a helyszíni 

munkából is kiveszi a részét, az 

önkormányzattal együttműködve. Egy 

harmadik pályázaton most dolgoznak a 

falu vezetői. A Belügyminisztériumtól egy közel tízmilliós értékű támogatást remélnek, melyből 

a közbiztonság növelése érdekében egy tíz kamerából álló térfigyelő rendszert terveznek 

kiépíteni. Nagyon sok munkát kell befektetni, hogy fejlődjön a lakóhelyük, és elengedhetetlen 

helyi szinten az összefogás, az együttműködés, mert csak így lehet hozadéka és eredménye, 

mondta Veinperlné Kovács Andrea. Ennek szép példája az is, hogy a Nefelejcs óvoda 

nagycsoportosai úszásoktatásra járnak a zirci tanuszodába a települési és a német nemzetiségi 

önkormányzat támogatásával, utóbbi az oktatási költség hatvan százalékát átvállalta a szülőktől. 

A két önkormányzat közösen, a falu szépítése érdekében hamarosan egy fűnyíró traktort vásárol. 

Forrás: www.veol.hu 

 

   

 

 

 

Megérkezett Bodajkra a LEADER pályázaton nyert Evo-

Stage mobilszínpadot. A színpad teljes értéke bruttó 

6.184.900 Ft. A hazai gyártású színpad elemeit a Metallum-

Tech Kft. képviselői adták át az önkormányzatnak. A 

színpad járófelülete 18 mm vastag rétegelt lemez, felülete 

csúszásmentesített, vízálló. A felület csúszásmentes 

fenolfilm bevonattal van ellátva, amely biztosítja a 

kopásállóságát. A színpadelemek keretéül speciális extrudált 

alumínium profil szolgál, amely a járófelület rétegelt 

lemezét megóvja a szállítási sérülésektől, és biztosítja a 

pontos illeszkedést egymáshoz. Reményeink szerint ez a 

mobilszínpad segíteni fogja városunk, és a városban 

tevékenykedő civil szervezetek kulturális tevékenységét.  

 

Forrás: www.bodajk.hu 

Megérkezett a város színpada 
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A Cuha-völgyi Bakony vasút Szövetség ezúttal is megörvendeztette a vasútbarátokat 

nosztalgikus különvonatával. A Győr irányából érkező gőzöst több százan várták a zirci 

vasútállomáson. 

Ottó Péter polgármester ünnepi beszédében 

hangsúlyozta, a program elérte célját, ezt 

bizonyítja, hogy megtelt utassal a 

nosztalgiavonat. Méltatta Bödecs 

Barnabást, a Cuha-völgyi Bakonyvasút 

Szövetség elnökét, aki egyike azon 

civileknek, akiknek köszönhető, hogy még 

van élet a Győr-Veszprém vasútvonalon. 

Emlékeztetett arra, hogy a vasútvonal léte 

2006-ban kérdőjeleződött meg először, 

amikor az akkori kormányzat a bezárásra 

ítélt vonalak között szerepeltette. – Az 

akkori civil összefogás, amely találkozott a 

vonal mellett lévő önkormányzatoknak a 

szándékával is, kellőképpen erős volt ahhoz, hogy ezt megakadályozza – mondta a városvezető. 

Kiemelte a vasútvonal által jelentett értéket, annak egyedülálló vonalvezetését, műtárgyainak 

ipari műemlék voltát. Bödecs Barnabás elmondta, a megmentett vonalon napi öt vonatpár 

közlekedik, a szolgáltatást azonban sajnos csak 200-250 ezren veszik igénybe évente. A vonaton 

történő közlekedésre biztatott mindenkit, hiszen ezzel – a bakonyi táj jelentette élményen túl – 

segíthetnek a vonal megmentésében és fejlesztésében. Időnként a szónokok szavába vágtak: 

„Győrig közlekedő személyvonat érkezik az ötödik vágányra, a vágány mellett kérjük, 

vigyázzanak.” Hamarosan be is futott a menetrendszerinti járat, de nem volt sok ideje 

nosztalgiázni, csak éppen hogy „megnézte az ősét”, s máris robogott tovább a Cuha-völgy felé. 

