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Lengyel delegációt fogadtunk!

33 fős Lengyel delegáció társaságában töltöttük a tegnapi napot és sikeres projektjeink egy kis
szeletét mutattuk be. Reggel az Egyesület székhelyére érkezett a csoport, ahol bemutattuk az
Egyesületünket, saját projektjeinket, tevékenységeinket valamint az irodát. Ezt követően buszra
szálltunk és egészen Fehérvárcsurgóig utaztunk. Az utazás során ismertettük, hogy milyen
projektek valósultak meg az aktuális településen. Fehérvárcsurgóra érkezve Bernáth Péter
bemutatta a katolikus templomot és a lengyel emlékművet, amit a jelen lévők meg is
koszorúztak. Ezt követően Smidtné Cser Viktória vezetésével megismerkedhettünk a faluban
megvalósult LEADER projektekkel majd ellátogattunk a Károlyi Kastélyba. Délután ismét útnak
indultunk. Bodajkra érkezve Almádi István a város polgármestere és elnökségi tagunk
köszöntötte a delegációt és végigkísért bennünket a városon, ahol megtekinthettük a sikeres
vidékfejlesztési beruházásokat. Tamás Atya kedves szavai után a szakmai napot Móron zártuk a
Geszler Családi Pincészetében, ahol a család vendéglátása és a bordalok meghallgatása mellett
mindenki megízlelhette a Móri bórvidék remekeit. Köszönjük Mindenkinek a segítséget a
projektek bemutatásához!

A lublini vajdaságból érkezett küldöttség és kísérőik a fehérvárcsurgói lengyel emlékmű előtt
Fotó: B. Kiss László
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Turisztikai szekció ülést tartottunk

A szekció ülésre szeptember 24-én Herenden a
Holló és Bárány Vendégházban A
kerültszekció
sor. Az ülésre szeptember 24-én
Herenden
a Holló
augusztusi találkozón elhangzottak alapján
a és Bárány Vendégházban
került alapján
sor. Az augusztusi találkozón
résztvevők a megbeszélt módosítások
elhangzottak
elfogadták a szektor speciális szabályzatát,
majd alapján a résztvevők a
megbeszélt
módosítások alapján elfogadták
vezető választásra is sor került. A turisztika
szektor
szektor vezetője Bányai Tibor alett.
Azspeciális
ülés szabályzatát, majd vezető
választásra
is sor került. A turisztika szektor
további részében szót ejtettünk
a márkánk
vezetője Bányai Tibor lett. Az ülés további
következő hónapokban való megjelenéséről.
részében
szót ejtettünk a márkánk következő
Elsőként 2014. október 16-17-én
Budapesten
hónapokban
való megjelenéséről. Elsőként
megrendezésre kerülő Jó gyakorlatok, kreatív
2014.a Kárpátoktóber 16-17-én Budapesten
megoldások: helyi gazdaságfejlesztés
megrendezésre
medencében konferencián előadóként
és kerülő Jó gyakorlatok,
kreatív
helyi
kiállítóként is megjelenünk, majd november 7-9 megoldások:
gazdaságfejlesztés
a Kárpát-medencében
között Veszprémben a Bakony Expón
állítunk ki
konferencián előadóként ésa kiállítóként
is megjelenünk,
majd Kialakított
november 7-9 között Veszprémben a
helyi termelőinkkel
együtt.
Bakony Expón állítunk ki avédjegyünk
helyi termelőinkkel
együtt.
Kialakított
nemzetközi megjelenése a védjegyünk
másik 3 nemzetközi megjelenése a
másik 3 akciócsoporttal együtt
várhatóan november
hétvégén
lesz Fertőszéplakon, ahol közösen
akciócsoporttal
együtt utolsó
várhatóan
november
mutatjuk be a Vidék Minősége
standokon ahol
jelenünk meg termelőinkkel és
utolsó program
hétvégénmegvalósítását,
lesz Fertőszéplakon,
szolgáltatóinkkal, és a térségre
jellemző
ételspecialitásokat
készítünkprogram
el.
közösen
mutatjuk
be a Vidék Minősége
megvalósítását, standokon jelenünk meg
termelőinkkel és szolgáltatóinkkal, és a térségre
jellemző ételspecialitásokat készítünk el.

