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Megjelentek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közleményei a
kifizetési kérelmek benyújtásának feltételeiről

A 113/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó
támogatás kifizetésének igényléséről.
A 120/2014. (VII. 22.) 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.
A 118/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.
A 117/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének
igényléséről.
A 116/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás
kifizetésének igényléséről.
115/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások kifizetésének
igényléséről
Benyújtási időszak: 2014. augusztus 1-től december 31-ig
Kifizetési kérelmeket elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
Bővebb információ a www.abakonyert.hu és a www.mvh.gov.hu oldalon található.
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Közgyűlés és elnökségi ülés
Egyesületünk 07. 22-én tartotta rendkívüli
közgyűlését, melynek fő témája a nemzetközi
pályázatunk
(Bakonyi
Helyi
Márka)
bonyolításához szükséges kiegészítő hitel felvétele,
illetve a közbeszerzés elindításához szükséges
döntések meghozatala volt. Emellett tagfelvételre
is sor került, immár tagjaink között köszönthetjük
a Csalán Környezet-és Természetvédő Egyesületet.
Rendhagyó módon, a közgyűlés után került sor az
elnökségi ülés megtartására, hiszen a Közgyűlés
felhatalmazása alapján a projekt operatív döntéseit
és a közbeszerzési eljárás lefolytatását az Elnökség
végzi a továbbiakban. Várhatóan augusztus
közepén kerülhet sor az építési beruházásra
beérkezett ajánlatok elbírálására és a döntésre, valamint szeptember elején indulhat meg a
felújítás.

Helyi Márka Szekcióülések

Egyesületünk nemzetközi projektje keretében
szekcióüléseket szervezünk szektorainknak. Az
ülések első felében a Helyi Márka projekt
előzményeinek illetve a nemzetközi projekt
tevékenységeinek rövid bemutatására kerül sor.
Az ülés második felében bemutatásra és
átbeszélésre kerül az arculati kézikönyv,
ötleteket gyűjtünk a későbbiekben szervezendő szektor szemináriumokhoz (korábban NAV
tájékoztató és boros marketing tanácsadás ötlete merült fel), majd megbeszélésre kerül az
általános szabályzat és a speciális szabályzatok. Az ülésekre a következő időpontokban kerül
sor: augusztus 11-én Móron a borászati, 12-én Bakonybélben a turisztikai, 13-án Zircen a
zöldséges, 14-én szintén Zircen a mézes szekció ülés. Az ülésekre minden régi és leendő
tagunkat szeretettel várjuk. További információ honlapunkon található.
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Fesztivál a családnak - Sikerrel rendezték meg a 24.
Zirci bulit

