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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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Helyi Márka szektor találkozók

Nemzetközi projektünk következő állomásaként
folytattunk a szektorok munkáit, így augusztus
közepén összeültek a boros, turisztikai,
élelmiszer és méhész szakemberekből álló
szektorok. Aktuális témáink az arculati
kézikönyv, marketing és csomagolástechnikai
fejlesztések,
az
általános
és
speciális
szabályzatok, valamint a minősítés menete voltak. Mindenkinek nagyon tetszettek az időközben
már elkészült prospektusok, molinók, táskák és tollak és további jó ötleteket kaptunk a
csomagolástechnika témájában is. Méhész szektorunk számára szeptemberben gödöllői egész
napos méhészeti tanulmányutat szervezünk, melyre ezúton is várjuk a jelentkezőket! A részvétel
ingyenes.
A szabályzatok és az arculati kézikönyv a honlapunkon is megtalálható, így kérünk
minden kedves helyi márka projekt érdeklődőt, hogy azokat szeptember 10-ig
véleményezni szíveskedjenek (e-mailen, postai úton, faxon vagy akár telefonon is).

Betyáros ételek, versengések, lovas virtus

Bakonyi ételek, lovas- és szórakoztató kulturális programok, betyáros feladványok sokasága
jellemezte a tizenhatodik Bakonyi Betyárnapok kétnapos rendezvénysorozatát.
A pénteki bográcsos erőpróba első
helyezettje az Erzsébet kórház csapata
lett, vaddisznóhúst készítettek, vadas
mártással és pirított zsemlegombóccal.
A második díjat az Öregedő
mindenevők kapták, a tavaszi szarvas
tokányért, a harmadikat a Szabó klán, a
slambucért. A zsűri különdíjban
részesítette a Kotyvasztó csapatot
bakonyi húsos palacsintájukért, Betyár
díjban Tunyogiékat, ők lópörköltet
készítettek. A hangulatot néptánc,
ritmuskocsma, cigányzene, operett,
sláger-kavalkád, bulizene fokozta. A
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második nap fő eseményei a lovas programok voltak, melyet nagy érdeklődés kísért. Varga Antal
szakkommentátor elmondta, az idén minden eddiginél több, nyolcvan lovas jött el, megyehatáron
túlról is. Látványos városbeli felvonulásuk után bemutatók következtek, volt lovas és
pónifogatos gyorsasági verseny, játékos ügyességi feladatok lovaknak, lovasaiknak. Díjazták a
legidősebb résztvevőt, a hatvanéves Endresz Jánost, a legfiatalabbat, a hétéves Dézsi Lindát, aki
szőrén ülte meg pónilovát.
A Bakony bajnoka, leggyorsabb lovasa
Somogyi József lett, akinek neve a
Nemzeti Vágtáról ismert. Díjat kapott
Moha, az a ló, amelyik tizenöt éve vesz
részt a betyárnapokon. A kiegészítő
programban több sportverseny volt,
kispályás labdarúgás, tenisz, tizenegyes
rúgás, Zirc-Csetény öregfiú foci. A
gyermekeket kézműves foglalkozások,
játszóház,
kalandos
betyár
akadályverseny
várta.
Az
„ízek
utcájában” bakonyi ételeket kínáltak,
betyártokányt, pásztortarhonyát, betyár
hun-dogot, melyhez a pékárut helyi pék,
a
kolbászt
helyi
vállalkozó
készítette. Volt dédnagymamánk korából származó recept szerint sütött rózsafánk, melyhez a
vasrózsa sütőt idős kovácsmester készíti. Kiosztották a legnagyobb bakonyi betyár rangot,
melyet Nagy Zoltán, a csetényi tájház vezetője érdemelt ki, többen elnyerték a csárdabéli
szépasszony címet. A kulturális műsorban fellépett a Munkácsy zenestúdió, a Benkó Dixieland
Band, a Motiva zenekar, Rácz Olivér a Central együttessel, Sipos F. Tamás, majd a z’Energia
együttes zenéjére bulizhattak a résztvevők.
Forrás: Müller Anikó Hanga www.veol.hu