Méhész tanulmányúton jártunk

Egyesületünk
nemzetközi
projektjének
keretében a méhész szekció tagjaival 1 napos
továbbképzésen vettünk részt Isaszegen a
Ludányi bemutató méhészetben. A képzésen a
szekció tagok kérésére az előadó minden
munkafolyamatot bemutatott, beszélt a kért
témákról és közben bármilyen felmerült
kérdésre választ adott. A nap második felében
a központi méhészeti épületet néztük meg, ahol
minden egyes munkafolyamatnak elkülönített
hely lett kialakítva. Jól látszódott, hogy a
higiéniára nagyon ügyelnek, így ennek
megfelelően minden eszköz saválló anyagból
készült, a pörgetőből a mézet mézszivattyú szivattyúzza ki, majd a méz zárt rendszeren keresztül jut
hordókba. A képzés után a helyi vendéglőben fogyasztottunk el tartalmas ebédet. A méhész szekció
tagjai a képzést hasznosnak és tartalmas ítélték meg és sok újdonságot is megtudtak.
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Jelentős előrelépés Porva életében

2014. szeptember 19-én, Pénteken adták át
a Többfunkciós Szolgáltató Központot
Porván. A felújított épület közösségi
térként működik tovább.
Közösségi könyvtár, szabad internetelérés
és szabadtéri színpad is várja mostantól
Porva község lakosait az újonnan átadott
szolgáltató központban.
–
Az
új
épületben
lényegesen
színvonalasabb szolgáltatásokat tudunk
biztosítani – hangsúlyozta Veinperlné
Kovács
Andrea
polgármester,
aki
hozzátette: a központ felújítása egy
jelentős lépés a község életében.
Az 1879-ben épült ház 2012-ben került a község tulajdonába, a mostani fejlesztések
közbeszerzés keretén belül valósultak meg 2014 nyarán. Mivel magában az épületben oktatás is
folyik, a kivitelezések augusztus végéig lezárultak.
Az ünnepségen Kovács Zoltán területi igazgatásért felelős államtitkár, a térség országgyűlési
képviselője méltatta a képviselőtestület munkáját, majd átadta a felújított és korszerű épületet a
település lakosainak.A megnyitón közreműködtek az általános iskola diákjai is, akiknek
alkotásaiból kiállítás is megtekinthető az épületben. A gyerekek művein az köszön vissza, hogy
ők hogyan látták az épület felújítás előtti és utáni állapotát.
Forrás: www.veol.hu Balassa Gergő

Ízek, táncok és gombócok Bakonynánán

A természeti értékeiről ismert bakonyi községben színvonalas programokkal tarkított gombócfesztivált
rendeztek 2014. augusztus 25-én.

Simonné Rummel Erzsébet polgármester
elmondta, a többi településhez hasonlóan
annak idején ők is keresték az önmegvalósítás
lehetőségeit. Kezdetben falunapokat tartottak,
majd megpróbálták ezt olyan rendezvénnyé
fejleszteni, ami túlmutat a megszokott
programokon. Olyan, vendégcsalogató ötletet
kerestek, ami ritkaságnak számít, mégis
megtölthető látványos programokkal. A
településen meghatározó a német nemzetiség
„A BAKONYÉRT” Egyesület

