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„A BAKONYÉRT” Egyesület 

 

„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület  

HÍRLEVÉL 
2010.Október                               

                                                                1.szám 

                   

 

                            

 

 

 

 

Bakonybél,  Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, 

Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, 

Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, 

Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc 

 

Sok szeretettel köszöntjük Olvasóinkat! 

 „ A BAKONYÉRT” Akciócsoport egyesület 2 megyében, három kistérségben 29 települést átfogó fejlesztési 

térség. 43 ezer érintett lakosa 4 városban és 25 községben él. Az egyesület feladata az Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program 2007-2013 végrehajtása, a képviselt településeken a vidékfejlesztési célok 

megvalósításának elősegítése: 

       - projektgenerálással, fejlesztéssel 

       - pályázatok kiírásával, értékelésével 

       - beruházások megvalósításának szakmai támogatásával. 

Hírlevelünk által szeretnénk minél több lakossal megismertetni egyesületünk munkáját, és egyben arra 

ösztönözni, hogy bátran pályázzanak, keressenek bennünket és kérjék segítségünket, hiszen csak közösen tudunk 

a vidék fejlődéséért tenni! 

 

Várjuk Hírlevelünkkel kapcsolatos észrevételeiket, ötleteiket! Szívesen megjelentetjük Vidékfejlesztéssel 

kapcsolatos híreiket, rendezvényeiket is. 

 

 

 

Munkaszervezetünk tagjai várják Önöket! 

 

 

 

 

http://www.bakonybel.hu/
http://www.bakonycsernye.hu/
http://www.bakonynana.hu/
http://www.bakonyszentkiraly.hu/
http://www.balinka.hu/
http://www.band.extra.hu/
http://www.bodajk.hu/
http://www.borzavar.hu/
http://www.csesznek.hu/
http://www.cseteny.hu/
http://www.dudar.hu/
http://www.epleny.hu/
http://www.fehervarcsurgo.hu/
http://www.harskut.hu/
http://www.herend.hu/
http://www.isztimer.hu/
http://www.kincsesbanya.hu/
http://www.lokut.koznet.hu/
http://www.marko.hu/
http://www.mor.hu/
http://www.nagyesztergar.hu/
http://nagyveleg.fejer.hu/
http://www.olaszfalu.hu/
http://www.penzesgyor.koznet.hu/
http://www.porva.hu/
http://www.szentgal.hu/
http://www.zirc.hu/
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„A BAKONYÉRT” Egyesület 

 

Pályázati eredmények „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport 

Egyesületnél 
 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER pályázatok esetében egyesületünk 9 célterületre írt ki pályázatot 

tavaly ősszel, ebből 7 célterületre érkeztek be támogatási kérelmek. 

„A BAKONYÉRT” Egyesület Elnöksége 2010. július 15 –én és augusztus 03 –án döntéshozó testületi ülést tartott, melyen a 

LEADER pályázatok öt célterülete tekintetében állított támogatási rangsort. Ennek eredményeképpen 8 projekt részesülhet 

összesen 41.342.537- Ft támogatásban.  

 

A  támogató határozatok postázásra kerültek  a nyerteseknek gratulálunk!  

 

 
 

Változás egyes EMVA-s támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatban 
 
A 13/2010. (VIII. 30.) számú VM 

rendelet nemcsak EMVA-s kifizetési 

kérelmek, de támogatási kérelmek 

benyújtásával kapcsolatban is 

tartalmaz módosításokat. Egyebek 

mellett változott a mikrovállalkozások 

létrehozására és fejlesztésére nyújtandó 

támogatásokkal, illetve a turisztikai 

tevékenységek ösztönzéséhez 

nyújtandó támogatásokkal 

kapcsolatban a korábbi irányadó FVM 

rendelet néhány pontja.  