Imahely zarándokoknak

Zarándokkápolnát
avatnak
közeljövőben a ciszteri apátságban.

a

Három restaurátor – Hegedűs Judit,
Fodor Edina, Maracskó Izabella –,
Köteles István és Karácsony Zsolt
festőművész gőzerővel dolgoznak,
hogy az augusztusi zarándoknapon át
tudják adni a toronyhelyiségből
kialakítandó imahelyet. Itt lesz
lehetőségük
lelki
elmélyedésre,
imádkozásra a betérőknek, amikor a
templomban turisztikai csoportok
vezetése folyik. A helyiség falait 20.
század eleji festett olajmárvány fedi,
melyet erősen lelakkoztak, ami idővel besárgult. A szakemberek ezt eltávolítják, majd
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vegyszeresen megtisztítják, a felületet, ahol hiányos, pótolják és elvégzik az esztétikai
helyreállítást.
Forrás: Müller Anikó Hanga www.veol.hu

Testvér-települési kapcsolatápolás Dudaron

A barátság jegyében töltöttek élményekben gazdag napokat francia és német vendégek a
településen.

A már több éves múltra visszatekintő testvér-települési kapcsolat nyomán a franciaországi
Noyant-la-Gravoyére és a német Süpplingen községek küldöttei idén Dudaron találkoztak. A
júliusi program során a résztvevők megismerték a falu értékeit, majd ellátogattak a Zircre,
Győrbe, Pannonhalmára, Tihanyba és Balatonfüredre. A dudariak a szervezés során már 50 helyi
család segítségére számíthatnak. A három település a földrajzi távolságok ellenére aktívan
szervezi a közös programokat. Legközelebb a hagyományos ifjúsági találkozóra készülnek:
nyáron a francia község látja vendégül a fiatalokat. A három település vezetői már 2006-ban hitet
tettek amellett, hogy az évenkénti delegációs találkozókon túl igyekeznek minden kincset
kiaknázni a nemzetek eltérő vagy épp azonos kulturális, oktatási és gazdasági területéből.
Forrás: Dégi István www.veol.hu

Visszakapta jelentőségét a búcsú

Visszanyúltak hagyományaikhoz, a vallási alapon létrejött búcsú ismét visszakapta hajdani
jelentőségét, az ellaposodott falunap pedig átalakult családi ünneppé.
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Közösségi esemény volt a közelmúltban rendezett családi nap. Az előkészítés és a szervezés is
erről szólt, hiszen a munka nagy részét (az önkormányzat mellett, illetve azzal karöltve) a
Pénzesgyőrért Közhasznú Polgári Egyesület végezte el.
Az ünnepet köszöntötte Polgárdy Imre, a
megyei
közgyűlés
alelnöke,
és
megtisztelte jelenlétével Kropf Miklós, a
járási hivatal vezetője, valamint több
környező község polgármestere is.
Megnyitóbeszédében
Busz
János
polgármester hangsúlyozta, azt szeretnék,
ha
a
falu
visszatérhetne
régi
hagyományaihoz, a vallási alapon
szerveződő búcsú válhatna közös ünnepé.
Az előző rendszerben ezt akarták háttérbe
szorítani, helyette terjedtek el az
úgynevezett falunapok.
A családi nap háziasszonyi tisztét a
helyben élő diákmunkás, Karhusz Csilla
töltötte be, ismertette a programot,
konferálta
az
eseményeket.
A
vállalkozóbb szellemű lakosok főző-,
sörivó és lángos-evő versenyen mérhették
össze képességeiket. A megyei könyvtár
támogatásának köszönhetően operettösszeállítással léptek fel a Veszprémi
Petőfi Színház művészei, Módri Györgyi
és Szeles József. Az ingyenes vércukorés vérnyomásmérést Szilveszterné Szilvás
Mariann közreműködésével oldották
meg. Mind- emellett a családias
rendezvényen szabadtéri játékokra, lovas kocsikázásra is nyílt lehetőség, majd bál zárta az
élmény dús napot.
Forrás: Varga Domokos Péter www.veol.hu

