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Fontos határidők elszámolások
benyújtásához!!!

„A BAKONYÉRT” Egyesület

Utolsó kifizetési kérelem benyújtásával
kapcsolatos információk
Felhívjuk figyelmüket!
LEADER esetében:
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2014. (VII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE
alapján a Leader kiírások végrehajtásához nyújtandó kifizetések igényléséhez a 122/2009.
(IX. 17.) FVM rendelet és a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet esetén az utolsó kifizetési
kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. január
31-ig kell benyújtani. Tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a
kifizetési kérelem benyújtási időszak csak 2015. február 1-jén nyílik, 2015. januárban kifizetési
kérelem benyújtására nem lesz lehetőség, ezért a 2015. január 31-i határidővel érintetteknek az
utolsó kifizetési kérelmüket legkésőbb 2014. december 31-ig be kell nyújtaniuk. Ezen időpontot
követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási
határidejét tekintve lehetősége lenne!
Figyelem! Tekintettel arra, hogy kifizetési kérelem kizárólag a benyújtására jogszabály
által meghatározott időszakon belül adható be és a kifizetési kérelem benyújtási időszak a
hatályos rendelkezés alapján 2014. december 31-ig áll nyitva, a fentieknek megfelelően
utolsó kifizetési kérelem benyújtására csak eddig az időpontig van lehetősége.

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím esetében:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 116/2014. (VII.22) számú közleménye alapján a
136/2008. (X.18.) FVM rendelet és a 33/2011. (IV.28) VM rendelet alapján igénybe vett
támogatás esetében, tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a
kifizetési kérelem benyújtási időszak csak 2015. február 1-jén nyílik, 2015. januárban kifizetési
kérelem benyújtására nem lesz lehetőség, ezért a 2015. január 31-i határidővel érintetteknek az
utolsó kifizetési kérelmüket legkésőbb 2014. december 31-ig be kell nyújtaniuk. Ezen időpontot
követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási
határidejét tekintve lehetősége lenne!

Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím esetében:
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 117/2014. (VII. 22.) számú közleménye
alapján az utolsó kifizetési kérelmet a 137/2008. (X.18.) FVM rendelet, a 160/2009. (XI.19.)
FVM rendelet, valamint a 44/2011. (V.26.) VM rendelet alapján igénybe vett támogatások
esetében legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. január
31-ig kell benyújtani. Tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a
kifizetési kérelem benyújtási időszak csak 2015. február 1-jén nyílik, 2015. januárban kifizetési
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kérelem benyújtására nem lesz lehetőség, ezért a 2015. január 31-i határidővel érintetteknek az
utolsó kifizetési kérelmüket legkésőbb 2014. december 31-ig be kell nyújtaniuk. Ezen időpontot
követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási
határidejét tekintve lehetősége lenne!
Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése jogcím
esetében:
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 120/2014.(VII.22.) számú közlemény alapján
a Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél a támogatott műveletet 2015.
március 31-ig köteles megvalósítani.
A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az utolsó kifizetési kérelmet a művelet
megvalósulását követő 3 hónapon belül - vagy ha az ügyfél a műveletet a támogatási
határozat jogerőre emelkedés előtt megkezdte, akkor a támogatási határozat jogerőre
emelkedését követő 3 hónapon belül - de legkésőbb 2015. május 31-éig be kell nyújtani. 2015.
május 31. napját követően kifizetési kérelem nem nyújtható be.
2015. május 31. napját követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha
egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!

ELARD Tanácsülés

2014. szeptember 29-én Brüsszelben ELARD Tanácsülésen
vettünk részt Páliné Keller Csilla MNVH társelnökkel. A
Tanácsülésen 14 tagállam képviseltette magát, így első kézből
hallhattuk a legfrissebb LEADER információkat.