A vonattal érkezőket a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 1/b. 

osztálya énekkel köszöntötte, integettek is az utasoknak. A gyerekeket Hegyiné Jakab Zsuzsanna 

készítette fel, hangszeren közreműködött Hegyi Zsófia, a Lovassy László Gimnázium diákja, a 

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneművészeti 

növendéke. 

Az ünnepség végén Ottó Péter polgármester, Bödecs Barnabás, valamint a Zirci Országzászló 

Alapítvány képviseletében Máj János és Bittmann Károly megkoszorúzták a vasútépítők 

emléktábláját és gróf Széchenyi István emlékfáját, emlékkőjét. A vasútállomásra a Tourinform / 

Magas-Bakony TDM Nonprofit Kft. is kitelepült egy kisebb standdal. Palotai Gábor ügyvezető 

és Rácz Rita turisztikai referens szörppel, medvehagyma-pogácsával kínálta a vonatra 

várakozókat, akik természetesen az asztalra elhelyezett szóróanyagokat is magukkal vihették. 

Kimondottan erre az alkalomra készült egy kis útbaigazító kiadvány ifj. Kőrös János grafikus 

tervezésében, melyen a zirci látnivalók, vendéglátóhelyek, boltok, azok nyitva tartása és az 

állomástól való sétatávolságuk is szerepelt. A turisztikai munkatársak ezúton is köszönetüket 

fejezik ki a TDM-tagoknak, akik munkájukkal és felajánlásaikkal hozzájárultak a 

vendégfogadáshoz és informáláshoz. A Bakonyvasút Szövetség pedig azt a civil összefogást 

mutatta be várótermi kiállításán, amely 2006 és 2010 között a vonal megmentésének érdekében 

létrejött.    

Forrás: Kelemen Gábor sajtóreferens www.zirc.hu 

Újra itt volt a gőzös 
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2014. április 30-án délután 4 órakor új kiállítás nyílik a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti 

Alkotóház padlástéri kiállítótermében. A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum vendégkiállítása a 

veszprémi bemutató után Pápán volt látható, októberig pedig a zirci közönség is megtekintheti. A 

kiállítást Petrovics Ilona védőnő nyitja meg, az első tárlatvezetést pedig a kiállítás kurátora, 

Mészáros Veronika, a Laczkó Dezső Múzeum néprajzos muzeológusa tartja. A megnyitón kerül 

sor a kiállításhoz meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére is.  

 

A kiállítás lényegét az alábbiakban foglalták össze a rendezők: 

"A termékenység kérdésköre az emberiség egész történetét végighatja. Születés – A 

gyermekáldás kultúrája című kiállításunkban, térben és időben bolyongva, különböző történeti 

korok és társadalmi rétegek gyermekáldással kapcsolatos kulturális viselkedését mutatjuk be. Az 

őskori termékenységszobor, az egykori és mai várandós viselet, a bábák mágikus tárgyai, a 

komakosár kellékei, a keresztelői takarók és emlékek mind ugyanazt a történetet mesélik: a 

világrajövetel és a közösségbe fogadás nagy kalandját. 

A hagyományos néprajzi emlékek felsorolása mellett a kiállítás felvállalja a jelen kor értékeinek 

közzétételét is. Így kerülhetett sor a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 

és a Laczkó Dezső Múzeum közötti együttműködésre, amely eredményeként a kórházi szülést 

bemutató egység valósult meg. A használaton kívüli nőgyógyászati vizsgálószék, az 1980-as 

évek elejéről származó első ultrahangos készülék, a festett fémvázas, üveges műszerasztalka a 

rajta található eszközökkel együttesen imitálják az 1950-es évek óta kötelező kórházi szülések 

körülményeit. Számos interaktív elem biztatja a látogatókat aktív közreműködésre."A kiállítás 

megnyitója után fél 6-tól az Apátság előtti téren májusfaállítással kezdi meg a Békefi Antal 

Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Súdió KB a ZIRC 30 programsorozatot. 

Minden érdeklődőt várunk a kiállítás megnyitására és megtekintésére, valamint az esti városi 

programokra! 