 

 

 

 

Aktuális és jövőbeli pályázati lehetőségek 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 2009-

2010. ciklusának végéhez közelítve mind a pályázatok 

száma, mind a még rendelkezésre álló forrás egyre 

csökken, azonban még mindig vannak elérhető 

lehetőségek gazdaságfejlesztés, vállalkozásfejlesztés, 

környezetvédelem, illetve egyéb területeken. Ezek között 

több automatikus eljárásrendű, gyorsan eredményt hozó 

kiírás van, így gyorsan (2-3 hónap),vissza nem térítendő 

támogatáshoz juthat a pályázó. A gazdaságfejlesztési 

pályázatok között továbbra is a legkedveltebbek a 

gépbeszerzési támogatások, melyek keretében 30% 

támogatással lehetséges beszerezni az eszközt. Sikeres, 

egyre nagyobb érdeklődésre tart számot a vállalati 

folyamatmenedzsment és e-kereskedelem fejlesztése 

pályázat, mely segítségével vállalatirányítási szoftverek 

beszerzésére, honlap vagy webshop kialakítására van 

  

Pályázó szervezet/személy 

neve 
Célterület Pályázat címe 

Fejlesztés/beruházás 

megvalósításának helye 
Megítélt támogatás 

összege 

 
Bakonycsernye község 

Önkormányzata 

Hagyományteremtő és 
hagyományőrző közösségi 

rendezvények 

Szüreti felvonulás 2010. 

Bakonycsernye 
Bakonycsernye 460 320 Ft 

 
„Zirc Kultúrájáért” 

Közhasznú Alapítvány 

Hagyományteremtő és 

hagyományőrző közösségi 

rendezvények 

Zirci Hagyományőrző Napok 2010. 

rendezvénysorozat Zirc 2 118 000 Ft 

 
Olaszfalu Községi 

Önkormányzat 

Hagyományteremtő és 

hagyományőrző közösségi 

rendezvények 

VIII. Magas Bakonyi Krumpliszüreti 

és Művészeti Fesztivál 
Olaszfalu 1 330 799 Ft 

 
Bakonynána Községi 

Önkormányzat 

Hagyományteremtő és 

hagyományőrző közösségi 

rendezvények 

"Nána-találkozó" és 

"Gombócfesztivál" 
Bakonynána 1 288 670 Ft 

 
Bakonybél Önkormányzat 

Hagyományteremtő és 

hagyományőrző közösségi 

rendezvények 

Faünnep Csoda-Fa-Falván Bakonybél 943 224 Ft 

 
Horváth József 

Vidéki székhely/telephelyi 

infrastruktúra és szolgáltatói háttér 

kialakítás 

Vállalkozási alapú fejlesztés Bánd  1 107 304 Ft 

 
Zirc Városi 

Önkormányzat 

Műemlék építmények megóvása-

felújítása 

A Dubniczay-ház épületegyüttes É-i 

szárny felújítása 

 

Zirc 

 
31 759 035 Ft 

 

 
''A BAKONYÉRT" 

Egyesület 

Térségek közötti és nemzetközi 

együttműködés 

Együttműködés és szemléletformálás 

a fenntartható 
Zirc 2 438 689 Ft * 

           *: Határozatra vár 

 

2011-től évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. 

között lehet támogatási kérelmet benyújtani az alábbi jogcímekre (EMVA III. 

tengely): 

- mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztése,  

- turisztikai tevékenységek ösztönzése,  

- falumegújítás és -fejlesztés  

-vidéki örökség megőrzése (amennyiben rendelkezésre áll forrás). 

2011-től évente március 1. és 31. valamint szeptember 1. és 30. között lehet 

pályázatot benyújtani a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER célterületeire. 

(Amennyiben a Vidékfejlesztési Minisztérium jogszabály változtatást nem hajt 

végre.) 

