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LEADER KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁS 
 

 

FIGYELEM!! 
 

Június 30-án zárul az EMVA-ból társfinanszírozott egyes LEADER jogcímek esetén 

a kifizetési kérelmek benyújtási időszaka!  

2014. június 30-án zárul az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

(EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló, a Darányi Ignác Terv Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) IV. tengelyén belül a 

35/2013. (V. 22.) VM rendelet [LEADER TK3], valamint a 99/2012. (IX. 25.) 

VM rendelet [LEADER NKE] és a 11/2013. (III. 05.) VM rendelet [LEADER 

TKE] alapján meghirdetett jogcímek keretében nyújtott támogatások 
kifizetése iránti kérelmek benyújtásának időszaka. 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja az érintettek figyelmét, 

hogy a fenti jogcímek esetében kifizetési kérelmet kizárólag elektronikus 

úton, ügyfélkapun keresztül, június 30-án éjfélig lehet benyújtani! 

A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet [LEADER TK3] alapján meghirdetett 

jogcím tekintetében azon ügyfél, aki esetében az első kifizetési  

kérelem benyújtására vonatkozó határidő 2014. július 1-31. között járna  

le, a következő benyújtási időszak megnyílásától számított egy hónapon  

belül - augusztus 1-től szeptember 1-ig - is teljesítheti első kifizetési kérelem 

benyújtási kötelezettségét. 

 

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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Egyesületünk 2014. június 3-án, nyertes 

fórumot szervezett a Turisztikai 

tevékenység ösztönzése jogcímben 

nyertes projektek lebonyolításával 

kapcsolatosan Zircen, a Zirc TSZ 

emeleti tanácstermében. A fórumon 7 

nyertesünk vette át oklevelét, majd a 

munkaszervezet kollégája részletesen 

ismertette a projektek megvalósításához 

kapcsolódó jogszabályokat, elszámolási 

határidőket és tudnivalókat, valamint a fenntartással kapcsolatos kötelezettségeket.  A szakmai 

fórum eredményes volt, rengeteg gyakorlati kérdés került megvitatásra és a nyertesek egymással 

is megismerkedtek. Ezúton is köszönjük az aktív részvételt!  

 

 

 

 

 

 

Munkaszervezetünk az Alpokalja 

Ikvamente Leader Egyesület 

meghívására 2 napos Közösségi – 

Kép - Kommunikációképzésen vett 

részt Kópházán a Művelődési 

Házban 2014. június 17-18-án. 

A kétnapos rendezvényen a 

résztvevők megismerkedtek a 

videózás elméleti és gyakorlati 

oldalával, részt vettek közösség- és 

kommunikációfejlesztő 

Turisztika nyertes fórum 

Közösségi – Kép – Kommunikációképzés 

Kópházán 
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gyakorlatokon, megismerkedtek egy vágási 

programmal, melynek köszönhetően a képzés végére 

kész kisfilmek készültek el. 

Ennek a tudásnak a birtokában a résztvevők el tudnak 

készíteni egy kisfilmet a 

településükről, rendezvényeikről, társadalmi 

eseményeikről, melyet a jövőben bármikor hasznosítani 

tudnak. A rendezvényre jellemző volt a jó hangulat és 

az új információ átadása. Az egyéni fejlődést és a profin megvágott kisfilmeket elnézve 

egyértelmű az igény a folytatásra, melyre szeptember-október hónapban, Nagylózson kerül sor.    

 

 

 

 

Június 11-én a zirci Városháza 

tanácstermében gyűltek össze az érdeklődő 

polgármesterek, térségi szakemberek, hogy 

Busz János pénzesgyőri polgármester 

meghívásának eleget téve átbeszéljék a zirci 

térség önkormányzatainak gazdasági 

együttműködési lehetőségeit.  A 

kistelepülések összefogásán alapuló, részben 

termelő tevékenységek megvalósítása 

segítségével megállítható a kistelepülések 

népességfogyása, a munkanélküliségből 

eredő problémák egy része megoldható és a 

közösségek összefogása is erősödik. Több sikeres hazai példát is megvizsgáltak: Komlóska, 

Nagybánhegyes, Újszilvás, Nagypirit, Somlóvásárhely, emellett egyeztették azokat a jelenlegi 

finanszírozási lehetőségeket (pl. szociális szövetkezetek, vidékfejlesztési pályázatok). Az 

együttgondolkodás elindult, remélhetőleg a jövőben konkrét tevékenységek is bevállalhatók 

lesznek. 

