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A Leader pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között, 

valamint 2011. november 29-től december 5-én 18 óráig lehetett 

elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által 

rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon az MVH-

hoz benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt 

formában kellett csatolni a pályázathoz. 

Összesen 54 db pályázat érkezett be, melyből 5 db-ot 

összeférhetetlenség fennállása miatt az MVH Veszprém Megyei 

Kirendeltségéhez kellett átadnunk további ügyintézés lefolytatására. 

Egyesületünknél a pályázatok ügyintézése megkezdődött. Lezárult az 

alapjogosultság vizsgálata, jelenleg az A1 ügyintézés folyik. Január végén postázzuk ügyfeleinknek a 

hiánypótló leveleket, adategyeztető végzéseket és sajnos néhány elutasító végzést is. Az előzetes 

helyszíni szemlék lefolytatása februárban várható. 

 

 

 

 

A beérkezett LEADER pályázatok 

ügyintézési menete 

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 pályázatkezelés során végrehajtott ügyintézői feladatok, szerepkörök: 

 

 A1 ügyintéző: rögzítés ellenőrzése, nyilvánvaló hiba javítása, alapjogosultság ellenőrzése, 

adminisztratív ellenőrzés, hiánypótlás, szükség esetén helyszíni szemlére utalás, elutasítás esetén 

az elutasító levél összeállítása, befogadó levél összeállítása 

 A2 ügyintéző: „A1” által végzett adminisztratív ellenőrzés felülvizsgálata, szükség esetén 

visszautalása, kérelmek értékelése, adategyeztetés 

 B ügyintéző: „A1” és „A2” tevékenységének mintavételes felülvizsgálati ellenőrzése, szükség 

esetén visszautalása, döntés utáni határozatok véglegesítése 

 Igazgató: döntést hoz a kérelmek ügyében, szükség esetén a kérelmek visszautalása „B” 

ügyintézőnek 

 Helyszíni ellenőr: a helyszíni ellenőrzés, illetve szemle keretében fizikai valóságában ellenőrzi a 

kérelem tartalmát, kitölti a jegyzőkönyvet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Új Széchenyi Terv keretében továbbra is elérhetők a 65%-os támogatású eszközbeszerzési pályázatok. 

Amennyiben cége tervei között szerepel - eszközbeszerzés segítségével termékpalettájának bővítése - 

eszközbeszerzés segítségével szolgáltatásainak fejlesztése - eszközbeszerzés segítségével kifejlesztett, új 

eljárások alkalmazása. 

Ezen tevékenységekre a támogatás keretében lehetősége van gépbeszerzést megvalósítani a fejlesztésben 

résztvevő munkatársak bérét elszámolni vagy iparjogvédelmi szolgáltatást igénybe venni 

A támogatásnak van néhány speciális feltétele, ezért kérem töltse ki mellékelt adatlapot, hogy megtudja, 

jogosult-e indulni a pályázaton! 

Továbbra is elérhetők lesznek a nagy érdeklődést kiváltott megújuló energia-felhasználást és -termelést 

célzó pályázatok, a támogatás mértéke 30-70%. 

A legfontosabb megpályázható területek: 

- Fűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; 

- Napenergia hasznosítása, termelése; 

- Biomassza-felhasználása, termelése; 

- Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz-, depóniagáz-előállítás és hőigény-kielégítésre történő 

hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése 

- Geotermikus energia hasznosítása; szélenergia hasznosítás és termelése; 

- Megújuló energiaforrások kombinálása; 

- Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával. 

 
 
 
 
 

Eszközbeszerzési pályázatok - 

Új Széchenyi Terv 
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A Munkaszervezet az idei évben ellátta mindazon feladatokat, melyeket az Egyesület, az Elnökség, az IH 

és az MVH adott. 