 

http://www.fvm.gov.hu/main.php?folderID=2529&ctag=articlelist&iid=1&articleID=16377
http://www.fvm.gov.hu/main.php?folderID=2529&ctag=articlelist&iid=1&articleID=16377
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lehetőség. A nagyobb beruházások komplex támogatása 

is elérhető, melynek keretében vállalkozások építéshez, 

eszközbeszerzéshez, honlap illetve szoftverfejlesztéshez 

együtt igényelhetnek támogatást. A környezetvédelmi 

pályázatok közül kiemelt szerepet kapnak a széles körben 

elérhető megújuló energiaforrások hasznosítását célzó 

pályázatok, melyek segítségével vállalkozások, civilek, 

illetve a közszféra szereplői juthatnak 50-60% vissza nem 

térítendő támogatáshoz. Ezzel a megtakarítással együtt 

igen jelentős előnyöket jelent. Ennek keretében lehetőség 

van fatüzelésű, pellet tüzelésű kazánok beépítésére, 

napkollektorok beszerzésére, illetve geotermikus 

rendszerek telepítésére. Aki a villamosenergia-igényét 

szeretné megújuló energiaforrásból kielégíteni, az is 

kaphat vissza nem térítendő támogatást ebben a 

rendszerben. A környezet- és természetvédelem fontos 

része a tudatformálás, melyhez szintén több célra 

lehetséges vissza nem térítendő támogatások elnyerése: 

fenntarthatósággal kapcsolatos kampányok, 

rendezvények, illetve mintaprojektek megvalósítása válik 

ezáltal lehetővé. Mintaprojektek között kerékpáros 

közlekedéshez, komposztáláshoz kapcsolódó 

beruházások, helyi piacok kialakítása, illetve nonprofit 

fenntarthatósági információs központok támogathatóak. 

A pályázatokról részletes információt Varga Gábor 

kistérségi koordinátor tud nyújtani a következő 

elérhetőségeken: Telefon: 

06/ 30/ 6688 - 043, e-mail: 

gabor.varga@umpont.hu         

  

Nyárádmenti Napok 
 
Az erdélyi  Nyárádmente Kistérségi Társulás szakmai programjain vett részt Egyesületünk 5 képviselője: Bajkai János elnök, 

Bodor Dezső Károly elnökségi tag, Encz Ilona elnökségi tag, Jánszky 

László alelnök és Hutvágnerné Kasper Judit munkaszervezet vezető. 
A program első napján „Esélyt a vidéknek” címmel nemzetközi 

vidékfejlesztési konferenciát szerveztek, ahol egyesületünk más 

magyarországi akciócsoportokkal együtt előadás keretében mutatta be jó 

gyakorlatait illetve a 

kérdés-válasz program 

blokkban igyekezett 

szakmailag adaptálható 

megoldásokat javasolni az 

erdélyi akciócsoport 

kérdéseire.  

A nyárádszeredai Leader 

akciócsoport jelenleg még 

kiválasztásra vár és a stratégiáját tervezi. Az összefogásnak azonban náluk is  

10 évre visszanyúló múltja van, 2001-ben 3 település kezdeti 

együttműködéséből már 13 település társulása lett, közösen készülnek a 

Leader program lebonyolítására. A stratégia megalkotásánál igyekeztek a 

létező adottságokat felmérni és a jövőképet kialakítani, majd a különböző munkacsoportokat felállítani.  

A társulás a hazai és nemzetközi kapcsolatépítésben élen jár, hiszen francia, 

osztrák, holland, szlovák, lengyel, cseh, magyar  partnereik vannak a hazaiak 

mellett. A konferencia lezárása után került sor a térségi társulás ünnepélyes 

ülésére, ahol  partnerségi megállapodást írt alá Egyesületünk az erdélyi féllel. 

Késő délután különböző sport és kulturális programokon nyílt lehetőségünk részt 

venni (pl. horgászverseny, néptáncfesztivál, zenés színházi kalandozás a bor 

jegyében). 

Augusztus 1-én tartották a II. 