Új autó Bakonyoszlopnak

Bakonyoszlop - Települések számára, falugondnoki feladatok ellátására gépjármű-beszerzési
pályázatot írt ki az állam, melynek keretében Bakonyoszlop önkormányzata is sikeresen
pályázott. Kétféle kiírás létezett, az egyik egy kisbusz, míg a másik a téli közlekedést elősegítő
terepjáró. Az autóknak különböző paramétereknek és előírásoknak kellett megfelelniük, végül
két autógyártó egy-egy típusa maradt fenn a rostán. Mivel van már egy platós hatszemélyes
gépjárműve a falunak, illetve a pénzügyi keretek is szűkösek voltak, a kisebbik terepjáróra esett
a választás. Így részben kiválthatták az öregedő gépkocsijukat a feladatteljesítés alól. A régi
haszongépjármű a közmunkások, illetve szerszámaik szállításával hasznosítható, míg az újonnan
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beszerzett terepjáróval ételt hordanak az idősöknek, továbbá a gyógyszerek is beszerzésére is
alkalmas.
Üzemeltetése költséghatékonyabb, kisebb a
fogyasztása és nagyobb a menetbiztonsága.
Az autó felszereltségét tekintve megfelelő a
falugondnoki feladatok ellátásához. Az
utasok biztonságáért az öv kontrollja, ABS
és légzsákok felelnek, gyermekülés is
beszerelhető az autóba. Így akár egy
kisgyermek biztonságos szállítása is
megoldható.
Szükség esetén az autót az önkormányzaton
keresztül igénybe lehet venni, például ha egy
lakos beteg és nem tudja megoldani a
kórházi kezelésre vagy vizsgálatokra való
eljutását. Leginkább az egyedül élő idős embereknek jöhet jól egy ilyen lehetőség. A terepjáró
legalább öt évig szolgálja a falusiak igényeit.
Forrás. Kiss Milán www.veol.hu

Így szépül meg Porva

Veinperlné Kovács Andrea elmondta,
az iskolaépület használaton kívüli
szárnya
korábban
pedagógusok
szolgálati lakásaként üzemelt, de ma már
üresen áll, közösségi teret alakítanak itt
ki.
Az
új
épületrészben
lesz
klubhelyiség, mellé kerül a könyvtár. A
szolgáltatás
a
megyei
könyvtár
rendszerébe
illeszkedik
bele.
A
településnek
korábban
is
volt
könyvállománya,
ezt
folyamatosan
bővítették. Most a megyei könyvtár
további könyveket szerez be, mellette a
település kulturális programjaihoz is
nyújt anyagi támogatást. Külön helyiségbe kerülnek az internet-hozzáférést biztosító
informatikai eszközök, ehhez wi-fi hozzáférés is társul. A turisztikai információs pont számara is
kialakítanak egy irodát.
Az épület elé szabadtéri színpad kerül, a későbbiekben itt rendezik majd a falunapokat. Többek
között azért is készült konyha az épületben, hogy a falunapokra itt tudjanak főzni. Az átalakítást
a nyár végére be kell fejezni.
A közösségi tér üzemeltetésének szakmai részét közfoglalkoztatás keretében oldják meg.
Emellett alkalmaznak majd diákokat, mivel az ő bérüket a munkaügyi központ teljes egészében
kifizeti. Négyszáz méter hosszú járdaszakaszt is építenek, betonelemek behelyezésével javítják a
felszíni csapadékvíz-elvezetést. A civil szervezettekkel és a német nemzetiségi
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önkormányzatokkal összefogva virágosítottak a közterületeket, ennek során tujákat is ültettek ki.
A faluszépítéshez kapcsolódik, hogy öt új faszobrot állítottak fel a faluban. Az alkotások a
közelmúltban elhunyt veszprémi fafaragó, Nagy András munkái.