Ugyanaz az utánozhatatlan Zirci buli-hangulat, ugyanaz a tinis lelkesültség, ugyanaz a családi
miliő – idősebbek, fiatalok együtt vagyunk, szeretjük egymást – jellemezte a mostani fesztivált,
mint 24 éven keresztül az eddigieket.
Pedig – mint oly sokszor már – az időjárás most is mostohán bánt velük. Az előnap (péntek)
programjait részben elmosta az eső, a Firkin még „lenyomta” a koncertet, de a várpalotai Vad
Fruttik már nem tudott színpadra lépni. Mikor kicsit alábbhagyott az égi áldás, a zirci taggal is
rendelkező Funthomas ugyancsak eljátszhatta dalait – a közönség persze nagyon hálás volt érte –
, de a Hangmanjack fellépését át kellett tenni a szombatról vasárnapra virradó éjszakára.
Az esős hét az előkészítést is megviselte,
mert ahogy az már szintén hagyomány, a
szervezők, A BULI '91 Közhasznú
Alapítvány önkéntesei majd egy hétig a
Tündérmajor melletti fesztiválhelyszínen
sátoroztak – mondta el a Naplónak a
fiatalokból álló stáb, Varga Levente,
Igmándy Áron és Vajnorák Bálint.
A szombat végre jó időjárással köszöntött
be, a fő nap programjai zavartalanul
folyhattak. A reggel buli-futással kezdődött,
ezúttal igazi, hegyes-völgyes bakonyi
terepen. A felnőtt férfiak között, a 12
kilométeres távon Mészáros Ferenc lett az
első, a női mezőnyben (hét kilométer)
Farsang Evelin, a junioroknál Szalay Balázs,
míg a gyerekeknél Kovács Georgina és
Kovács Ferenc vihette el a pálmát.
Már délelőtt betelepültek a Bakony sátorba a
helyi civil szervezetek, hogy megmutassák
magukat: többek között a Bakonyi
Finnbarátok Köre, a Bakonyért és az Erdélyi
Baráti Kör Egyesület. A számtalan
kísérőprogram
közül
talán
a
legnépszerűbbet, a Magyar Honvédség
Veszprémi Toborzó Irodájának kitelepülését
említsük meg, ahol igazi repülőgép-szimulátorban gyakorolhattak az érdeklődők.
A bő kínálatból mindenki kedvére válogathatott, a környékbeli és az országos hírű együttesek
szinte csak „mellesleg” koncerteztek, a fesztiválozók „kemény magja” persze az első akkordok
felhangzása után a színpad köré gyűlt. A veszprémi Sántakutyának itt is voltak rajongói, fellépett
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még a Paddy and The Rats, az igazi sztár a Dr. Grog volt Gazdag Tiborral. A köztük zenélő
tribute csapatok sem hagyták szunnyadni a fesztiválhangulatot.
Az este 10 után kezdődő koncerteket hatalmas tábortűz mellől hallgathatták a résztvevők: szülők,
gyermekek és nagyszülők együtt, ahogy a „család és a barátság fesztiválján” ez ma már
természetes.
Forrás: www.veol.hu Varga Domokos Péter