Nyárádmenti Turisztikai Vásárt, 

ahol egyesületünk a Felső-

Homokhátsági Akciócsoporttal 

közösen állította ki helyi 

termékeit. Térségünkből festett 

táblák, csipkék, ékszerek, fonott áruk, méz, biotermékek, móri borok kerültek 

bemutatásra. A vásáron  kulturális programok  zajlottak (pl. néptánc, 

fúvószenekar,) illetve főzőversenyen is lehetett indulni. Este a programot 

szabadtéri koncertek és tűzijáték zárták. Egyesületünk számára hasznos volt a 

részvétel, hiszen első ízben került sor partnerségi megállapodás aláírására 

külföldi féllel. A szakmai programokon igyekeztünk a lehető legpontosabb 

képet adni a hazai gyakorlatról, eddig elért eredményeinkről, a visszajelzések 

alapján több olyan területen is tudunk majd együttműködni, ami mindkét közösség javát szolgálja.  
 

 
  

mailto:gabor.varga@umpont.hu
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Egyesületünk ismét FÓRUMOT tartott 

 

„A Bakonyért” Egyesület 2010. szeptember 20-án fórumot szervezett, 

mellyel a korábbi előadásokhoz hasonlóan a megvalósításhoz kötődő 

ismeretek, feladatok elvégzéséhez kívánt tanácsokkal, tapasztalatokkal 

szolgálni. A fórum első felében Tóth Edina Kitti kérelemkezelő a Kifizetési 

kérelem kitöltéséről, dokumentálásáról, benyújtásáról és a Kötelező arculati 

elemek használatáról beszélt. Előadásában kitért: a Kifizetési kérelem 

jogszabályi hátterére, benyújtásának általános feltételeire, a kiadások 

elszámolására, kifizetésére, a benyújtandó mellékletekre. Ezek mellett az 

előadó sok hasznos tanáccsal szolgált a megjelentek számára. Ezután a 

Tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségekről beszélt. 

Prezentáción keresztül mutatta be a kötelező arculati elemeket, és az egyes 

táblatípusokat.  A fórum lehetőséget adott a felmerülő kérdések 

megválaszolására is, így az ügyfelek saját projektjeikre vonatkozó problémáikra is tájékoztatást kaptak.  

Következő előadó Varga Gábor volt, aki az Aktuális és jövőbeli pályázati lehetőségekről beszélt. Többek között Vállalkozás 

menedzsment és e-kereskedelem, könyvelési szoftverek alkalmazásával a vállalkozás fejlesztésére van lehetőség. Emellett a 

mikro és kisvállalkozások részére mód nyílik eszköz beszerzésére, melynek 30 %-a támogatható, minimum 1 millió forint, 

ill. e fölötti összegben. Jelentős források érhetőek még el a megújuló energiaforrások hasznosítására, fűtési hőigény 

kielégítésére. A jelenleg futó önkormányzati pályázatok a nagyberuházásokat érintik, ilyenek a szennyvízkezelés és az 

ivóvíztisztítás. 2011-től az Új Széchenyi terv keretein belül megpróbálják egyszerűsíteni a pályázatokat, a vállalkozások 

terveit szem előtt tartani, a keresletet kívánják preferálni. 7 fő témakör érintett: gyógyító Magyarország program, megújuló 

energia felhasználása, bioenergia és biomassza előállítás, otthonteremtés és lakásprogram, vállalkozásfejlesztés, tudomány és 

innováció, foglalkoztatás. A tájékoztató után az elhangzottakkal kapcsolatosan szóróanyagok, kiadványok kerültek 

kiosztásra. 

Az előadás anyaga letölthető az egyesület honlapjáról: www.abakonyert.hu. 