jelenléte, ezért a sváb hagyományokhoz nyúltak vissza. A sváb kultúra jellegzetes ételeiben jelen
van a gombóc, ezért is döntöttek úgy 2008-ban, hogy gombócfesztivált rendeznek. Az ötlet
bevált, a gombócfesztivál népszerű, a szervezők egyre komolyabb támogatókat tudhatnak a
kezdeményezés mögött.
A falu asszonyai hétvégére számtalan gombócos ételt készítettek: a hatalmas rendezvénysátrak
alatt kínáltak például édes-, és húsos gombócokat, vadast zsemlegombóccal, sárgabarackos,
szilvás, mákos töltött gombócot, nyírségi gombóclevest, mindenféle mártást, de a látogatók
megkóstolhatták az idei bakonynánai specialitást is: a töpörtyűs káposztát krumplis gombóccal.
A gasztronómiai ínyencségek mellett látványos és változatos zenés-táncos háttérprogramok
várták az érdeklődőket. A szervezők gyermekműsorokkal, játékokkal, helyi és dudari
táncegyüttesek előadásával, a Bakonynánai Dalnokok műsorával, trambulinnal, arcfestéssel, lufi
hajtogatással, óriás csúszdával, rodeó bikával, fitneszbemutatóval, egészségügyi sátorral és
tombolával készültek.
Forrás: www.veol.hu szerző: Földesi Gábor

A Veszprémi Főegyházmegye családos
zarándoklata

2014. szeptember 14-én is megrendezte a Veszprémi Főegyházmegye a családok zarándoklatát
szombaton, a helyszín ezúttal a ciszterci rend magyarországi központja volt. A ciszterci apátság
szerzeteseinek közreműködésével Szakács
Péter
családreferens
atya
és
a
családpasztoráció világi vezetője, Fekete
Gyöngyi egy lelki eseményekben gazdag, s
a gyermekeknek is sok-sok játékot,
vidámságot nyújtó programot szervezett.
Az apátsági templomban kezdődött a
program. A zirci apátsági templomban a
reggeli szentmisére közel háromszázan
gyűltek egybe Veszprém, Zirc és
Zalaegerszeg környékéről, balatoni és
Balaton-felvidéki
településekről.
A
szertartást dr. Márfi Gyula érsek vezette
papés
szerzetestestvéreivel
koncelebrálva, a szentbeszédet Dékány
Sixtus zirci apát mondta. Elmélkedésében az apát kiemelte: a zarándoklat mindig sajátos
közelség, odafordulás egymáshoz és Istenhez. Kizökkent a megszokott hétköznapokból, lelkileg
felszabadít, hitünkben megerősít. Megtanít és sarkall magunkba nézni és ösztönöz a mások felé
való nyitásra. Alkalom arra is, hogy megosszuk egymással tanúságtevő módon életünknek azon
stációit, fordulatait, amikor megtapasztaltuk az isteni gondviselés segítő jelenlétét, akár
emberileg megoldhatatlan sorshelyzetekben is. Saját életéből, lelkipásztori tapasztalataiból
hozott megrendítő és felemelő példákkal illusztrálta mondandóját. A szertartás után Imrefi Mór
ciszterci atya énekes játékokat tanított a gyerekeknek, majd a zarándokok útja a kálváriára
vezetett, ahol keresztúti ájtatossággal készültek a katolikus naptár szerinti Szent Kereszt
felmagasztalásának ünnepére. Visszafelé útban rendkívüli látványosságban volt része
felnőtteknek, gyerekeknek. Egy helybéli hagyományőrző csoport bakonyi betyáröltözetben
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„megtámadta a zarándokokat”, vezetőjüket, Szakács Péter atyát elfogták és egy fához kötözték,
követelve tőle az elmaradt járandóságot. Egy hajdani legenda szerint ugyanis, a ciszterci apát
sarcot fizetett régebben a betyároknak, hogy ne rabolják ki, sőt őrizzék kolostorukat. A sarcot a
gyerekeknek kellett megkeresni a környező erdőben, ahol bort, pogácsát rejtettek el a betyárok
megvendégelésére. Miután az atya kiszabadult, a betyárok védelmező kíséretében tértek vissza a
zarándokok az apátságba.
A délután játékokkal, a látogatóközpont kiállításainak, az arborétumnak megtekintésével telt,
Bán Elizeus ciszterci atya pedig az apátsági bazilika értékeiről, régi vallási szokásokról mesélt a
vendégeknek. A családos zarándoklat Dékány Sixtus apát záró áldásával ért véget.
Forrás: www.veol.hu szerző: Toldi Éva