Spanyol tanulmányút

2014.október
6-10.
között
Egyesületünk
képviseletében Szirbek Tiborné, Geszler Anikó és
Hutvágnerné Kasper Judit vett részt a VIDÉK
MINŐSÉGE spanyol tanulmányúton, melyet 3 másik
csoporttal (AILE, ÉBF, DIPO) közösen szerveztünk.
Las Merindades térségben jártunk, ahol tárgyalásokat
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folytattunk a VIDÉK MINŐSÉGE Európai Védjegy használati jogáról, bemutattuk a Bakonyi
Helyi Márkát, valamint védjegyes projekteket is megnéztünk. Sokat tanultunk, rövid
összefoglalónkat november 4-én, a 14 órakor kezdődő szektor találkozón hallhatják az
érdeklődők.

Kárpát medencei gazdaságfejlesztési jó
gyakorlatok konferencia

Óriási sikerünk volt a múlt heti
konferencián a Vajdahunyad Várban, ahol
a Bakonyi Helyi Márkát, mint a helyi
gazdaságfejlesztés eszközét mutattuk be a
rengeteg érdeklődőnek. Az előadás mellett
a VIDÉK MINŐSÉGE projektben
résztvevő 3 másik csoporttal (AILE, ÉBF,
DIPO) közösen kiállítást is rendeztünk,
ahol a helyi termékeinket mutattuk meg. A
szakmai napon több felkérést és meghívást
is kaptunk, hogy a projektet ismertessük, illetve további kiállításokon és vásárokon
szerepeljünk.

Szektor egyeztetést és szemináriumot tartunk

Egyeztető ülésre kerül sor 2014. november 4-én 14 órakor
Zircen, a Petőfi u. 4. emeleti tanács teremben. Az
egyeztetésen az eddigi eredményeikről tartunk egy rövid
beszámolót (spanyol tanulmány út, Vajdahunyad vári előadás
és kiállítás sikere, részvétel a Magyar Marketing Szövetség
Agrár-és Élelmiszermarketing Tagozat ülésén), majd a
következő hetekben sorra kerülő kiállításokon, vásárokon való közös megjelenésről beszélgetünk
(BAKONY EXPO, Ádventi Forgatag a „Vidék Minősége” jegyében), valamint a projekt következő
szakaszának teendőiről tartunk egy rövid ismertetőt (kisfilmek, Védjegy Tanács felállítása, minősítés,
csomagolás és óriásplakát tervezés). Az ülésre minden szektorunk tagjait szeretettel várjuk!
2014. november 20-án 13 órakor ismét közös egyeztetést tervezünk a szektorainkkal, ahol többek között
szó lesz a Védjegy Tanács felállításáról. Ezen a napon 14 órától Veinperl Róbert szakértő tart előadást az
adózási kérdésekről, majd előre láthatólag 16 órakor a NÉBIH képviselője következik a szekciók
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termékeinek előállításának feltételeiről (környezet, tárgyi, humán) és az eladás kritériumairól. A termékek
kóstoltatása
a
kiállításokon
és
vásárokon
külön
témakörben
kerül
feldolgozásra.
Jelentkezés és további információ a 88/415-791-es telefonszámon Adorján Anitánál.

Új zöldfelület, közösségi tér és sportöltöző

Lókút – Többmilliós projektből új közösségi tér, játszótér és sportöltöző épült Lókúton. Az új
tereket a helyiek egyből birtokba vették; a sportpálya két napos sportmérkőzés színtere volt.
A projekt célja egy olyan többfunkciós
szabadidős tér kialakítása volt, amely Lókút
központjában minden korosztály részére
kínál pihenési lehetőséget. Fontos szerepet
kapott a közösségi tér kialakításával a
természeti terület megőrzése a bakonyi kis
faluban. A zöldfelület komplex felújítása
után a közösségi tér helyi és családi
rendezvények,
zarándokok,
turisták
fogadására is ideális helyet biztosít.
A Lókút központi területén található
fejlesztési zöldterület erősen leromlott volt,
azonban fekvése ideálissá tette közösségi
pihenőhelynek.
- Lókútra egész évben jönnek turisták is és
eddig nem volt olyan közösségit tér, ahol
megpihenhettek volna. A helyieknek
számára is szükség volt egy olyan területre,
ahol méltó körülmények között tarthatják
közösségi rendezvényeiket - tudtuk meg
Surányi
Mihály
polgármestertől.
A felújítás során, kisebb területen új térkő és járdaburkolatok készültek, füvesítéssel, új fák és
virágok ültetésével szépült meg a terület. A térre kerékpártartó, fapadok, rönkbútor és egy
tájékoztató tábla került. Lókút önkormányzata Leader pályázaton több mint kétmillió
forinttámogatást nyert el a közösségi tér kialakítására, megújítására.
Forrás: www.veol.hu Kutasi Zsófia
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Krumpliszüret és díjátadás Olaszfalun

Olaszfalu - Kitüntetést és díszpolgári címet adták át a XII. Bakonyi Krumpliszüreti és Művészeti
Fesztiválon.