 

III. Magyar Vidék Napja szakmai konferencia 
 

2010. szeptember 24-én rendezték meg  Budapesten a 

Vajdahunyad várban a III. Magyar Vidék Napját, 

melynek keretében szakmai konferenciát szerveztek.  A 

délutánig tartó előadások egyebek mellett olyan témákat 

öleltek fel, mint az Új Széchenyi Terv vidékfejlesztési 

vonatkozásai, a helyi termék feldolgozás és közvetlen 

értékesítés új megközelítése, vagy az Integrált Közösségi 

Szolgáltató Térnek (IKSZT) a vidéki közszolgáltatások 

megújítására gyakorolt lehetőségei. Az előadók sorában 

köszönthették Dr. Fazekas Sándor minisztert, aki a 

kormány új vidékpolitikájáról beszélt. Hangsúlyozta: 

„csak úgy lehet Magyarországot talpra állítani, ha a 

nemzeti konzultáción szerzett tapasztalatokat 

felhasználjuk és véghezvisszük a változást. Az elmúlt 100 

napban 55 törvényt fogadott el az Országgyűlés, 

évtizedes tabukat döntöttünk le.” A vidékfejlesztési tárca 

vezetője emlékeztetett az új kormány által megtett 

lépésekre: többek között arra, hogy a közétkeztetésben 

eltörölték a közbeszerzést, közvetlenül a termelőtől lehet 

megvásárolni a szükséges élelmiszert, bevezették a 

másodlagos élelmiszervizsgálatot, egyszerűsítették, 

olcsóbbá tették az alkalmi munkavállalást, törvényben 

garantálták a magyar föld védelmét.  

V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár a LEADER 

program átalakításról, s ennek társadalmi vitára 

bocsátásáról tartott előadást, illetve ismertette a Magyar 

Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) strukturális 

átalakításáról kialakított álláspontot is. Elmondta, hogy az 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pénzügyi 

keretében a Leader programra költhető forrásokat az idén 

nem nyitják meg a program átalakítása miatt. A Leader 

akcióprogramban a helyi igényeknek jobban megfelelő  

 

programokat akarnak támogatni az eddigieknél gyorsabb 

és hatékonyabb pályázati rendszerben. Míg az eredeti 

uniós elképzelés területalapú fejlődést tett lehetővé 

alulról építkező pályázatokon, addig a magyar gyakorlat 

más: lassú és bonyolult. Sok esetben akár 8-12 hónapot is 

igénybe vett az elbírálás és elsikkadt a fejlesztés és az 

együttműködés. Sokszor a helyi közösségek akarata ellen 

születtek fejlesztési döntések - fűzte hozzá. Az elsősorban 

a kommunikáció és az együttműködés kiépítését segítő, 

önkéntes alapon létrejött Magyar Nemzeti Vidéki 

Hálózatot (MNVH) összekapcsolják a Leader-

programmal, és a hálózat rendszerét is egyszerűsítik - 

mondta az államtitkár. A rendezvényt Artur Ławniczak, a 

lengyel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 

helyettes álltitkára is megtisztelte jelenlétével. Előadást 

tartott a KAP-reformról, illetve a két ország nemzeti 

vidéki hálózatának megerősítése is megtörtént, melyre 

rögtön az előadás után, a Vajdahunyadvár egyik kisebb 

termében került sor. A Magyar Mezőgazdasági 

Múzeumban a 

konferencia részeként 

kamara-kiállításon 

mutatkozott be a magyar 

vidék minden szereplője 

a hét régió helyi 

termelőinek, 

szakembereinek, 

iparművészeinek 

közreműködésével, a 

LEADER hálózatnak 

köszönhetően. Ennek 

keretében egyesületünk 

http://www.abakonyert.hu/
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is bemutatkozott. A kiállítási helyszín kis 

befogadóképessége miatt a résztvevők számát 

maximalizálták, minden Akciócsoporttól egy terméket 

kértek. „A BAKONYÉRT” Egyesület szóróanyagaival 

népszerűsítette térségünk nevezetességeit és Cz. Budai 

Katalin népi bútorfestő munkáit mutatta be.