 

 

 

 

  

A Magyar Tudományos Akadémia június 24-én mutatta be a közelmúltban végzett 

vidékkutatásainak eredményét Kecskeméten. Mint ismeretes, a vidékfejlesztési államtitkárságot 

Kistérségi egyeztetés 

 

Kecskemét Konferencia 
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Kecskemétre helyezik, így a térségi szakemberek elsőként ismerkedhettek meg az új 

vidékfejlesztési helyszínnel. Sajnos az egyértelmű, hogy az elmúlt 20 év alatt csak megerősödött 

a társadalmi egyenlőtlenség és az is elhangzott, hogy a TÁMOP projektek helyett inkább bővülő 

alapellátásokat kellene nyújtani. A közmunka ma a mezőgazdasági területeken a napszám egyik 

alternatívája, így ebben a formában nem lehet sikeres. A rengeteg EUs forrás és beruházás 

ellenére csak nagyon kicsi mértékben tudtak az egyenlőtlenségek kiegyenlítődni. Az is látható, 

hogy a tradicionálisan elmaradott térségeknek külső segítség  kell. A kutatások a későbbiekben 

letölthetőek lesznek az MNVH honlapjáról is.  

 

 

 

 

 

 

Régiónkban május 23-án Velencén tartottuk szakmai 

értekezletünket az újonnan átadott Korzó épületében. Az 

értekezleten részt vett az MVH és az IH képviselője is. 

Megtudtuk, hogy a vidékfejlesztési feladatok átkerülnek a 

Miniszterelnökség alá, míg az államtitkárság Kecskemétre 

költözik. Új szakállamtitkárunk Kiss Miklós Zsolt lesz, míg 

az IH vezetője dr. Viski József. A következő ciklus 

fejlesztési forrásait a tervek szerint erősen lecsökkentik, így 

az számunkra is csak mintegy 300 millió Ft-ot jelent majd 

(az eddigi közel 2 milliárd helyett). A stratégia készítés, 

kapcsolódó felkészítés témájában sajnos nem kaptunk 

további információkat.  

 

 

 

Régiós értekezlet 
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Ismét új játszótérrel gazdagodott Bodajk. A tó melletti létesítmény kellemes környezetben várja 

ezután a kisgyermekes családokat. Az avatóünnepségen Almádi István polgármester és Zubán 

László a Bodajkért Közalapítvány elnöke mondott köszöntőt. Ezután Bajkai János "A 

BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület elnöke adta át a játszóteret, 

mindhárman a közösen végzett sikeres munkáról beszéltek az önkormányzat, a közalapítvány és 

az egyesület között. A Törpe óvodás gyermekek műsora is színesítette az ünnepséget. A közel 5 

millió forintos beruházási összeget LEADER pályázaton nyerte el a közalapítvány, melynek 

kivitelezési munkái májusban kezdődtek. A hivatalos programot követően polgármester úr 

fagyival vendégelte meg a gyerekeket. A rendezvényen Andi bohóc is szórakoztatta a kicsiket. A 

szerdai ünnepélyes átadás után már birtokba is vették a kicsik a játékokat, a felnőttek pedig a 

fitnesz eszközöket. 

 

 

 

 

 

 

Zirc-Szarvaskút  Zirc 

környéke a mezőgazdászok 

szerint leginkább a 

burgonya és a 

káposztafélék 

termesztésére ideális.  