A családokért teszik

A tanév kezdete előtt a Katolikus
Karitász országszerte több mint
húszmillió forinttal támogatja a
rászoruló iskolás gyermekeket
nevelő családokat.
A bakonyi kisvárosban a VeszprémFőegyházmegye Karitász, Zagyva
Richárd igazgató és a helyi Szent
Erzsébet karitász csoport, Ulrich
Józsefné irányításával szervezte
meg a ciszterci apátság Gobelintermében az adományok ünnepi
átadóját. Az eseményen megjelent Mádl Dalma, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete,
Écsy Gábor atya, az országos igazgatója és Ottó Péter polgármester.
A vendégeket, a megjelent gyermekeket, szülőket Huszár Lőrinc plébános köszöntötte. Écsy atya
hangsúlyozta, mindig nagy figyelemmel és szeretettel fordulnak a családok felé, különösen
fontos ez most. Az általuk biztosított támogatást az egyházmegyei karitász központok
kiegészítik. A veszprémi karitász mintegy hárommillió forint értékben támogatja a diákokat és
családjaikat. Megyénkben ötszáz kisdiák – közülük ötvennyolc zirci – örülhetett az
ajándékoknak, melyeket Écsy atya és Mádl Dalma adott át. Emellett a Szent Erzsébet karitász
csoport kétezer forint értékben tanszereket, valamint élelmiszercsomagokat osztott ki
harmincegy rászoruló családnak, ehhez a helyi önkormányzat ötvennyolcezer forinttal járult
hozzá. A résztvevők között volt Kóta Imre, feleségével és három gyermekével, akik öt, hét és
kilenc évesek. Elmondták, sokat jelent nekik az adomány, nehéz beosztani a rendelkezésükre álló
pénzösszeget. Szeptemberben a Katolikus Karitász 1356-os adományvonalára érkező hívások is
az iskolás gyermekek támogatását szolgálják.
Forrás: www.veol.hu Szerző: Viola Beata
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Ezrek a búcsún - Megújult a bodajki
plébánia homlokzata

Több ezren vettek részt a Segítő
Szűz Máriáról elnevezet bodajki
kegytemplom szombat-vasárnapi
búcsúján. Az ünnepi szentmisét
Spányi Antal megyéspüspök
celebrálta.Egy tűt sem lehetett
volna leejten, annyian voltak a
bodajki, Segítő Szűz Máriáról
elnevezett bodajki templomban
vasárnap délelőtt, a búcsú
alkalmával tartott szentmisén. De
megtelt hívőkkel a templommal
szomszédos zarándokudvar is, a
hívők az eső miatt az árkádok alá
húzódtak.
A misét celebráló Spányi Antal megyéspüspök prédikációjában a száz évvel ezelőtti fehérvári
püspököt, Prohászka Ottokárt idézte: "Szűz Mária a mi lángoszlopunk".
A mise végén több ezren áldoztak, vették magukhoz a megszentelt ostyát. Csak a
zarándokudvaron hat helyen lehetett áldozni, mint azt Mórocz Tamás plébános közölte a
Bodajkon összesereglett hívekkel. De lehetett áldozni a templom előtt, s a templomban is több
helyütt.
A misét követően a püspök megáldotta a templommal egybeépült, felújított plebániát is. A
templomhoz hasonlóan régi és patinás, emeletes épület egykoron kolostor volt, melynek
homlokzatát most négymillió forint állami támogatásból tettek méltóva a templomhoz, melyet a
közelmúltban renováltak.
A misén - mások mellett - jelen volt L. Simon László államtitkár, valamint Törő Gábor
országgyűlési képviselő is.
Forrás: www.feol.hu Szerző: B. Kiss László