Színes programokkal telt idén is a szüreti
és művészeti fesztivál A közösségért
végzett munkájáért az Olaszfalu községért
kitüntető címet vehette át a fesztiválon
Brevics László és felesége Brevics
Lászlóné. A házaspár az első fesztiválon
is aktívan részt vett, többek között a helyi
főzés irányításában vállaltak vezető
szerepet.
Ötleteikkel
és
kétkezi
munkájukkal is sokat segítettek. Szinte
valamennyi
helyi
rendezvényen,
önzetlenül dolgoznak - hangzott el az
átadón. A rendezvényen Boriszné Hanich
Edit, Olaszfalu polgármestere a község
testvérközségének képviseletében Taras
Silviu alpolgármestertől, az Erdélyi
Kökös község díszpolgári címét vehette
át. - A közösségépítés és az értékek
felmutatása mindkét településen fontos szerepet kap - fogalmazott az alpolgármester.
A nap során volt többek között főzőverseny, művész sátor gyerekeknek, krumplis ügyességi
játékok és katonai toborzó bemutató. A fesztivál éjfélig tartó sátras bulival és tábortűz gyújtással
zárult.
Forrás: www.veol.hu Kutasi Zsófi

Megjelent a HOP IH 1/2014. (X. 15.) IH
közleménye!

Az Innovatív, kísérleti haltartó rendszerek kialakításának és az azokhoz kapcsolódó oktatási
infrastruktúra fejlesztésének támogatásáról szóló pályázati felhívás! A pályázati felhívás alapján
pályázatot 2014. október 16. és 2014. november 16. között lehet benyújtani.
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Az IH közleménye a Halászati Operatív Program 3. prioritási tengelye szerinti intézkedések
keretében az Innovatív, kísérleti haltartó rendszerek kialakítása és az azokhoz kapcsolódó
oktatási infrastruktúra fejlesztésének támogatásáról szóló pályázati felhívás közzétételéről.
A pályázati felhívás és a pályázati csomag letölthető az MVH honlapjáról, a Támogatások
menüpontban (Halászati Operatív Program/HOP III. tengely/Innovatív, kísérleti haltartó
rendszerek kialakításának és az azokhoz kapcsolódó oktatási infrastruktúra fejlesztése), a
pályázathoz tartozó Tájékoztatók alatt, vagy az alábbi linkre
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/tamogatasok/MVHJogcimKeresoP
ortletWindow?tamogatas_id=1000203&mutat=T%C3%A1mogat%C3%A1s%2Br%C3%A9szlet
ei&tartalom_id=1047570 kattintva.
A pályázati felhívást tartalmazó 1/2014. (X. 15.) számú HOP IH közlemény megtalálható a
Földművelésügyi
Minisztérium
halgazdálkodási
honlapján
is,
az
alábbi
http://halaszat.kormany.hu/palyazat-kutatas-ih-kozlemeny linken. A pályázattal kapcsolatos
további tájékoztatás az eha@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot a vonatkozó pályázati csomagban rendszeresített formanyomtatványokon, postai
úton kell benyújtani.
A pályázati dokumentációt a Miniszterelnökség részére kell benyújtani az MVH Vidékfejlesztési
Támogatások Igazgatósága, Feldolgozóipari és Halászati Beruházások Osztálya címén
(levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 407.).
A pályázati felhívás alapján pályázatot 2014. október 16. és 2014. november 16. között lehet
benyújtani.

Megjelent pályázati kiírások a Széchenyi
2020 programban!