Élmények egy héten át - Ingyenesen
táboroztatják a rászoruló gyerekeket

Kis pénz, jó szándék, jó szponzor: ennyi elég, hogy közel húsz rászoruló gyereknek szerezzenek
egy jó hetet, ugyanakkor segítsenek szülőknek a nyáron komoly szervezést igénylő
gyermekfelügyelet megoldásában.
A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata 1990 óta rendez nyári
tábort – mondta el Nagyné Fáró Katalin. A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ
intézményvezetőjétől megtudtuk, annak idején egy hónapos tábort tudtak rendezni, több
pályázati lehetőség volt, egyszerűbb volt összeszedni a szükséges pénzt. A gyerekeknek a
részvétel akkor is ingyenes volt, ma is az, de most csak egy hétig tart a tábor.
A költségeket minimalizálták, pályázatot
erre a célra nem írnak ki, tehát kizárólag
a saját költségvetésükre szorulnak.
Eszközigény nem merül fel, mert a
korábban
beszerzett
társasjátékok
megvannak, a kézműves-foglalkozások
anyagköltségét kell biztosítani, ez
„szinte filléres kiadás” – fogalmaz Fáró
Katalin. De még így sem tudták volna
megrendezni, ha az intézményvezetőben
nem merül fel az ötlet, hogy megkeresse
a Bagolyvár Fogadót. Kérése nyitott fülekre talált, a tulajdonos és az üzemeltető azonnal ráállt,
hogy ingyenesen biztosítja a helyszínt.
Így a gyerekek szüleire csak az egyszeri kirándulás útiköltsége hárult. Zircről és a környező
falvakból érkeztek az alsó tagozatos, 7–10 éves gyerekek. Hivatalosan reggel 9-től 14-ig
tartottak nyitva, de ha a szülők csak munkaidő után tudtak érkezni, egészen addig vállalták a
felügyeletet.
A programról a gyermekjóléti szolgáltató szakmai vezetője adott tájékoztatást. Vankó Zoltánné
elmondta, a hét napjain különböző tematika szerint szerveztek programokat. Hétfő a
kézművesség napja, a foglalkozásokat a gyermekjóléti szolgálat munkatársai tartották, akik
egyébként rendszeresen vesznek részt kézműves-bemutatókon. Kedden busszal kirándultak
Tündérmajorba, majd gyalog mentek Pálihálásra, ahol a vadászház melletti parkot, a
mamutfenyőket, a vadon élő állatok, dámszarvasokat, muflonok tekintették meg.
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Szerda a biztonságról szólt, a mentőállomáson
kezdték, majd a Bagolyvárban a tűzoltók és a
rendőrök mutatták be a technikájukat. Mint mindig,
ez a gyerekek számára most is nagy élményt
jelentett, valósággal megszállták a tűzoltó és a
rendőrautót, beöltöztek az egyenruhákba. A helyi
rendőrőrsön
szolgáló
Spanberger
Zsuzsa
főtörzsőrmester bűn- és baleset-megelőzési
tájékoztatót tartott. A szerdai volt a csúcs nap: ebéd
után az olaszfalusi 17 éves bűvész, Varga Bence
lépett fel. Vendégeik is voltak ezen a napon, a
bakonyoszlopi gyermektábor is részt vett a
programokon. Csütörtökön Takács Nándor biológiatanár a Pintér-hegyi tanösvényt mutatta be. A
pénteki napot az egészségnek szentelték, Döméné Janni Ildikó védőnő a helyes táplálkozásról és
életmódról tartott játékos bemutatót. A tábort kvízjáték zárta, minden résztvevő jelképes
ajándékokat kapott.
A Bagolyvár Fogadó nem először jótékonykodik: a karácsonyi cipős doboz akcióban is részt
vettek, itt rendezték a karácsonyi ünnepséget a rászoruló családoknak. Écsy Krisztina üzletvezető
úgy gondolja, egységük vállalt kulturális missziója mellett – kiállításokat, műsorokat rendeznek
– kiemelt hangsúlyt fektetnek a nagycsaládosok támogatására. A tábornak nem csak helyszínt
biztosítottak, a lakók ebédeltetését is állták. A fogadó ideális helyszín: több nagyobb helyiséggel,
és ezer négyzetméter fölötti füves udvarral rendelkezik.
Écsy Krisztina elmondta, nagycsaládosként Budapestről költöztek vidékre, gyermekeiket
Fenyőfőn nevelték fel. Fontos számukra az átmenő, illetve a turistaforgalom, de igazi
lokálpatriótaként azt szeretnék, Zirc több évszázados épülete elsősorban a zircieket szolgálja.
Forrás: www.veol.hu Szerző: Varga Domokos Péter