 

Játszótér átadása – Bakonycsernye 
(EMVA III.tengely - Falumegújítás és fejlesztés) 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra 

és- fejlesztésre igénybe vehető támogatásból épült játszótereket avattak 

2010. július 23-án, pénteken 16 órakor Bakonycsernyén a Fenyő 

utcában. Az iskola mögött, a fiatal pároknak otthont adó Fecskeház 

szomszédságában fekvő új játszótéren rendezték meg délután az átadási 

ünnepséget, melyre 

egyesületünk is 

meghívást kapott. 

Bakonycsernye öt 

kilométer hosszú falu, 

egy játszótérrel még 

nem lettek volna 

kisegítve, ezért a Deák utcában és a Béke utcában is építettek egyet. A 

három játszótér  megépítése összesen mintegy hétmillió forintba került, 

amelyből a Fenyő utcai és Béketelepi 

játszóterek építésére nettó 4. 955.340,- 

Ft-ot nyertek pályázaton. Az 

ünnepséget a község polgármestere Turi Balázs nyitotta meg, aki elmondta milyen fontos 

a gyermekek életében egy ilyen, a szabadidő eltöltésére alkalmas helyszín. 

Bakonycsernyén igyekeztek ezt megelőzően is kiemelten gondoskodni fiataljaikról, hiszen 

megnyitották a fecskeházat, tavaly felújították az óvodát, folyamatosan fejlesztik 

iskolájukat - tudtuk meg az elöljárótól. Ezután Törő Gábor országgyűlési képviselő 

köszöntötte a megjelenteket, kiemelve az európai források adta lehetőségeket. A műsor 

után a község polgármestere, Törő Gáborral és a „A BAKONYÉRT” Egyesület elnökével, 

Bajkai Jánossal közösen elvágták a szalagot, átadva ezzel a játszóteret a melegben kitartó 

gyerekeknek, akik az avatás után már birtokba is vehették azt. 

 

 

 

Számítástechnikai eszközök, szoftverek - Balinka 
(EMVA III.tengely - Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése) 

 

 

A Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére igénybe vehető 

támogatásra nyújtottam be kérelmet, melynek célja a vállalkozásom 

számítástechnika és szoftver hátterének biztosítása illetve fejlesztése 

volt. 

Könyvelői tevékenységemet 2008 évben kezdtem, az ügyfélköröm 

folyamatos bővülésének köszönhetően elengedhetetlen a mai kor 

követelményeinek megfelelő informatikai háttér. A notebook beszerzés a 

mobilitást, az ügyfelek személyes megkeresése esetén a korrekt, 

naprakész információ szolgáltatást, a számítógéppark bővítés pedig a 

foglalkoztatást teszi lehetővé. A támogatás igénylési lehetőség kezdő 

vállalkozások életében a likviditási nehézségek kezelésére megoldás, a 

fejlesztés megvalósítás ütemezése pedig a saját forrásbevonás 

tervezhetőségét biztosítja. / Frey Attiláné / 
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Megszépült a templom – Nagyesztergár 
(EMVA III.tengely - Vidéki örökség megőrzése) 

 
Márfi Gyula érsek celebrált misét augusztus 29-én vasárnap a község 214 éves 

templomának felújítás utáni újraszentelésekor megtartott ünnep alkalmából. A nagy 

érdeklődéssel várt eseményre már fél órával a kezdés előtt gyülekeztek a falu lakói. 

Meghívást kapott Talabér Márta országgyűlési képviselő asszony is.  