Felújították Balinka kultúrházait

Egy pályázat segítségével egyszerre újították föl a község két településrészén Balinkán és
Mecséren is  a művelődési házat. Két évvel ezelőtt, összesen 23 millió forintot nyert a balinkai
önkormányzat a két településrész kultúrházának  a mecsérinek és a balinkainak felújítására.
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Azért csak ennyit, mert az áfa összegét kitevő önrészre nem volt több pénzük, amint azt
Wéninger László polgármester elmondta. A menet közben felmerülő munkákra további hat
milliót költettek két év alatt. Ezen utóbbi összeget ingatlaneladásból, illetve az önkormányzat
takarékos
gazdálkodása
révén
sikerült előteremteni. A felújítás
során tíz centis hőszigetelést kaptak
az épületeket határoló falak,
kicserélték a külső nyílászárókat, és
rekonstrukción esett át a két
művelődési ház fűtési rendszere is.
Felújították
továbbá
a
vizesblokkokat, s  például  új
lépcsőt építettek a balinkai kultúr
elé, a mecsérinek pedig előtetőt
kapott mindkét bejárata. Sokat
végeztek
a
pályázatnak
köszönhetően, de  amint azt a
polgármester megjegyezte  persze
lett volna még mit kicserélni, felújítani, csinosítani mindkét ingatlan esetében.
A kivitelezési munkálatok egyébként tavaly novemberben kezdődtek, és az elmúlt hetekben
fejeződtek be. A két, felújított épület ünnepélyes átadásától eltekintett az önkormányzat, már
csak azért is, mert akkor két ünnepséget kellett volna tartani. Helyette szép csendben ismét
birtokba vette a helyi közösség mindkét intézményt.

Forrás: www.feol.hu Szerző: B. Kiss László

Sietős az idei szőlőszüret

Menteni kell a megmaradt termést, sietni
kell a szürettel a móri borvidéken. Az
esőmentes hétvégén
Így volt a Geszler Családi Pincészet
Vértes alján meghúzódó ültetvényén is,
ahol ott jártunkkor mintegy negyvenen
szedték az ezerjót a kordonos művelésű
tőkékről. A más években gyönyörű
fürtök most szomorú látványt nyújtottak,
a legtöbbnél a zöldesen csillogó épek
mellett ott sötétlettek a rothadásnak
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indult szemek is.
- Az idei időjárás, főként a szinte a virágzás idejétől mostanáig tartó gyakori esőzés, nem
kedvezett a szőlőnek. Előbb a peronoszpóra, majd a lisztharmat támadta meg a tőkéket. Már a
fertőzések legyőzése sem volt csekély szakmai kihívás, de azzal megbirkóztunk. Az érés idején
hirtelen lezúdult 100 milliméteres csapadék okozta károkat azonban nem tudtuk, nem is lehetett
kivédeni. Így sajnos, az idei termés nemcsak a csúcsminőségtől van messze, de a
terméselmaradás is fajtától függően 20-40 százalékkal kisebb lett a tervezettnél. Ugyanakkor
megnőttek a termelés és a borkészítés költségei. Egyebek között plusz kiadást jelentett a
fertőzések elleni erőteljes védekezés, most pedig az, hogy a feldolgozás előtt ki kell válogatni a
rothadó szemeket. Növeli a kiadásokat az is, hogy a mustfok alacsonyabb lett a szokásosnál,
nálunk 16-17 fokos ezért a hazai bortermelők az Európai Bizottság remélhetően megérkező
engedélye alapján kénytelenek lesznek cukorral javítani a borok természetes alkoholtartalmát. A
gondokat tetézi, hogy pont ebben a nehéz időszakban csökkentek a szőlő és mustárak - mondja
Geszler József, a pincészet vezetője.
Azt már Frey Szabolcs hegybírótól tudtuk meg, hogy a borvidék valamennyi szőlősgazdája siet a
szürettel. Naponta mintegy százötvenen dolgoznak az ültetvényeken, s a vasárnap
menetrendszerűen megérkező esőig a terület mintegy 60 százalékáról takarították be a szőlőt. Ha
az időjárás végre megembereli magát, a hét végére a termés 95 százaléka a feldolgozókban lesz.
A szőlő mustfoka alacsony,az egész borvidéken, 14-19 fok körül van.
Forrás: www.feol,hu Szerző: Dávid Erzsébet

Mégis elindulnak októberben a
közkedvelt pályázatok!