Forrás: Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 

Születés kiállítás 
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2014. április 26-án először rendezték meg 

Magyarországon a Spartan Race, azaz a 

spártai harc nevű nemzetközi extrém 

futóversenyt, amelyre közel ezerhatszázan 

neveztek. 

Kitűnő zene, inakat, izmokat feszítő izgalom 

mellett igazi arénahangulat fogadta a 

kőkemény viadal indulóit és a tömeget. A 

hazai versenyzőkön kívül jöttek mások 

mellett csehek, szlovákok, és érkeztek az arab 

államokból is. Az öt kilométernél hosszabb 

nyomvonalon több mint 15 akadályt építettek 

ki vizesárokkal. A feladatok között a terepfutás mellett tűz feletti ugrás, falmászás, 

palánkátugrás, gerelyhajítás, tóban és patakban futás, gumiátborítás, homokzsákcipelés és 

szögesdrót alatti kúszás várta a bátor és edzett jelentkezőket. A gyerekekre is gondoltak, nekik 

könnyített pályát építettek ki. 

Rajthoz állt többek között a terrorelhárítás 

kommandós különítménye, a honvédelem és 

a katasztrófavédelem csapatai. Ha nem 

teljesítette a versenyző az akadályt, annak 30 

darab burpee, azaz négyütemű fekvőtámasz 

volt az „ára". A főverseny mellett 

négyütemű fekvőtámasz- és 

guggolásfutamokra is lehetett nevezni. A 

szervezők látványos sportbemutatókkal is 

meglepték a közönséget, volt többek között 

krav-, azaz közelharc, meg taekwondo-

bemutató. 

Forrás: veol.hu szerző: Kovács Erika  

 

 

 

Május első hétvégéjén rendezik meg a Creaton Bakony Futófesztivált a zirci Bagolyvár Étterem 

és Galériánál. A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet a Bakony szépségére. Zirc, 

Borzavár, Porva, Vinye, Csesznek, Nagyesztergár majd Zirc útvonalon fog zajlani május 4-én, a 

Creaton Bakony Futófesztivál. A szervező Bagolyvár Fogadó a május 4-én induló futóverseny 

előestéjén, május 3-án, szombaton 16.00-tól tésztapartival, 20.00-tól pedig futóbállal várja a 

vendégeket. A Creaton Hungary Kft. azért döntött a Futófesztivált támogatása mellett, mert a 

Bagolyvár Étterem és Galéria műemléképületének a közelmúltban példa értékűen felújított 

tetőjére a cég termékei kerültek és ezzel az épület 2013-ban elnyerte az Épületszigetelők- 

Spártai harc a Bringarénában 

 

Bakonyi futóversenyt szerveznek 
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Tetőfedők és Bádogosok Szövetségének Nívódíját. A nevezések már zajlanak, amelyre utoljára a 

verseny előtti nap, szombaton 15:00-21:00 között ill. vasárnap 6:00-7:00 között a Bagolyvár 

Étterem és Galériában még lehetőség van.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pokoli történetek- mennyei történetek, avagy két óra 

alatt a Föld körül Vujity Tvrtko-val, 2014. május 14-

én 18 órakor Móron. Fimvetítéssel egybekötött 

közönségtalálkozó a TV2 Pulitzer- emlékdíjas 

műsorvezető- riporterével. Ismerje meg a világ 

legmulatságosabb diktatúráját, Csernobil valóságát, 

Fekete-Afrika misztikumát, Észak-Korea 

hétpecsétes titkait, az ölelés hatalmát. 

Egy este Tvrtkoval, amit soha nem fog elfelejteni! 

Helyszín: 8060 Mór, Lovarda u. 7. (régi Mozi 

épülete) 

Belépőjegy ára elővételben: 1000 Ft, helyszínen: 

1200Ft 

Jegyelővétel április 29-től a Radó Antal 

Könyvtárban. 

 

Pokoli-mennyei történetek Vujity 

Tvrtkoval 
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„30 éve város Zirc” ünnepi 

rendezvénysorozat megnyitó 
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Támogatóink 
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