Az akkreditált iroda működtetésének biztosítását, valamint a kérelemkezelési feladatokat továbbra is a 

feladatdelegálási szerződés alapján kellett ellátnunk. Az MVH-val folytatott értékelő megbeszélések 

alapján elmondhatjuk, hogy a kérelemkezelést idén is az elvárásoknak és a határidőknek megfelelő 

ütemben és minőségben végeztük. Ügyfeleinkkel jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk, többen közülük 

beléptek az Egyesületbe. Igyekeztünk a tájékoztatás minden formáját megragadni, kisfilmek, segéd-

űrlapok, honlap, emailek, plakátok és fórumok útján elérni, segíteni és motiválni az érdeklődőket. Az idei 

év folyamán 3 db falufejlesztési, 7 db vidéki örökség, 2 db mikrovállalkozás és 4 db turisztika támogató 

határozatot adtunk ki mintegy 202  millió Ft értékben. LEADER kiírásunk első körére 199 db projekt 

adatlap érkezett be, ezek nagy része a 2. körben is benyújtja pályázatát a 10 célterület kiírás 

valamelyikére. 

Továbbra is úgy gondoljuk, hogy az ügyfelek szempontjából hasznos, ha az Egyesület végzi a 

kérelemkezelést. Hely és pályázóismerettel rendelkezünk, az irodánkba gyorsabban és könnyebben 

bejönnek az ügyfelek, mint esetlegesen a megyeszékhely irodájába, emellett igyekszünk mindent 

megtenni azért, hogy pályázóink a lehető legjobb tájékoztatást kapják. Helyi szakemberekkel jó 

kapcsolatokat ápolunk, többen közülük kiemelt partnerként támogatják Egyesületünk működését. Éves 

ügyfélforgalmunk meghaladta a 800-at. 

Az akciócsoportok működési forrásainak drasztikus csökkentése nálunk is változásokat hozott, a 

munkaszervezet átszervezése elengedhetetlenné vált. Egy fő közös megegyezéssel, egy fő pedig 

felmondással távozott az év folyamán a munkaszervezetből. A beérkező hatalmas számú pályázat miatt és 

az akkreditált feladatellátás biztosítása érdekében november 15-től sor került 1 fő főállású dolgozó 

határozott idejű felvételére, akinek bérköltségére TÁMOP támogatást tudunk igénybe venni, havi 70%-

ban 8 hónapig, mintegy 800 e Ft értékben. Így a munkaszervezet létszáma jelenleg 4 fő (elnökségi döntés 

alapján). 

A pénzügyi tanácsadásra megkötött éves megbízási szerződést júliustól, közös megegyezéssel 

felbontottuk.  

A Munkaszervezet teljesítménye az egész év folyamán 100%-os volt, mely mutatókat a munkatervek 

vizsgálata alapján állította ki felénk az IH és az MVH (60 + 40%-al). Ezekért a mutatókért több feladatot 

kellett elvégeznünk, szigorúbb feltételek mellett, mint eddig bármikor, így külön dícséret illeti a 

munkaszervezet elkötelezett dolgozóit a precíz, pontos munkáért. 

A Munkaszervezet gazdálkodását a 2010.10. hó - 2011.06. hó közti időszakra vonatkozóan ellenőrizte az 

MVH, azt rendben találta.  

Az év folyamán, több rendezvényen (XXI. Zirci BULI Fesztivál, Bakonyi Betyár Nap, OMÉK 2011’) 

képviseltük az egyesületet, bonyolítottunk le szakmai programokat. Minden hónapban hírlevelet állítunk 

össze, mely a vidékfejlesztési témák mellett tartalmazza az akciócsoport rendezvényeit, híreit és 

eseményeit is. Továbbra is nagy hangsúly fektetünk az egyesület megjelenítésére, mind az internetes, 

mind pedig a kábeltelevíziós híradások formájában.  

Az Egyesület és Munkaszervezet egységes megjelenését szolgálják a molinók, poszterek, szórólapok, 

valamint a rendezvényeken használt logós pólók is. A Közösség területén olyan népi iparművészekkel, 

alkotókkal tartjuk a kapcsolatot, akik szívesen működnek velünk együtt. 

Beszámoló a Munkaszervezet 2011. évi  

tevékenységéről 
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A HVS felülvizsgálatát és teljes átalakítását (február - május között) a Munkaszervezet koordinálta oly 

módon, hogy az egyes területekhez az adott téma szakértőit, illetve korábbi TKCS tagokat is hívott. A 

korábbi LEADER célterületek teljes átalakítására és 10 új célterület kidolgozására került sor, emiatt az 

idei évben sok közgyűlés témája a HVS jóváhagyása volt.   