Újabb kilátó nyílt a Bakonyban

A Hárskúttól délre található 500 méter
magas Kis-bükk hegyen adta át legújabb
kilátóját a VERGA Zrt. szerdán délelőtt.
A Fekete István kilátóról csodálatos
panoráma nyílik a Bakony-hegység nagy
részére. Látható innen a Miklós-Pál hegy,
a Hajag-tető, a Kőris-hegy, a Kab-hegy,
továbbá tiszta időben a Somló és az
Alpokalja is. A VERGA Zrt. ezt
felismerve tartotta szükségesnek ezen a
ponton a 20 méter magas kilátó
megépítését, valamint a 8 állomásból álló erdőismereti tanösvény létesítését. A beruházás
keretében a kilátó mellett tájékoztató tábla, erdei bútor garnitúra, valamint padok kerültek
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elhelyezésre. A beruházás értéke 37 millió forint. Az ünnepélyes szalagátvágáson Tengerdi
Győző, a VERGA Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a tavaly útjára indított, a Jövő a
kezünkben van névre keresztelt közjóléti beruházás sorozat keretében, eddig 750 millió forint
fordítottak fejlesztésre, kilátók, tanösvények és kerékpárutak építésére. A szerdán átadott Fekete
István kilátó a második a sorban, melyet további tizenegy követ majd. Dr. Bitay Márton Örs, a
Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős államtitkára reményét fejezte ki, hogy a
frissen átadott kilátó méltó módon járul majd hozzá az ország természeti értékeinek
megismertetéséhez. Az államtitkár hozzátette, hogy a kilátó névadója gazdász, író, a magyar
vadász- és szépirodalom egyik legjelentősebb és legolvasottabb alkotója.
A 2013-ban útjára indított milliárdos
nagyságrendű „A jövő a kezünkben van”
beruházási program keretében a VERGA
Zrt. nem egy-egy fejlesztést valósított meg,
hanem a látnivalók hálózatát alakította ki.
Attrakciói a kilátók, a tanösvények, erdei
iskolák, kiállítótermek, arborétum, erdei
kápolna és színpad, amelyeket turista- és
kerékpárutak, valamint virtuális tanösvények
kötnek össze.
Az ünnepség végén Nagy Károly apát
kanonok megszentelte a Fekete István kilátót. A rendezvényen közreműködött a VeszprémBakony Táncegyüttes és Baranya Vadászkürt Együttes.
Forrás:www.vehir.hu

Nyári Zenei Estek 2014

Augusztus 3. 18 óra Steve Taylor Szabó pánsíp művész
A művész már évtizedek óta kápráztatja el a
közönséget a pánsíp csodálatos hangjával. Rengeteg
munkájának és kitartó gyakorlásának köszönhetően
nagy tapasztalattal „kezeli” ezt a hangszert, aminek
köszönhetően virtuózak és művésziek a játékai. 2007ben Svájcban a világ 10 legjobb pánsíp művészei
közé választották. Eddigi munkái során négy zenei
albumot állított össze, melyeken klasszikusok, népi
zene és egyéb ismert dalok csendülnek fel. Sokszor
koncertezik templomokban, művelődési házakban és
egyéb más helyeken is.
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Augusztus 10. 18 óra Szatmári Juli és zenekara
Szatmári Juli saját dalait játssza magyar és angol nyelven akusztikusan. Zenéjében szereti
ötvözni a pop, folk és jazz zene elemeit. Kilenc évesen "írta" első dalát, s nagy ABBA-rajongó
lévén, zenéjükből merített ihletet. Tizenkét évesen kezdett gitározni Szombathelyen, Várhelyi
Zoltánnál. Első "igazi" dalát tizenhárom évesen írta. Érettségi után került Budapestre, ahol
Nyeső Marinál kezdett gitárt tanulni. Megismerte és megszerette a jazzt, a bossa novat és a
népzenét, s a rengeteg hatást és inspirációt igyekezett beépíteni saját dalaiba.
2013 novemberében, a Hangfoglaló tehetségkutató Verseny megnyerése után alakították meg a
zenekart.

Augusztus 17. 18 óra Live Guitar Project
A zenekar 2007-ben alakult. Eleinte a The Shadows együttes dalait azonos hangzásban
népszerűsítették. Az ötfős csapat ma már más gitárzenekarok dalait is játssza, így bekerült a
repertoárba a Ventures, a Spotnicks és más surfzenekarok számai.

Augusztus 24. 18 óra The Black Birds
A zenekar elképzelése - a 2004-es alakuláskor és azóta is -, hogy felidézze a legendás Beatles
koncertek hangulatát. Az eredeti hangszerek és a régi, csöves Fender és VOX erősítők nyújtják a
hiteles megszólaláshoz szükséges alapot. Ez önmagában azonban kevés lenne: a Beatles
munkásságához való tiszteletteljes és alázatos viszonyulás, a Beatles és általában a zene szeretete
az, ami eredetivé tehet egy ilyen produkciót. Az elegáns megjelenés, a korhű színpadi ruházat
nem mímelés és utánzás: a fiúk ezzel is megtisztelik a Beatles emlékét, a BlackBirds közönségét,
és persze magát az előadást is.