Nem véletlen, hogy a 

kisebb és nagyobb 

gazdaságok egyaránt 

főként ezt a két növényt 

termesztik, de azon belül 

Átadták a játszóteret és a fitnesz parkot 

Fajtamustra francia szakértőkkel Zirc-Szarvaskúton 
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számos fajtát hasznának. gazdálkodó szerint a négyszáz méter tengerszint Hoffer Ervin feletti 

magasság és az évi 700 milliméterhez közeli csapadék ideális feltétel a hűs klímát igénylő 

étkezési burgonya termesztéséhez, vetőburgonya felszaporításához. Az optimális termőhelyet a 

gyengén savanyú erdő és agyagos vályogtalajok teszik teljessé. A minőséget a szigorú 

növényvédelmi ellenőrzések és minősítési eljárások garantálják. A térség egyik legjelentősebb 

gazdálkodójától megtudtuk azt is, hogy hazánkban körülbelül hatvan burgonyafajtát 

termesztenek, melyek jelentős részét legalább egyszer már elültették ebben a gazdaságban is. 

Hoffer Ervin elismeri a remek holland fajtákat, de - ha teheti - magyar nemesítésűeket termeszt. 

Különösen szereti a keszthelyi fajtákat, nem véletlen, hogy a közelmúltban a Pannon Egyetem 

keszthelyi Burgonyakutatási Központ igazgatója, dr. Polgár Zsolt vezetésével az ő gazdaságába 

látogatott Zircre Franciaországból a Sana Terra termelői csoport vezetősége. Látogatásuk egyik 

célja volt, hogy betekintsenek a magyar burgonyatermesztésba és vetőgumó felszaporításába. 

Hoffer Ervin telephelyén a vendégek megismerkedhettek gazdasága struktúrájával, a burgonya 

termesztési módszereivel, értékesítési lehetőségeivel. Figyelmüket elsősorban azok a 

burgonyafajták keltették fel, melyek magas fokú vírusrezisztenciájuknak köszönhetően több 

éven keresztül visszaültethetők, jelentős terméscsökkenés nélkül. Csak emlékeztetőül: a 

rezisztencia a fertőzésekkel szembeni ellenállóképességet jelenti. Ezek termesztése 

környezetvédelmi okok miatt egyre fontosabb. 

A fajták közül két keszthelyi nemesítésű, a balatoni rózsa és a hópehely keltette fel leginkább a 

figyelmüket. Miután a látottakra rá is kérdeztek a vendégek, dr. Polgár Zsolt kiselőadást 

rögtönzött a keszthelyi egyetem burgonyakutatási tevékenységéről és távlati célkitűzéseiről. 

Bemutatta a már elfogadott fajtáikat és ezek közül is kiemelte a balatoni rózsában rejlő 

lehetőségeket. Ennek a termése nagyon szép ovális alakú, viszonylag korán érik, de jól tárolható, 

ízletes, elsősorban főzésre ajánlják. Végül közösen tekintették meg a kisparcellás 

fajtaösszehasonlító kísérletet, melyben az említett magyarok mellett, holland és francia fajták is 

szerepelnek. 

Forrás: www.veol.hu Varga Ibolya 

 

 

 

 

Zirc – Hatásosnak bizonyult a finn, észt és hanti esőűző varázsige dr. Ruttkay-Miklián Eszter 

tolmácsolásában: elűzte a felhőket, ha nem is Pétervárig, de Zirc fölül bizonyosan.  

A múzeumok éjszakája kapcsolódik a 

napfordulóhoz, az év leghosszabb napjához – 

erről Reguly Antal Múzeum és 

Népművészeti Alkotóház igazgatója beszélt 

névadójuk szobrának megkoszorúzáskor. 