A tizenhárommillió forintos uniós támogatással megújult templom Fellner Jakab 

tervei alapján épült. A márciusban kezdődött beruházás során felújították a 

vakolatot, ablakokat cseréltek, villámhárítót helyeztek el, szivárgót alakítottak ki, 

hogy a későbbi vizesedést elkerüljék. Többször is közbeszólt az időjárás, de végül 

is ez sem befolyásolta a tervezett beruházás befejezés időpontját. A kivitelező 2010. 

július 26-án átadta az elkészült munkát, természetesen vállalva a későbbi, esetleges 

hibák garanciális javítását. Az ünnepi misén felszólaló helyi képviselők, Mauer 

József és Tímár István köszönetet mondtak a beruházás megvalósításában résztvevő 

kivitelezőnek, vállalkozóknak, a pályázat írójának, valamint a kifizetési kérelmet, az elszámolásokat intéző Szirbek 

Erzsébetnek, „A BAKONYÉRT" Egyesületnek, továbbá, s nem utolsó 

sorban a helyi lakosoknak, akik saját lehetőségeiken is túlteljesítettek, 

segítettek, hogy ez a fejlesztés időben elkészüljön. A templom 

avatását, megáldását Dr. Márfi Gyula érsek „Könyörgés” keretében 

tartotta, majd a Szent Misét az érsek úr és Szijártó László a település 

plébánosa közösen folytatták. A szentelésen a média (Napló című 

napilap) képviselői is részt vettek. A projekt befejezésével 

Nagyesztergár falu az Új Magyarország Vidékfejlesztési program 

jóvoltából az eredeti állapotában felújított templommal büszkélkedhet, 

mely továbbra is tárt kapukkal várja híveit és a faluba látogató 

turistákat. 

   

  

Projekt bemutató rendezvény – Bakonybél 
(EMVA III.tengely – Turisztikai tevékenységek ösztönzése) 

 

2010. június 14-én 15 órakor a Szent Mauríciusz Monostor Barokk ebédlőjében került megrendezésre a „Szent Mauríciusz 

Monostor Vendégházának felújítása”című projekt bemutató rendezvénye, melyre meghívást kapott egyesületünk is. A 

rendezvényt Baky György Bakonybél Község Polgármestere nyitotta meg. Elmondta, milyen nagy lehetőség ez a vendégház 

építés, hisz sok turista jár hozzájuk. A pályázat az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely Turisztikai 

tevékenységek ösztönzése jogcím keretében került benyújtásra 2009-ben. A kérelem összeállításában, illetve a megvalósítás 

első lépéseiben nagy segítséget nyújtottak „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport munkatársai. A támogatás a 

Plébánia és az Önkormányzat együttműködésével valósul meg. Beszélt a 

települést érintő többi fejlesztési eredményről is (pl. KDOP-s támogatással 

valósul meg a Pannon Csillagda), melyek szintén hozzájárulnak Bakonybél 

turisztikai szolgáltatásának fejlesztéséhez. A projektet Halmos Emil Ábel 

OSB perjel mutatta be. Elmondta, hogy a vendégház igénye évről évre 

erősebben jelentkezett. Sok turista jár ide a termékek (műtárgy, gyertya), a 

templom miatt, illetve, hogy a szerzetes közösséggel együtt legyenek.  A 

vadászházat szerették volna felújítani e célra, de rossz állapota miatt ezt le 

kellett bontani, így ennek a helyén újonnan épül fel a vendégház. A háznak  és 

környezetének több funkciója is lesz: rekreációs- és mentálhigiénés 

szolgáltatás, gyógynövény feldolgozó, gyertyaöntő  műhely,  de alkalmas lesz 

konferenciák, ünnepségek, találkozók tartására is. A beruházást a D.J.P. COMBI Szolgáltató Kft. valósítja meg. Józsa István, 

a Kft ügyvezetője beszámolt a cég eddigi eredményeiről, majd Janni Péter mérnök bemutatta a megvalósítandó épület 

műszaki paramétereit. A földszinten 3 db két ágyas lakrész – ebből egy akadálymentes -, egy műtárgybemutató, étkező és 

közösségi helység lesz kialakítva. Az emeleten 4 szoba, egy foglalkoztató és egy mosoda készül majd. A bontás befejeződött, 

az építkezést azonban félbe kellett szakítani a közelmúlt időjárási viszonyai miatt. A projektnek a tervek szerint 2010. 

október 31-ig kellene elkészülnie, de a múlt havi bakonybéli vízkárok miatt valószínűleg 1-2 hónapot csúszik a megvalósítás 

befejezése. A kérdések megválaszolása után a résztvevők megtekinthették a vendégház helyszínét.  