Forrás: Varga Domokos Péter www.veol.hu

Mindent látó kamerák Herenden

A város hét pontját pásztázó térfigyelő
kamerarendszert adtak át üzemeltetésre a
Veszprémi
Rendőrkapitányságnak
csütörtökön a Polgármesteri Hivatalban. A
városházán csütörtökön Vajai László
polgármester és
Dr.
Ipsits
Csaba
rendőrezredes ünnepélyes keretek között írta
alá a város és a Veszprém Megyei
Rendőrkapitányság közötti együttműködést.
A
herendi
önkormányzat
a
településbiztonság fejlesztés érdekében a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 2013. évi
Leader pályázatának elnyerését követően
közbiztonsági,
bűnmegelőzési,
illetve
bűnüldözési célból még júliusban térfigyelő kamerarendszert épített ki.
A kamerák Herend bejövő - kimenő útjainak és központi területének megfigyelését szolgálják,
így a buszpályaudvar és környékét, a Kossuth utca és a Vasút utca kereszteződését, a Kossuth
utca végét, a Petőfi utca vasút vonal melletti végét, a Vasút utca fénysorompóval ellátott vasúti
átjáró környékét, a bándi bekötőúton a Kossuth utca és Ág utca kereszteződését, illetve a
Vadvirág utca, Vasút utca végét pásztázzák.
A városháza épületében lévő szerveren kerül sor a rendszer által közvetített képek rögzítésére,
melyek mostantól a Veszprémi Kapitányság diszpécserszolgálatán üzemelő monitoron is
megjelennek.
Forrás: Heffler Péter www.veol.hu

Díjaztak is az Anna napi búcsún Isztiméren

Az Anna napi búcsú alkalmával díjat adtak át, kiállítások voltak megtekinthetőek, és
jótékonysági koncertet is tartottak.
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A szombati ünnepi műsor keretén belül Közszolgálati- díjjal köszönte meg Isztimér
Önkormányzat Képviselő Testülete és Orbán Tibor Nesztor polgármester Polczer Károlyné
munkáját. A díjazott a polgármesteri hivatalban adóügyi ügyintézőként dolgozott, és 40 év után,
a napokban megy nyugdíjba. A 40 évből – pár esztendőt leszámítva – mindvégig a hivatal
dolgozója volt.
A hétvégén három kiállítás volt egyszerre látható a Kultúrházban. A kincsesbányai Kazinczy
tagiskola diákjainak fotói mellett az „Isztimér régen és most" fotókiállítás volt megtekinthető.
Több mint félszáz fotó mutatta be, hogy mintegy 30 év alatt mennyi minden változott Isztiméren.
Ezenkívül kézzel varrt díszpárnákat is láthattak az érdeklődők.
A vasárnap délutáni litánia után az Edelweiss Nemzetiségi Kórus, valamint Tóka Szabolcs
orgonaművész közreműködésével jótékonysági hangversenyt rendeztek. A koncert bevételét az
isztiméri katolikus templom homlokzatának felújítására ajánlották fel – tudósította lapunkat
Gömbösné Rostaházi Judit.
Forrás: B. Kiss László/Fejér Megyei Hírlap

Készül a kemence Kincsesbányán

Eddig mintegy 70 kisebb-nagyobb
felajánlás érkezett a kincsesbányai
falukemence
építéséhez.
Számosan
vásároltak „téglajegyet" is. Az ő nevüket
téglába vésik, s téglákat beépítik a
kemencét kerítő falba. A művelődési ház
sarkánál emelkedő kemence építésének az
ötlete Murányi Marianné.
A vályogból és hódfarkú cserépből
készülő, csikótűzhellyel és grillezőhellyel
is kiegészülő alkotást – többek
segítségével – Vécsei László csákberényi
polgármester és barátja, Baráth Béla gyomaendrődi asztalos végzi. Az elöljáró 11 éve
foglalkozik kemenceépítéssel, a fortélyokat először táborokban sajátította el. Barátjával
Csókakőn, tavaly pedig Bakonycsernyén építettek búboskemencét, s – mint lapunknak elmondta
– legközelebb a faluja, Csákberény is sorra kerül. Kincsesen augusztus 20-ra sütnek majd először
kenyeret a falukemencében.
Forrás: B. Kiss László Fejér Megyei Hírlap
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Megújult a velegi kastély