Reguly Antal tragikusan rövid, mindössze 39 

évig tartó életének alkotó korszakát az 

ősmagyarok felkutatásának szentelte, 

feltérképezte és dokumentálta a hanti és 

manysi nép szokásait, néprajzát, nyelvét, 

egyben bizonyítva a köztünk fennálló 

rokonságot. Az északon élő népek életében a 

napfordulónak igazán nagy jelentősége volt, 

Nagy sikere volt az éjszaka szervezett programoknak 

Zircen 

 

http://www.veol.hu/
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kultúrájuk számtalan eleme kötődik a Naphoz. Dr. Ruttkay-Miklián Eszter előbb egy finn esőűző 

varázsigét osztott meg a hallgatósággal: „Fussatok felhők Pétervárra, / ukkó szivárványai nagy 

városba, / mert ott vizet várton várnak, / mert ott minden kút kiszáradt...”. Sor került egy észt és 

egy hanti varázsige bemutatására is, utóbbi hanti nyelven és magyar fordításban is elhangzott, az 

olvasók talán megbocsátják, ha ezúttal a magyar fordításból idézünk: „Napasszonyka, harr, harr, 

harr, / saskarommal kaparom, / hollókarommal kaparom, / napasszony, harr, harr, harr...”. 

A Reguly múzeum állandó és időszakos kiállításai egyaránt várták a látogatókat, sőt, ezúttal az 

udvart is bevonták a bemutatóhelyek sorába: helyi és környékbeli kistermelők, kismesterségek 

művelői mutatták be és árusították termékeiket, de megcsodálhattunk például egy működő 

rokkát, melyen rackajuh gyapjából fonták a fonalat. Felállítottak és berendeztek egy, az 

eredetivel teljesen azonos hanti sátrat és egy mongol jurtát. Az udvaron bemutatott látnivalókról 

is beszélt Ruttkay-Miklián Eszter, egyben összefoglalta és lezárta a tavaly ősszel, uniós pénzből 

megvalósított Nomád múzeum elnevezésű programsorozatukat. 

A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvarán felállítottak és berendeztek egy, 

az eredetivel teljesen azonos hanti sátrat és egy mongol jurtát Fotó: Varga Domokos Péter 

A Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeumában – 

amellett, hogy ezúttal ingyenesen tekinthették meg a látogatók valamennyi kiállításukat – 

Természet és művészet címmel kiállítás nyílott a III. Béla Gimnázium, Művészeti 

Szakközépiskola tanulóinak alkotásaiból. Ezúttal került sor a természetfotó- és rajzpályázatra 

eredményhirdetésére is. (Valamennyi díjazott alkotást kiállították.) A megjelenteket Iliáné 

Rechner Szilvia, a múzeum munkatársa köszöntötte, majd a zsűri egyik tagja, Kasper Ágota 

értékelte a pályázatokat. A múzeum nyugalmazott igazgatója elmondta, a beérkezett 

pályaművekből kiderült, a részt vevő alsó és felső tagozatos, valamint középiskolás diákok a 

maguk szintjén rácsodálkoznak a világra, ezzel új perspektívát, értelmezést nyitnak meg a 

felnőttek számára is. Idézte Szent-Györgyi Albertet:  „Felfedezni valamit annyit tesz, hogy látod, 

amit mindenki lát, és közben arra gondolsz, amire még senki”. 

A Bakonyi növények, állatok, természetes élőhelyek természetfotó-pályázat nyertese a felső 

tagozatosok között Tárkányi Nagy Roberta, a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola tanulója lett Csigacsúszás a kerítés mellett című képével. A 

középiskolás korosztályban Gfellner Máté, a Reguly Antal Szakképző Iskola tanulójának rókát 

ábrázoló fotója vihette el a pálmát. A különdíjat – azaz a legtöbb közönségszavazatot – Tárkányi 

Nagy Roberta kapta meg az első helyezést elért fotójával. 

 

A Bakonyi növények, állatok, természetes élőhelyek 

természetfotó-pályázat nyertese a felső tagozatosok között 

Tárkányi Nagy Roberta, a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola tanulója lett Csigacsúszás a kerítés 

mellett című képével Fotó: Varga Domokos Péter 

A Kedvenc vadon élő, bakonyi állatom vagy növényem 

rajzpályázat első helyezettje a kicsik (nyolc éves kor alattiak) 

között Tamási Hanna lett, a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti 

Iskola zirci telephelyének tanulója lett. A 3-4. osztályosok közül a 

legjobb rajzot ugyanennek az iskolának a tanulója, Máj Levente 

készítette. A felső tagozatosok közül Kovács Luca, a Reguly 

általános iskola tanulója ért el első helyezést. 