Megjelent a Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése és a Fiatalok
vállalkozóvá válásának támogatása pályázati felhívás.
Magyarország Kormánya felhívása a mikro-, kis és középvállalkozások termelési
kapacitásainak bővítése érdekében. A Kormány az Eu rópai Unióval a Partnerségi
Megállapodásban célul tűzte ki a kis- és középvállalkozások1 versenyképességének javítását. A
cél elérését a Kormány a mikro-, kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi
megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
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• A benyújtott projektjavaslatokat azok benyújtásától számított 30 nap2 alatt elbírálja.
• A felhívás feltételeinek megfelelő legjobb projekteket 10 millió Ft - 100 millió Ft közötti vissza
nem térítendő támogatásban részesíti.
A támogatási kérelmet benyújtó vállalkozások az együttműködés keretében vállalják3, hogy:
• projektjük megvalósításával hozzájárulnak a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai
mikro-, kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) termelési kapacitásainak bővítéséhez.
• legalább a projekt elszámolható költségeinek 50%-át önrész biztosításával finanszírozzák.
Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos
szolgáltatásokat végző vállalkozások, nonprofit és egyéb, nem nyereségérdekelt szervezetek
részére a fiatalok vállalkozóvá válásának elősegítése érdekében.
A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 15-25 év
közötti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a
vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.
A cél elérését a Kormány a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos
szolgáltatásokat az elmúlt 3 évben tevékenységi körben végző vállalkozások, nonprofit és egyéb,
nem nyereségérdekelt szervezetek és a vállalkozói szemléletű 18-25 év közötti fiatalok közötti
együttműködéssel tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott projektjavaslatokat a benyújtási határidőtől számított 30 nap1 alatt elbírálja. A
felhívásra beérkező támogatási kérelmek az eljárásrendi jogszabály alapján, standard kiválasztási
eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra.
- a felhívás feltételeinek megfelelő legjobb projekteket 93 millió Ft – 306,9 millió Ft közötti
vissza nem térítendő támogatásban részesíti.
A pályázati kiírások megtalálhatóak:
A
Mikro-,
kisés
középvállalkozások
a http://palyazat.gov.hu/doc/4387 linkre kattintva

termelési

kapacitásainak

bővítése

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása http://palyazat.gov.hu/doc/4386 linkre kattintva