Október 6. után néhány nappal várható, hogy megjelenik 9 különböző pályázat a Széchenyi 2020
keretében, amelyek keretösszege csaknem a duplája annak, mint a Magyar Közlöny múlt heti
számában már megjelent 68 milliárdos összeg - többek között ezt jelentette be a mai
kormányszóvivői sajtótájékoztatón Csepreghy Nándor. A Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai
kommunikációért felelős helyettes államtitkára jelezte, hogy 5 milliárdos keretösszeggel a
kormány meghirdeti a 2007-2013-as időszak legnépszerűbb kkv-s pályázatát (eszközbeszerzés,
kapacitásbővítés) vissza nem térítendő forrás mellett. Csepreghy egyúttal fontos változásokat is
bejelentett az új pályázati rendszer működését illetően.
Ezek a pályázatok indulnak most el:
Csepreghy a 9 most meghirdetendő pályázat kapcsán az alábbiakat ismertette:
1.) A foglalkoztatás témakörében a GINOP keretében 4 milliárd forintos keretösszeggel jelenik
meg a fiatalok vállalkozóvá válását segítő pályázat vissza nem térítendő forrás mentén (ez a
program az elmúlt években is elindult, de a lebonyolítás és kifizetés során jelentős csúszások
alakultak ki - a szerk.).
2.) A munka és a magánélet összeegyeztetését célzó pályázat szintén 4 milliárd forintos
keretösszeggel indul el: a pályázat az 1 millió új munkahely céljából vezethető le és a kismamák
munka melletti foglalkoztatását, illetve pl. atipikus foglalkoztatási formák támogatását célozza
3.) A kisgyermekkori nevelés támogatása érdekében az EFOP programból óvodák és bölcsődék
pályázhatnak különböző köznevelési célokra
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4.) Szintén az EFOP-ból 1 milliárd forintot fordít a kormány az egészségügyi ellátásban 1000 új
szakápoló foglalkoztatásáraű
5.) A múlt heti Közlöny rendelete alapján meglepetésre a 2007-2013-as időszak legnépszerűbb
pályázatát is meghirdeti most a kormány: 5 milliárdos keretösszeggel eszközbeszerzési és
kapacitás-bővítésési pályázat indul vissza nem térítendő támogatás formájában
6.) Szintén 5 milliárdos keretösszegű pályázat nyílik a kkv-k külpiacra lépésének támogatására,
amelyet például kiállításokon való részvételre, tanácsadásra lehet felhasználni.
7.) Az Ifjúsági Garanciaprogram kapcsán jelentős összegű keret áll majd rendelkezésre (36 mrd
Ft) a 25 évnél fiatalabb, szakképesítéssel, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező,
regisztrált munkanélküli fiataloknak, hogy minél hamarabb (az EU-s mobilitási programmal
összhangban 4 hónapon belül) vissza tudjanak térni a munka világába
8.) és 9.) A két utolsó kiírás hazánk EU-s derogációs kötelezettségéhez kapcsolódik összesen
58,7 milliárd forintos keretösszegben (pl. egészséges ivóvíz biztosítása).
A fenti 9 pályázati kiírás keretösszege 120 milliárd forint, ami csaknem a duplája a múlt héten a
Közlönyben megjelent kormányrendeletben rögzített keretösszegnek.
Bővebb információk az alábbi linkre kattintva érhetőek el:
http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/gazdasagfejlesztes/megis_elindulnak_oktoberben_a_koz
kedvelt_palyazatok.1.204136.html