 

Reméljük, hogy a kezdeti nehézségek után hamarosan a vendégház avatásáról is beszámolhatunk!  
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Események, programok 

Tökös Délután - Bakonybél 
2010.október 16.   

Negyedik alkalommal kerül megrendezésre Bakonybélben a Tökös Délután, 

ahol tökgurítással, töksaccolással, töklámpás készítéssel, játszóházzal, töklövészettel, 

íjászattal, bábelőadással, fáklyás-töklámpás esti felvonulással és sütőtök falással kívánnak 

egész délutános szórakozást, izgalmas feladatokat és felejthetetlen élményt nyújtani az ide 

látogató vendégeknek.  

 

 

 
 

 

Móri Bornapok  
2010.szeptember 30.- október 3. 

Mór egyik legrangosabb rendezvénye, nagy eseménye a szürethez kapcsolódó Móri 

Bornapok. A programsorozat ideje alatt a város egész területén, számos helyszínen több 

ezer látogató számára kínálnak rendkívül sokrétű hagyományőrző, kulturális, sport és 

szórakoztató lehetőséget, emellett az idelátogató hazai és külföldi vendégek 

megismerkedhetnek a város egyre gazdagodó kulturális értékeivel. Az idei fesztivál a 

fúvószene jegyében zajlik.  

Ízelítő a programokból: 

Helytörténeti, művészeti és borászati kiállítások – Termékbemutatók - Nyitott műhelyek 

képzőművészeti bemutatókkal – Népművészeti kirakodóvásár - Alkalmi éremverés – 

Lovasparádé – Borutca - Nyitott borospincék – Körhinták - Ízek utcája – Zenés 

gyermekműsorok és játszóházak – Díszmadár kiállítás – Szüreti felvonulás – Borkirálynő-

választás – Borlovag-avatás – Utcabálok – Táncegyüttesek, fúvószenekarok bemutatója – 

Sportrendezvények - Középkori fegyverkiállítás és íjászbemutató – Sztárvendégek.   

 
 

 

Szüreti felvonulás – Csesznek 
2010. október 9. 

Vidám szüreti felvonulás, borkóstolással, zenével, tánccal! 

 
 

 

Családi könyvtári napok – Szentgál 
2010. OKTÓBER 4-11.     

Programok: 2010. október 4. (hétfő) 10.00 – Babaolvasó: Mit meséljek neked? Olvasóvá nevelés 

alapjai gyermekkorban (helyszín: Községi Könyvtár); 2010. október 6. (szerda) 17.00 – 

Magyarországi könyvkötő művészet címmel tart előadást Koncz Pál a Laczkó Dezső Múzeum 

műtárgyvédelmi osztályvezetője (helyszín: Művelődési Ház, Az előadás után játszóház keretében 

megismerkedhetünk a papírmerítés technikájával); 2010. október 7. (csütörtök); 17.00 – Szűcs Balázs 

református lelkész  Légy (újra) az otthonom című könyvének bemutatója (helyszín: Községi Könyvtár, a bemutató után 

kötetlen beszélgetés); 2010. október 8. (péntek)  9.00 – író - olvasó találkozó Sohonyai Edittel (helyszín: Lőrincze Lajos 

Általános Iskola és Óvoda) 17.00 - Olvasó Emberek Klubja (Ajánlj egy jó könyvet, oszd meg másokkal az olvasás élményét). 

 

 

 

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 szerkesztő: Turiné Menczel Andrea 

http://www.abakonyert.hu/
mailto:abakonyert@gmail.com