I. VERGA Vadászünnep

A szeptember 27-én hagyományteremtő szándékkal megrendezett I. VERGA Vadászünnepen az
alsóperei Bakony Zöld Szíve Központban egész nap
családoknak szóló – a természethez, kultúrához és
hagyományainkhoz kapcsolódó – programok váltották
egymást: a vadászkutyák, a solymász bemutatói mellett
különleges élményt nyújtott a népdalkör, a néptáncosok
műsora, a vadászkürt show, valamint a nyilvános
trófeabírálat. Ismét ünnepi díszben várta a látogatókat a
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VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Alsóperén található Bakony Zöld Szíve Központja.A
hivatalos megnyitó előtt népzene, néptánc, valamint az MH Veszprém Helyőrségi Zenekar
szórakoztatta az érkező vendégsereget. Az ünnepélyes megnyitón Takács Szabolcs, Veszprém
megye kormánymegbízottja, Szabó Ferenc, a Földművelésügyi Minisztérium Állami Földekért
Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője, Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság igazgatója, valamint Tengerdi Győző, a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.
vezérigazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. A köszöntő beszédeket követően a „Szakralitás
Herend művészetében” című, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. porcelán kiállítását nyitotta
meg dr. Ködmön István, a Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt. termelési igazgatója
és Tengerdi Győző, a VERGA Veszprémi
Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója. Az
ünnepélyes megnyitót vadászkürt show, a
gím-, őz- és vaddisznóteríték megáldása,
valamint a nagyközönség számára rendkívül
érdekes nyilvános trófeabírálat követte. A
délutáni programok közt mindenki találhatott
magának
tetszőt:
solymászbemutató,
természetfotó-, valamint festmény kiállítás, vadászkutya bemutató, állatsimogató, erdei iskolai
foglalkoztató szerepelt a rendezvény kínálatában. A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.
hagyományteremtő céllal kicsit másfajta rendezvényt, egy vadászünnepet rendezett Alsóperén, a
tavaly szeptemberben ünnepélyes keretek között átadott Bakony Zöld Szíve Központban. A
rendezvény szlogenje: „CSALÁD, TERMÉSZET, KULTÚRA, HAGYOMÁNY”. Azért a
család, mert a család ősidők óta a társadalom alapvető egysége, nemzetünk egyik alapköve. A
család a gyermeknevelés helye, ezen keresztül válik a társadalom és a nemzeti kultúra
fenntartójává és gyarapítójává. A VERGA Zrt. fontosnak tartja, hogy a „Bejárható
Magyarország” kormányprogramban hangsúlyos erdei rekreációt és természetközeli nevelést a
gyerekeknél kezdje, ezért a mostani rendezvénnyel is a családokat szólítja meg. Az eseményen a
vállalat családi programokat kínált, minden generáció önfeledten és kulturáltan szórakozhatott.
Azért a természet, mert a modern 21. századi természetvédelem nem lehet öncélú és kirekesztő.
A természetvédelem nem nélkülözheti a harmóniát az erdőgazdálkodással, a vadgazdálkodással,
a horgászattal, a műemlékvédelemmel,az építészettel és más kapcsolódó ágazattal. Ma
Magyarországon reális az a törekvés, hogy a kapcsolódó törvények – természetvédelmi-, erdő- és
vadászati törvény – kódexszerűen egy azonos elv alapján aktualizálásra kerüljenek, ezért
szerepel a rendezvény szlogenjében második helyen a természet. A VERGA Zrt. célja a
természetvédelem, az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás harmóniájának elősegítése és
bemutatása. A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.-nek, mint erdő- és vadgazdálkodónak
erkölcsi kötelessége az erdészeti, vadászati és egyéb hagyományok, valamint a kultúra
megőrzése. E cél érdekében a vállalat minden lehetséges alkalmat megragad, hogy a
tevékenységéhez kapcsolódó kultúrát ápolja. A VERGA Zrt. a vadgazdálkodási és
erdőgazdálkodási tevékenységét úgy végzi, hogy a kapcsolódó írott és íratlan szabályokat
betartsa és ezzel is a vadászat és az erdészet társadalmi elfogadottságát növelje, valamint a
természetvédelem, az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás harmóniáját erősítse. A
rendezvényre érkező első ezer látogató aláírt egy természetvédelmi nyilatkozatot, amelyben
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vállalta, hogy a Magyarországon mindenkor hatályos természetvédelmi előírásokat, a
természetben való viselkedés egyéb írott és íratlan szabályait betartja, illetve a tőle elvárható
mértékben tesz azért, hogy ezen szabályokat mindenki betartsa. A VERGA Zrt.az I. VERGA
Vadászünnep alkalmából „Levél az erdőből” címmel rajzversenyt hirdetett kicsiknek és
nagyobbaknak. . Közel ezer csodaszép gyerekalkotás érkezett a felhívásra, amelyek elbírálása a
rendezvény előtt megtörtént, a gyerekek a díjakat a vadászünnepen vehették át. A látogatók szép
élményekkel térhettek haza. A szervezők a pozitív visszajelzéseknek köszönhetően már
gondolatban tervezik a 2015-ös vadászünnep programjait.
Forrás: www.verga.hu Fotók: Mesterházi József

Töretlen a testvéri segítség

2014. október 22-én Közel két tonna mennyiségű
adomány érkezett Zircre a német testvérvárosból,
Pohlheimből.
A két város tavaly ünnepelte a huszadik pohlheimi
adomány érkezését, és a pohlheimi vöröskeresztes
szervezet most újból a rászoruló zirci családok
segítségére sietett. Ruhaneműt, cipőket, játékokat,
ágyneműket hoztak, amelyek azóta kiosztásra kerültek.
A héttagú küldöttséget Ottó Péter polgármester, Takács Józsefné, a Veszprém Megyei
Vöröskereszt Zirci Területi Szervezetének nyugalmazott vezetője és Markovics Erzsébet, a
szervezet új vezetője fogadta. Tartalmas programot szerveztek a német vendégek számára, akik
Zircen kívül Olaszfaluban, Veszprémben és Balatonfüreden is megfordultak.
Forrás: www.zirc.hu Kelemen Gábor