Augusztus 31. 18 óra Brassdance
A zenekar tagjai valamennyien a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Pécsi tagozatán végezték
tanulmányaikat. Repertoárjuk öt évszázad muzsikájából merít. Reneszánsz és barokk művekkel,
klasszikus, romantikus, valamint kortárs szerzők, a rézfúvósok standard darabjaival
koncerttermekben, templomokban, kastélyokban szerepelnek. A számos sikeres hazai
hangverseny mellett többször turnéztak Ausztriában, Németországban és Szlovákiában.
A koncerttermi, komolyzenei programokat jazzfeldolgozások, regtime-ok, filmzenerészletek
színesítik. Az együttes sokoldalúsága nemzetközi viszonylatban is egyedülálló.
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Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2014
Az ötödik alkalommal megrendezésre kerülő kisfesztivál keretében „MÓRIKUM” névjegy alatt
a móri unikumokat gyűjtjük össze és ismertetjük meg látogatóinkkal.
Városunk legemblematikusabb helyén, a gyönyörű Lamberg-kastélyban és csodálatos
akusztikával bíró udvarán az érdeklődők találkozhatnak a móri kultúra színfoltjaival. Mindezt
nemzeti ünnepünk programjai, valamint táncszínházi események, koncertek gazdagítják.
A rendezvényt a helyi hagyományokhoz kötődő különlegességek teszik igazán egyedivé és
izgalmassá: fröccs, bor, borleves, kvircedli, macskapracni…
Ízelítő a programokból:
Augusztus 20.
- Ünnepi köszöntők nemzeti ünnepünk alkalmából
- Kenyérszentelés a történelmi egyházak részvételével
- Szabadtéri Színházi előadás

Augusztus 21.
- Ablak a múltba- képeslap és fotókiállítás Skobrák András gyűjteményéből
Augusztus 22.
- Móri tánccsoportok fellépése
- Nemzetközi Néptáncfesztivál - a Székesfehérvári Királyi Napok móri rendezvénye
- Somló Tamás koncert
Augusztus 23.
- Népi Játékudvar és kreatív kézműves játszóházak a Márton Produkciós Iroda
közreműködésével
- Holle anyó vásári bábjáték a Manó Színpad előadásában
- Miskolci Illés Emlékzenekar koncertje
- Vivat Bacchus Énekegyüttes vidám műsora bordalokkal
- Coco Loco koncert
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Vezetett családi kerékpártúra Eplényben