A természettudományi múzeum folyosóján később Szurgyi 

Zsuzsanna vezetésével madárodút készíthetnek az érdeklődők. Az 

 intézmény igazgatója, dr. Kutasi Csaba 19 órakor Helyi védelemre javasolt természeti területek 

Zircern címmel tartott előadást. Ezt követően ugyanitt, a közművelődési teremben zajlott az 

Apró csodák a mikroszkóp alatt elnevezésű program, melynek során zuzmókat, növényeket, 

rovarokat, ásványokat, ősmaradványokat lehetett megvizsgálni. 

Az apátsági látogatóközpont szervezésében este nyolc órakor Müller István szakszerű 

vezetésével arborétumi séta indult. Fél kilenckor az apátsági templom nagyorgonáján Kapitány 
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Dénes játszott, majd Nagy Lénárd O.Cist mutatta be a barokk szentélyorgonát. Fél tizenegykor 

sötétségbe borult az apátság díszudvara, és a III. Béla Gimnázium művészetis diákjai fényfestést 

vetítettek a falakra. 

Forrás: www.veol.hu Varga Domokos Péter 

 

 

 

 

 

 

A nyolcadik alkalommal megrendezett Múzeumok Éjszakája rendezvény keretén belül, a 

hagyományainknak megfelelően egy különleges, kiemelkedő új időszakos kiállítást is nyitottunk. 

Anno a Hungarikum Klub alapításában is jeleskedő két nagy múltú cég adott randevút 

egymásnak, ezúttal Herenden. A példás 

együttműködés ezúttal egy színvonalas 

kiállításban mutatkozott meg, ahol a Zwack 

család életébe, a kedvelt ital készítésének titkaiba 

egyaránt bepillantást engedtek.  

A tárlat, mely interaktív elemekben is 

bővelkedik, s amelyben a gyógynövények is 

jelentős szerephez jutnak szerető odafigyeléssel 

és gondossággal készült kimondottan a Herendi 

Porcelánmúzeum időszakos kiállítóteréhez 

tervezve. 

Az ünnepélyes megnyitón, melyre a már javában 

zajló eseményekről a Brass Dance fúvóscsapat indulója invitálta a vendégeket tiszteletét tette 

Anne Zwack asszony és Zwack Sándor is. 

A szépszámú érdeklődőt Dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója 

és Zwack Sándor, a Zwack Unikum Nyrt. 

igazgatótanácsának elnöke köszöntötte.  

Mindketten kihangsúlyozták a két cég közti 

hosszú ideje zajló együttműködést, kiváló 

kapcsolatot, a cégek rövid történetét és 

párhuzamokat. A kiállítást Miklósa Erika 

Kossuth-díjas énekesnő nyitotta meg, aki 

személyes élményeket osztott meg a 

közönséggel. 

Az 5 kiállító terem a megnyitó után s egész 

éjszaka is rengeteg érdeklődőt fogadott, s 

szeptember közepéig várja a vendégeket! 

Forrás: www.herend.hu 

 

 

 

Évszázados hagyományok a Múzeumok 

Éjszakáján 

 

http://www.veol.hu/
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Az Apicius Kávéházi estek 8. szezonjának lezárására került sor június 12-én, mikor kivételes 

színésznő – Oroszlán Szonja – mellett csokik és borok emelték az este fényét. 

A kezdetben borkóstoló estek idővel kulturális betétekkel egészültek ki, s mára komplex 

programmá nőtte ki magát egy-egy kávéházi est. 

A nyolcadik évadot is a hagyományoknak megfelelően különleges programmal zártuk, így egy 

kivételes színésznő és remek tokaji borok mellett finom csokik is szerephez jutottak. 