Felújíttatta az egyház a falu
kastélyát,
amelyet
egykori
tulajdonosáról, Grünfeld Pálról
neveztek el.
A reformációi emlék-, illetve
zarándokutak kialakítására nyert
mintegy 250 millió forint egy
részéből újíttatta fel a nagyvelegi
kastélyt az evangélikus egyház.
Egyúttal átkeresztelték a hangulatos, szép fekvésű kis falu egyik ékét jelentő épület: belmissziós
központról Grünfeld Pál Evengélikus Vendégházra változott a neve. A csütörtök este tartott
ünnepélyes átadó alkalmával több tucat, a kertben sátorozó gyermek jelenlétében  Szemerei
János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyház vezetője szolgált. A püspök beszédében
fölelevenítette a helyeik által csak kastélyként emlegetett épület történetét, sorsát is. Az ingatlan
eredeti tulajdonosa a zsidó származású Grünfeld Pál volt, aki, amikor behívták
munkaszolgálatra, az evangélikus egyház gondjaira bízta tekintélyes méretű velegi házát. Az
evangélikusok erre tekintettel kapták meg a rendszerváltást követően, a kárpótlás során az
épületet, amely a szórvány egyház tagjainak találkozóhelyeként, lelki központként működik.
A felújítás mintegy 60 millió forintba került. Ennek során  többek közt  korszerűsítették a
fűtést, mivel azonban zarándokszállásról van szó, a szerényebb komfortfokozat emelése nem volt
cél  tudtuk meg az ünnepségen a házigazdától, Szarka István esperestől.
Forrás: B. Kiss László Fejér Megyei Hírlap

Elérhetőek az operatív programok
A Széchenyi 2020 oldalon elérhetőek a Bizottság számára már benyújtott operatív programok
(GINOP, TOP, KÖFOP, VEKOP, KEHOP, IKOP, EFOP)

http://palyazat.gov.hu/forum_pate/29?offset=0
Jólhallod pályázat zenekaroknak
Pályázatot hirdet zenekaroknak a Jólhallod.hu. Saját szám beküldésével nevezhetnek a pályázók,
majd rajongótáboruk szavaztatásával növelhetik nyerési esélyeiket, de a végső döntést szakmai
zsűri hozza meg. A pályázat fődíja: egy saját videoklip.
Nevezési határidő: 2014. augusztus 1.-szeptember 23., éjfél.
Szavazási időszak: 2014 augusztus 1. -szeptember 30., éjfél
A díjkiosztóra a BUDAPEST MUSIC EXPO-n kerül sor.
„A BAKONYÉRT” Egyesület

Szabályzat
Küldj egy képet a zenekarról ( min. 1200 px széles) és egy saját számot! A számnak az összes
jogát birtokolnotok kell. Ellenkező esetben minden jogi következmény a zenekart/zenészeket
terheli.
A jelentkezési időszak: 2014. augusztus 4.-szeptember 23., éjfél.
A szavazási időszak: 2014. augusztus 4.-szeptember 30., éjfél.
A pályázóknak a saját rajongótáboruk szavazatait kell gyűjteniük. Az “ismeretlenektől”
begyűjtött szavazatok a pályázó kizárását vonja maga után. Ezért a Hangszita Kft. megkérheti a
pályázót, hogy mutassa be a módját, annak ahogyan gyűjtötte a szavazatokat.
A szavazás végén a 10 legtöbb like-ot kapó csapat, DJ közül szakmai zsűri választja ki a
nyertest, a 2. és 3. helyezettet.
Információk a videoklipről:
 A videoklipben a Hangszita Kft. termékmegjelenítést helyezhet el.
 A videoklip forgatására megadott időpont a nyertessel egyeztetésre kerül. Ehhez a
nyertes a zenekarnak alkalmazkodnia kell.
 A videóklip forgatási módjáról a Hangszita Kft. a nyertessel szerződésben állapodik meg.
 A videoklip forgatókönyvét a zenekarral egyeztetjük, de a végleges verziót a Hangszita
Kft.-nek is jóvá kell hagynia.
 A videoklip tervezett maximum hossza 5 perc. Amennyiben a nyertes zene hosszabb
ennél, a lerövidítését a zenekarnak kell biztosítania.
Fődíj:
- Saját videoklip
Ezen kívül az első három helyezést elérő zenekar között értékes nyereményeket, pl: MusicSafe
Pro- Szűrős füldugó zenészenek, DJ-knek-, vásárlási utalványokat osztunk ki.
További díjazás:
A sok összegyűjtött szavazat elismeréseként a füldugó.hu minden jelentkezőnek – aki nem ér el
helyezést – felajánlja, hogy kap 10% kedvezményt, és további 1%-ot minden elért 100 szavazat
után. (Tehát, aki pl. 650 szavazatot gyűjt, az 16,5% kedvezményre válik jogosulttá.)
A kedvezményes vásárlásra jogosító kupont csak a díjátadón lehet átvenni és csak a füldugó.hu-n
használható fel.
Díjátadó:
Helyszíne: Budapest, Hangfoglalás
Időpont: 2014. október 3.-4.
Klippremier:
Helyszíne: Budapest
Időpont: 2014. november