Szüreti rendezvény
Bakonycsernyén

A változékony időjárási viszonyok miatt 2014-i évi szüreti felvonulásunk sajnos elmaradt. A
rossz időjárás ellenére azonban igyekeztünk megemlékezni őszi ünnepkörünk legnagyobb
eseményéről, mely a szüreti jókedvet, mókát, mulatságot idézte.
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Ennek keretén belül invitáltuk - 2014. szeptember 13-án, szombaton - a helyi- és vidéki lovas
gazdákat, traktor tulajdonosokat,
helyi intézményeink képviselőit,
előző felvonulásainkon részt vevő
bakonycsernyeiket a Művelődési
Házban megtartott vendéglátásra,
illetve az azt követő batyus
bálunkra. A mulatságot az
intézmény
táncosainak
bemutatójával indítottuk, melyen a
lányok
Nochta
Zsolt
és
családjának
támogatását
köszönhetően
egységes,
a
tájegység
jellegzetes
népviseletében mutatkozhattak be.
A koreográfia összeállítását és a csapat felkészítését Hagymási Krisztának köszönhetjük. A
talpalávalót
Horváth
László
és
Minka
József
szolgáltatta.
Az ezt követő vendéglátás megvalósításában köszönet illeti Kutiné Brigit, Szarka Sándort és
Turják
Zoltánt,
akik
mind
fizikai,
mind
anyagi
segítséget
nyújtottak.
Köszönet illeti minden kedves meghívásunkat elfogadó vendégünket, akik jelenlétükkel
megtisztelték rendezvényünket, jó hangulatú mulatságunkon együtt tölthettünk egy szép estét.
Forrás: www.bakonycsernye.hu

Bakony Expo kiállítás és
vásár

Első alkalommal rendezik meg a Bakony Expo elnevezésű, turisztikai, gasztronómiai és népi
kulturális programokat felsorakoztató eseményt november 8-9-én a Veszprém Arénában.
Nem a tömeg, hanem a minőségi turizmus jellemző Veszprémre, ez különböztet meg minket
több megyei jogú várostól - hangsúlyozta az eseményt felvezető sajtótájékoztatón Porga Gyula
polgármester, hozzátéve: a gasztronómiai kínálatunkra is büszkék lehetünk, ami tovább bővül a
Bakony Expo programsorozattal.
Véleménye szerint ez az esemény remek lehetőséget kínál arra, hogy a nagy közönség
megismerkedjen számos, eddig rejtve maradt gasztronómiai különlegességgel, ami a megyénkre
jellemző. “A siker érdekében azonban együttműködésre vagyunk kényszerítve” - húzta alá a
polgármester, hiszen csak a térséggel közösen tudunk látványos eredményt felmutatni.
Sövényházi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém megyei szervezetének
általános alelnöke arról beszélt, hogy hosszú előkészület előzte meg az expot, amihez
kapcsolódva a nyilvános programok mellett november 7-én szakmai napot is tartanak, és többek
között a kisüzemek piacra jutási feltételeiről, valamint a helyi termékek jelentőségéről is szó
lesz.
Összesen 56 kiállító várja majd a látogatókat ezen a hétvégén, az élelmiszer-termelők mellett
népi kézművesekkel is találkozhatunk, a választékra pedig senki sem panaszkodhat majd.
Egyebek mellet kézműves és házi sajtok, joghurtok, vajak, húskészítmények, pékáruk, lekvárok,
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szörpök, savanyúságok, mustár különlegességek, pálinkák és borok képezik a kínálat részét, de
népi ékszerek, kerámia edények, fazekas termékek és gyógynövényes szappanok is
megvásárolhatók lesznek.
Göttlinger László, a Bakony Expo programigazgatója felhívta a figyelmet, hogy nemcsak kész
ételekkel találkozhatunk ezen a két napon, hanem épp készülő finomságokkal is. Szombaton
délután az Aréna előtt felállított sátorban a helyi kiállítók alapanyagait felhasználva készülnek
ínycsiklandozó kolbászok, saláták, pástétomok. Maurer István mesterszakács érdeklődésünkre
elmondta, a hagyomány kolbász mellett paprika nélküli, citrommal ízesített változat is elérhető
lesz, illetve felhívják a kíváncsiskodók figyelmét, hogy egy disznó a farkától az orráig
felhasználható, így például disznófül salátát is készítenek a Bakonyi séfek bemutatója
alkalmával, illetve az I. Bakonyi Gasztrokupa is biztosítja a nem mindennapi ízeket
Forrás: www. vehir.hu
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Márton napi
rendezvények 2014