Tavaly fiatal tervezőművészünk, Meixner Etelka kiállításán már találkozhattunk azzal a 

művésznővel, aki most az est vendége volt. Számos, s köztük több a közönség által, vagy a 

szakma által odaítélt díj, s a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével kitüntetett 

színművésznő. Aki nem csupán emlékezetes színházi alakításaival, de remek énekhangjával, sőt 

mi több, nem igazán készülhet film az ő szereplése nélkül, tűnik ki a kortárs színészek közül, 

hanem kisugárzásával, szinkronhangjával, s nem mellesleg a Csillag születik zsűritagjaként is. 

Oroszlán Szonjával a mindig sziporkázó Praznovszky Mihály beszélgetett. 

Számos érdekességet és a nagyközönség által 

nem ismert információt és hátteret tudhattunk meg a művésznőről, aki közvetlenségével, 

humorával és személyiségével pillanatok alatt hódította meg a teltházas kávéházat. 

Ínycsiklandó csokoládék is vártak közönségünkre, attól a vendégünktől, kinek hitvallása a 

minőségi sütemény és csokoládé mindenkinek jár! Ezt már nagyon sokan tudják, akik 

kóstolhatták minőségi termékeiket, mondjuk Sopronban járva. S most, ezen az estén itt Herenden 

is, Harrer-Abosi Beatrixnak köszönhetően! 

S különleges alkalomhoz különleges borok illenek a leghíresebb borvidék egyik meghatározó 

pincéjétől. 5 remek nedű Tokajról… illeszkedve a csokik íz világához. Akinek a remek borokat 

köszönhettük, s akik bemutatták a Holdvölgy Pincészet! 

Emlékezetes szezonzáró volt. Most nyári szünet következik, de ősszel újra várjuk vendégeinket a 

9. szezonnal! 

Forrás: www.herend.hu 

Csokik, Borok és Oroszlán Szonja 
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A Nyári zenei Estek húsz éve megrendezésre kerülő 

népszerű rendezvénye intézményünknek. 

Kellemes környezetben, sokszínű zenei kavalkáddal 

várjuk a zenekedvelőket. Helyszín: Lamberg-kastély 

parkja, Zenepavilon. Rossz idő estén a régi Mozi 

épülete, Lovarda u. 5. 

A koncertek kezdési ideje: vasárnap 18 óra. 

  

Június 29. 18 óra    Móri énekkarok A Móri Vegyeskar  40 éve lép fel a város ünnepi és 

kulturális rendezvényein, templomi hangversenyeken, színesítik az iskolák, egyesületek 

összejöveteleit, programjait. 

Fiatalok és szép korúak egyaránt otthonra találnak együttesükben, melyben a közös éneklésen túl 

fontos a barátság, a bizalom és az egymásra való odafigyelés. A kórus vezetője: Nagyné Horváth 

Ildikó. 

A Móri Protestáns Kórus 2006-ban alakult, főként a nagyobb egyházi ünnepeken szerepelnek, 

de szívesen vesznek részt egyházmegyei és városi kórustalálkozókon, közös énekléseken is. 

A kórus egyben baráti társasággá is vált az évek során, így a Szolgáló Szeretet Házában a próbák 

mindig remek hangulatban telnek. A kórus vezetője Veres Gábor. 

Az Ezerjó Nyugdíjas Egyesület Német Dalköre 1994- ben alakult. Céljuk a magyarországi és a 

móri német dalkincs ápolása, bemutatása. 2013-ban ezüst fokozatú minősítést értek el. 

Vezetőjük Greskó Gáborné. 