Augusztus 2-án, szombaton vezetett családi kerékpártúrát indítunk az eplényi Bringarénából az
Alsóperében található arborétumhoz.
Hogy miért érdmes a túrán részt venned?
- jó társaságban töltesz pár órát, miközben életre-szóló élményekkel gazdagodsz
- megismered Magyarország egy varázslatos szegletét
- jó levegőn, mozgással töltesz egy kis időt
- felülhetsz az eplényi libegőre
- kipróbálhatod a Bringaréna panorámapályáját
- 50% kedvezménnyel kölcsönözhetsz kerékpárt a túrára a helyszínen
- 30% kedvezményt kapsz a Kemencés Büfében
A túra indulópontja: Bringaréna Eplény
A túra kezdete: 2014. augusztus 2. 10:00 (ajánlott legalább fél órával előtte megérkezni)
Várható visszaérkezés a Bringarénába: 17:00
A túra hossza: 26 km oda-vissza
A rövidebb túra könnyen teljesíthető gyerekekkel is. Induláskor kerékpárjainkkal a libegőbe
ülünk és felmegyünk az Ámos-hegyi kilátóhoz. Majd a Bringaréna családi panorámapályáján
bemelegítve egy varázslatos erdei úton haladunk lefelé a Malom-völgyben, ahonnan az
Alsóperében található arborétum felé vesszük az irányt.
Alsópere egy csupán néhány házból álló
aprócska település az erdő közepén. Az
arborétumban sok fakülönlegesség
található, a hely varázsa azonnal
magával ragadja az ide érkezőket.
Amennyiben időnk engedi visszafelé
útba ejtjük a Csengő-hegyi kilátót is.
Az út könnyű erdei terep, akár trekking
kerékpárral is teljesíthető. Aki pedig ki
szeretne próbálni egy igazi csodamontit,
az megteheti a túrán. A résztvevők
ugyanis a Bringaréna kölcsönzőjében
50% kedvezménnyel bérelhetnek maguknak kerékpárt és kiegészítőket. Mindemellett lehetőség
van a Bakony & Balaton kerékpárkölcsönző hálózat kerékpárjainak bérlésére is a helyszínen.
A részvételi díj felnőttek számára 1200 Ft, 18 év alattiak számára 900 Ft, amely tartalmazza.:
- libegőzés kerékpárral az Ámos-hegyi kilátóhoz
- Bringaréna családi élménypályájának használata
- 50% kedvezmény a Bringaréna kölcsönzőjében
- 30% kedvezmény a Kemencés Büfében
Előnevezés esetében a részvételi díj felnőtteknek 1000 Ft, 18 év alattiaknak pedig 700 Ft.
Családosok számára a családi nevezés 3000 Ft.
A túrára való előjelentkezés és kerékpárfoglalás itt: kolcsonzes@bringarena.com, +36 20 922
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vagy a helyszínen 09:00-tól.
Bővebb infó a Bringarénáról itt: http://bringarena.com/
A túrán való részvételhez kerékpáros sisak használata kötelező. Ha nincsen sisakod, nálunk
bérelhetsz. A parkolás ingyenes.
Találkozunk augusztus 02-án Eplényben!
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Felhívás
„Bakonyi Betyárok
Bográcsos Erőpróbája”
főzőversenyre
Idén XVI. alkalommal kerül megrendezésre a Bakonyi Betyárnapok 2014. augusztus 8-9. között
Zircen, a megszokott helyszínen. (Alkotmány utcai sporttelep).
Augusztus 8.-ra, péntekre ételfőző fesztivált és versenyt hirdetünk meg a sportpálya előtti füves
területen.
Ezennel versenyre hívjuk Önöket az alábbi feltételekkel:





Kategória: szabadon választott (pörkölt vagy gulyás)
Nevezési díj: 1.000.-Ft/csapat
Jelentkezés: a helyszínen a csapatnév, a chef és az elkészítendő étel megadásával
A helyszín befogadóképességének függvényében érkezési sorrendben fogadjuk
a jelentkezéseket
 Tűzifát biztosítanak a szervezők
 Az ételkészítéshez szükséges alapanyagokról és eszközökről minden csapat
maga gondoskodik
 Szakmai zsűri dönt a legjobbak kiválasztásáról, akik jutalomban részesülnek
 15.00 órától területfoglalás, tűzgyújtás
 Az ételnek legkésőbb 20.30-ig el kell készülnie, ha zsűriztetni kívánja a csapat
A „Bográcsos Erőpróbához” csapatonként 1-1 kg vadhúst biztosítunk, melyet a rendezvény
hetében vehetnek át, előzetesen jelezve igényüket az alábbi elérhetőségen:
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
8420 Zirc, József A. u. 1.
Tel.: 06/88/593-810
Email: kultur@zirckultra.hu
A főzőversennyel és a rendezvénnyel kapcsolatban további felvilágosítást ugyanitt kapnak.
Már alig várjuk, hogy megkóstolhassuk az Önök csapata által készített remekművet!
Ne tétovázzon, jelentkezzen és töltsünk el együtt egy felejthetetlen napot!
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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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