Független Nemzeti Filmfesztivál

Idén immáron második alkalommal kerül megrendezésre a Független Nemzeti Filmfesztivál
(FNF). Várunk minden magyar nemzeti, történelmi, a nemzeti múlt és jelennel kapcsolatos témát
feldolgozó filmalkotást, műfaji kötöttségek nélkül, bármekkora terjedelemben. A Fesztivál célja,
hogy lehetőséget biztosítson a filmkészítőknek, hogy eljussanak a közönséghez és a szakmához,
egyúttal fórumot teremt arra is, hogy visszajelzést kapjanak munkáikról az alkotók.
Jelentkezhetsz egy pár perces videoklippel, éppen úgy, mint egy órás dokumentumfilmmel,
esetleg egy interjúval, portréval, játékfilmmel, rövidfilmmel, vizsgafilmmel! Várjuk az egészen
merész, új téma megközelítéseket, megvalósításokat is. Ne habozz, mutasd meg magad!
„A BAKONYÉRT” Egyesület

A Független Nemzeti Filmfesztivál a VIII. kerületi Kesztyűgyári-napok keretén belül kerül
megrendezésre.
Időpont: 2014.08.30.
Helyszín: Kesztyűgyár Közösségi Ház (Budapest, VIII. kerület Mátyás tér 15.), Tükörterem
Szervező: Független Nemzeti Filmalkotók Közössége (FNFK),
Kesztyűgyár Közösségi Ház
Nevezési feltételek:
Egy pályázó
legfeljebb
két
filmmel
nevezhet,
műfaji
kötöttségek
nélkül.
A filmeket postai úton, az általános asztali DVD lejátszók által kompatibilis formátumú DVD
lemezre írva szíveskedjen eljuttatni az alábbi címre:
1082. Budapest, Harminckettesek Tere 6/B.III.emelet/I., Nagy Sándor István (ezt megelőzően a
nevezési szándékot az fnfkmail@gmail.com címen jelezzék)
Postára adási határidő: 2014.08.25.
Nevezési díj: 2500Ft/film
Díjazás: I-II-III- helyezés, valamint további értékes különdíjak. A díjazottak a fesztivál
Díszoklevelét, valamint rendkívül értékes, több tízezer forintos, ajándékcsomagot vehetnek át.
Minden versenybe jutott film alkotója jogosult a film vonatkozásában feltüntetni:
„Az I. Független Nemzeti Filmfesztivál hivatalos versenyfilmje”. Az értékeléseket a korábbi
filmfesztiválhoz hasonlóan neves szakmai zsűri végzi a helyszínen.
A pályázatra beküldött filmeket elő zsűri tekinti meg, ezt követően kerül sor a hivatalos
versenyprogram összeállítására. A versenybe jutott pályázókat a végleges programról és a
vetítési időpontokról 2014.08.28-ig értesítjük. A versenybe nem jutó pályázók filmjei külön
információs blokkban kerülnek levetítésre.
További információ (hétköznap: 10:00-19:00)
Fesztiválszervező:
Hunyadi Áron
0620-561-11-28
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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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