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) 2014

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 milliárd forinttal támogatja a lakások önálló
fűtésrendszerének kazáncserével megvalósuló korszerűsítését
A pályázati úton elnyerhető forrásból lehetőség nyílik a lakóingatlanok elavult állapotú
gázkazánjainak új kondenzációs gázkazánra történő cseréjére, és ehhez kapcsolódóan a fűtési és
használati melegvíz-rendszerük korszerűsítésére. A gázkazánok cseréjével jelentősen
csökkenthető az energiaveszteség és a széndioxid-kibocsátás. A vissza nem térítendő támogatást
a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer keretében, a kvótabevételek terhére biztosítja a
szaktárca.
A pályázaton azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a pályázattal érintett életvitelszerűen
lakott lakóépület tulajdonosai. Pályázatot benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított
technológiával épített lakóépület részét képező lakás korszerűsítésére lehet. Az egyes lakások
tulajdonosai önállóan nyújtanak be pályázatot.
A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség 40
%-a lehet, azzal a kitétellel, hogy a támogatás lehetséges maximális mértéke 650.000,- Ft.

Háztartási nagygépek energimegtakarítást eredményező cseréje alprogram
(HGCS-2014)

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 627,1 millió forinttal támogatja a háztartási gépek cseréjét
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A vissza nem térítendő pályázati támogatás által lehetővé válik a magyarországi lakhellyel
rendelkező nyugdíjas és nagycsaládos magánszemélyek számára, hogy állami támogatással,
csökkentett vételáron szerezzék be új, magas energiahatékonyságú hűtő- vagy fagyasztóberendezéseiket.
A beruházások megvalósulásával - a hűtő- vagy fagyasztó-berendezés cserével - minimum 10 %os energia- vagy 20 kg/év szén-dioxid-megtakarítást szükséges elérni.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke a háztartási nagygép vételárának 50%-a, de
maximális értéke A+ kategóriájú gépek esetén 25.000 forint, A++ és A+++ kategóriájú gépek
esetén 35.000 forint háztartási nagygépenként.

Külső homlokzati nyílászárócsere-program

A külső homlokzati nyílászárócsere-program keretében a kedvezményezettek csökkentett
vételáron szerezhetik be az új, az energiahatékonyságot nagyban növelő nyílászárókat.
A nyílászárócsere-programot illetően, az egy pályázatra megítélhető támogatás legmagasabb
összege bruttó 520 000 forint. A támogatás vissza nem térítendő és utófinanszírozású. A külső,
homlokzati nyílászáró-cserék lakásonként éves viszonylatban 45 000 és 95 000 forint közötti
megtakarítást jelenthet családjának.
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújthatja be a
www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkező
természetes személy, aki a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan – tulajdoni lapon szereplő
– valamelyik tulajdonosa.
A pályázati portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetésétől, és a pályázatot benyújtani a
pályázatok meghirdetésétől számított 30. naptári napot követően a pályázat lezárásáig, vagy a
rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.
A részletes pályázati dokumentáció a kormányzati honlapon és az ÉMI Nonprofit Kft.
pályázatkezelő szerv honlapján (www.emi.hu) érhető el.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kommunikációs Főosztály
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Közeledik a 2014. évi Móri Bornapok és X. Fúvószenekari Fesztivál!

Idén is nagy szeretettel várjuk Önöket a Móri Borvidék legnagyobb, nemzetközi hírű program
kavalkádjára.
A színes rendezvényeknek a
belváros
patinás
kulturális
örökségei, és a szép természeti
környezet ad otthont.
Az idei bornapok eseményeit az
immáron
X.
Nemzetközi
Fúvószenekari Fesztivál teszi
még gazdagabbá. Várunk német,
horvát,
cseh
és
szlovák
zenekarokat, de természetesen
hazánk más településeiről is
érkeznek
hozzánk
fúvósok
megismertetni a közönséggel
repertoárjukat.
Borünnepünk
sajátos hangulatával, finom
borokkal
és
ételekkel,
hagyományőrző,
művészeti,
kulturális, sport és szórakoztató
programokkal várja a kicsiket és
nagyokat egyaránt. Remélem,
hogy a programjainkon mindenki
megtalálja a számára ideális
kikapcsolódási lehetőséget, teste
és lelke egyaránt „jóllakik".
Találkozzunk Móron, az Ezerjó
hazájában, október 2-5. között!
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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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