  

Július 6. 18 óra        Móri Ifjúsági Fúvószenekar és a Rédei LION Mazsorett Csoport 
A zenekar 1981-ben alakult, célja a német nemzetiségi zenekultúra megőrzése, ápolása, 

továbbvitele. Tevékenységükkel öregbítik városunk, megyénk, hazánk hírnevét a világban. A 

repertoár több száz műből áll, melyben megtalálhatók a német nemzetiségi darabokon kívül a 

zeneirodalom klasszikus és modern művei is. Művészeti vezető: Acsai Sándor 

A Rédei LION Majorette Csoport és a Móri Ifjúsági Fúvószenekar között 2012 őszétől baráti 

munkakapcsolat alakult ki. Rendszeresen részt vesznek rendezvényeiken. 2013 nyarán Nova 

Dubnicában léptek fel együtt, idén nyáron pedig egy olaszországi közös turné vár rájuk. 

Vezetőjük: Herman Jánosné 

  

Július 13. 18 óra      FG-4 Illés - Fonográf Emlékzenekar Az FG-4 célja, hogy koncertjeikkel 

megidézzék a legendás '60-as, '70-es évek magyar zenei világát, a sárga rózsa illatát és a 

felejthetetlen dalokat. Mert a dalok addig élnek, amíg emlékezünk. És azt a legnagyobb 

tisztelettel és szeretettel tesszük. 

  

Július 20. 18 óra      Lucky Fellas 
Az együttes műsorában az 50-es, 60-as, 70-es évek „standard” amerikai és a korszak európai 

slágereiből egyaránt válogat. Műsorukat humorral fűszerezve, laza eleganciával, a közönséggel 

egy hullámhosszon, élőben prezentálják. Az együttes tagjai testvérek: Jurásek Balázs és Jurásek 

Dániel sokéves zenei és színpadi múlttal rendelkezik, az évek folyamán többféle műfajban is 

kipróbálták magukat, majd 2007-ben megalakult a „Lucky Fellas”. Az együttes névének 

jelentése „Szerencsés Fickók”. 

                       

Július 27. 18 óra      Feloldó Jelek 

Nyári Zenei Estek 2014 
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A Feloldó Jelek egy öttagú, budapesti együttes, időnként néhány táncossal kiegészülve. 

Alapvetően cigány és magyar népdalfeldolgozásokat játszanak akusztikus hangszerekkel 

(hegedű, ének, akusztikus gitár, akusztikus basszus gitár, zongora, cajon, konga), és 

megzenésített verseket is. Sulyok Blanka, az együttes vezetője magyar-német szakos tanár, az 

együttes többi tagja pedig diákja vagy volt diákja. Az iskolai rendezvények mellett felléptek már 

az Újpesti Folkfesztivál nagyszínpadán és a pécsi Hangulatsziget Fesztiválon is. 

  

Forrás: www.mor.hu 
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KEOP-2014-4.10.0/F 

Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban című 

pályázati kiírás 

  

Támogatás célja: Jelen pályázati konstrukció hozzájárul az önkormányzatok és intézményeik 

által fenntartott, üzemeltetett épületek energia-takarékosság – hatékonyság és megújuló 

energiafelhasználás – fokozására irányuló beruházások megvalósításához. 

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás formájában. 

Támogatás intenzitása: 100%. 

Támogatás összege: minimum 30 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg a 150 

millió Ft-ot, azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázatok maximális beruházási költsége nettó 150 

millió Ft lehet. 

Pályázók köre: 
  

Költségvetési szervek:  

321 – Helyi önkormányzat 

322 – Helyi önkormányzati költségvetési szerv 

Támogatható tevékenységek köre: 

Jelen pályázati felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló 

energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani (kombinált projekt) 

A)    Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek 

I.    Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban 

érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén 

    Projekttípusok: 

a)    Utólagos külső hőszigetelés 

b)    Külső nyílászáró-csere  / korszerűsítés 

II.    Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése 

    Projekttípusok: 

a)    Hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsonyhőmérsékletű vagy 

kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó fűtés kialakítása), kazánok égésfej-korszerűsítése 

tüzelési hatékonyság-növelés céljából 

b)    Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése,  

c)    Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi 

mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása,  
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d)    Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,  

e)    Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre,  

f)    Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése. 