Márton nap a móri németség hagyományos ünnepe.
A rendezvénysorozat keretében német nemzetiségi, valamint egyéb kulturális és hagyományőrző
programokra várjuk az érdeklődőket.

November 3-6-ig
Hagyományőrző kiállítás a Napsugár Óvoda galériájában
November 5
17 óra Az „Ehrennadel für das Moorer Ungarndeutschtum" kitűntetés átadása a Polgármesteri
Hivatalban
Közreműködik: Liederkreis Német Nemzetiségi Kamarakórus
November 6.
15 óra „Márton napi ludasságok" a Petőfi S. Általános Iskolában
17 óra Sturcz Tímea festményeiből rendezett kiállítás megnyitója a Lamberg-kastélyban.
Megnyitja: Szakál Antal festőművész. Megtekinthető november 24-ig.
November 7.
19 óra Német nemzetiségi táncház az Edelweiss Táncegyüttessel az Erzsébet téri Művelődési
Házban
November 8.
10 óra Lampionkészítő játszóház a Lamberg-kastélyban
A foglalkozás díja: 300,-Ft
15-17 óra Tökfaragó verseny a Móri Borvidék Turisztikai Iroda udvarán, majd 17 órától Libanapi lámpás felvonulás
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20 óra Márton bál az Új Schütz zenekarral az Erzsébet téri Művelődési Házban. Fellép az
Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyüttes Senior csoportja. Belépő: 1.500,-Ft
November 10-14-ig
Német nemzetiségi projekthét a Radnóti M. Általános Iskolában
Hagyományőrző játszóház a Pitypang Óvodában
10 óra Áprily Géza német zenés műsora a Meseház Óvodában
November 11.
Egész napos hagyományápolás a Táncsics Mihály Gimnáziumban
14 óra Játszóház a Dr. Zimmermann Á. Általános Iskolában
15 óra Vidám Márton nap az Ezerjó Nyugdíjas Klubban
16 óra Lampionkészítő játszóház a Meseház Óvodában
17 óra Városi lampionos felvonulás (Szt.György szobor-Szt.István Park-Kapucinus tér-Erzsébet
tér-Erzsébet téri Művelődési Ház) - sült tök, tea, forralt bor - utána táncház
November 13.
16 óra Az óvoda nemzetiségi csoportjának műsora a Meseház Óvodában
19 óra „Legyen a zene mindenkié..." St. Martin előadóművész koncertje a Kapucinus
templomban
Szervező: Városi Közművelődési Közalapítvány- Mór
November 14.
15 óra Márton napi ünnep a szülőkkel a Napsugár Óvodában
16 óra Az óvoda nemzetiségi csoportjának műsora a Meseház Óvodában
18 óra „Márton napi új bor és liba est" címmel a Brindisi Szt. Lőrinc Borrend zártkörű
rendezvénye a Hétkúti Wellness szálló Kandalló termében
19 óra „Móri hagyomány: A móri lakodalom" című könyv és CD ünnepi átadása Mór városának
a Pászti M. Zeneiskolában
November 15.
14 óra Országos Német Nemzetiségi Néptáncfesztivál 8 táncegyüttessel a Wekerle Sándor
Szabadidőközpontban
November 22.
20 óra V. Hagyományőrző és jótékonysági bál az Edelweiss Táncegyüttes szervezésében az
Erzsébet téri Művelődési Házban

„A BAKONYÉRT” Egyesület

„A BAKONYÉRT” Egyesület

„A BAKONYÉRT” Egyesület

„A BAKONYÉRT” Egyesület

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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