Kötelező elemek: 

a)    Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése esetén az energiahordozó 

és/vagy a hőfogyasztás elkülönített mérését lehetővé tevő mérőműszereket kell beépíteni.  

b)    Fűtési rendszerek korszerűsítése esetén, ha az épület rendeltetése megkívánja, napi és heti 

időprogramok beállítására alkalmas szabályozási rendszert kell kialakítani. Például oktatási 

jellegű intézmények, irodaépületek, stb. 

III. Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 

    Projekttípusok: 

a)    Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje  

b)    Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó igényekhez 

térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) 

kialakítása, amennyiben egyértelműen kimutatható energia-megtakarítást eredményeznek. 

B)    Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek: 

    Projekttípusok: 

1.    Napkollektoros rendszer kialakítása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes 

kielégítése céljából 

•    A napkollektoros rendszernek teljesítenie kell a Pályázati Felhívás E. fejezetében foglalt 

követelményeket. 

2.    Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása épület fűtési hőigények részbeni 

vagy teljes kielégítése céljából vagy használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése 

céljából  

•    A szilárd biomassza alapú energetikai rendszernek teljesítenie kell a Pályázati Felhívás E. 

fejezetében foglalt követelményeket. 

3.    50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű) napelemes rendszer(ek) kialakítása 

épületek villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából 

•    A napelemes rendszernek teljesítenie kell a Pályázati Felhívás C12. fejezetében foglalt 

követelményeket. 

Tevékenységek kombinálása: 

Egy projekten belül több épület fejlesztésére is lehet pályázni, de összefüggő rendszer 

fejlesztésének több projektre bontása nem támogatható! 

  

A pályázatok benyújtása az alábbi időpontokban lehetséges: 2014. július 2-3. 

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie 2015.05.30-ig. 
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Ha érdeklődik jelentkezzen nálunk és mi segítünk! 

Keresse kollégáinkat bizalommal! 

Debreceni Judit 

06-1-887-2376 

Kistamás Tünde 

06-1-887-231 

 

TÁMOP-2.3.6.B-12/1 Fiatalok vállalkozóvá  

válásának támogatása a konvergencia régiókban 

 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének módja: pályázat 

Forrás összege: 4 940 000 000 .- HUF 

Beadás kezdete: 2014.05.08. 

Beadási határidő: 2014.12.31. 

Támogatás célja: A konstrukció alapvető célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok 

segítése. A közvetett kedvezményezettek köre a 35 év alatti, más vállalkozásban többségi 

tulajdonnal nem rendelkező új egyéni vállalkozást, vagy mikrovállalkozást indítani tervező 

természetes személyek. 

Kedvezményezettek köre: A TÁMOP-2.3.6.A-12/1. konstrukcióban résztvevő, 18 és 35 év 

közötti2 természetes személy által létrehozott vállalkozás pályázhat. 

Korlátolt felelősségű társaság (KSH 113) 

Közkereseti társaság (KSH 211) 

Betéti társaság (KSH 212) 

Egyéni cég (KSH 213) 

Egyéb önálló vállalkozó (KSH 231) 

 

Támogatási feltételek/ 

A támogatható tevékenységek köre: Csak az üzleti tervben meghatározott jogi formában végzett, 

és az abban meghatározott tevékenységekre, illetve legfeljebb az üzleti tervben szereplő valamint 

jelen pályázati útmutató C3. pontja alapján meghatározott költségekre fordítható a támogatás. 

 

Támogatás mértéke (%):90 

Támogatás minimum összege: 3 000 000.- HUF 
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Támogatás maximum összege: 6 000 000.- HUF 

 

További információ kérhető:  

Miniszterelnökség - Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat 

Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 

Tel.: 06 40 638-638 

E-mail: palyazat@me.gov.hu 

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) 

Címe: 1134 Budapest, Váci út 45./C 

Tel.: 2734250 

Fax: 2732580 

Honlap: www.esza.hu 

E-mail: EUtamogatas@esza.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 
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