A NATURAMA Szövetséggel továbbra is szoros az együttműködés. Megkezdtük a helyi márka-védjegy 

projekt kialakítását, mely a helyi termékek ismertségének javítását szolgálja. Egy oktatáson és több 

rövidebb projekt fejlesztésen vagyunk túl, 2 db pályázatot nyújtottunk be (MNVH és LEADER) a projekt 

lebonyolítására. Folytattuk a túraútvonalas projektünk bonyolítását. Közösségi Videós projekt elemünk 

eszközfelszerelése céljából 1 db LEADER pályázatot nyújtottunk be. Átlagosan kéthavonta tartjuk 

szakmai összejöveteleinket, ahol a közös projektjeinket fejlesztjük, emellett speciálisan 1-1 témára 

szerveződve tartunk 1 napos találkozókat is (pl. közös pályázatírás céljából). Szövetségünk az ország 

többi akciócsoportja körében is elismerést vívott ki, idén 4 új tagot vettünk fel. Áprilisban a Szövetség 

szakmai egyeztetést tartott a vidékfejlesztési államtitkárral, ahol képviseltük az egyesületek érdekeit.   

A Munkaszervezet többször szervezett szakmai egyeztetéseket, rendezvényeket, értekezleteket, illetve 

rendszeresen részt vett ezeken. 1 db régiós értekezletet, 23 db fórumot szerveztünk.  

Egész évben folyamatos ügyfélszolgálatot bonyolítottunk, továbbra is csütörtökön tartunk 

meghosszabbított nyitvatartást. A kistérségekbe kihelyezett ügyfélfogadást szervezünk vagy kimegyünk 

helyszínre az ügyfél kívánsága szerint. Visszajelzések alapján hatékonynak és ügyfélbarátnak tartják 

ügyfeleink a kialakított rendszert. 

A Munkaszervezet az év folyamán 8 közgyűlés, 4 DT ülés, 5 HBB ülés, 10 elnökségi ülés és 1 FEB ülés 

lebonyolításában vett részt. 

 
 
 
 
 
 

2011.01.10-én Bugyiban, a Beleznay-kastélyban került 

sor a NATURAMA Szövetség találkozójára, melynek 

keretében a tagok közötti hosszú távú Együttműködési 

Megállapodás ünnepélyes aláírására is sor került. A 

Szövetség közel három éve informális alapon működik, 

több sikeres hazai és nemzetközi projektben vett részt 

vagy bonyolított le.  

A rendezvényen részt vettek a Szövetségi tag 

akciócsoportok elnökei, munkaszervezet vezetői és 

azok a vállalkozók, civilek, akik a spanyolországi közös Minőségi Márka Védjegy tanulmányútra 

készülnek.  

Az eddigi tevékenységek és eredmények bemutatása mellett minden csoport megfogalmazta, hogy 

számára miért fontos a Szövetségben való részvétel, a befektetett önkéntes munka. 

 A NATURAMA Szövetség megújította együttműködését 
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Tekintettel a közelgő spanyol tanulmányútra, az együttműködési megállapodás aláírása után került sor a 

„Marca de Calidad” projekt ismertetésére annak érdekében, hogy a projektbe most bekapcsolódó új 

akciócsoportok és vállalkozók is átfogó elméleti tudást kapjanak.  

A találkozó utolsó részében a január 16-20 között lebonyolításra kerülő spanyolországi Márka Védjegy 

tanulmányút technikai részleteit és tudnivalóit beszélték át a résztvevők annak érdekében, hogy mindenki 

felkészülten indulhasson útnak.  

A tanulmányútról bővebben a februári számunkban írunk.  

 

 

 
  

 

Vidékfejlesztéssel foglalkozó szakemberek találkoztak és adták át tudásukat egymásnak az első 

alkalommal megrendezett Nemzeti Vidékfejlesztési Napon. A rendezvényen négy témában keresték a 

megoldást a magyar vidék problémáira, ezt pedig jövőre egy konferenciasorozaton folytathatják. 

„Olyan esemény, amilyenre nem volt példa” – jellemezte 

Klausmann Viktor házigazda a december 14-én, a 

Magyar Mezőgazdasági Múzeumban megrendezett 

Nemzeti Vidékfejlesztési Napot. Először kapott ugyanis 

lehetőséget a vidékfejlesztéssel foglalkozók sokszínű és 

népes közössége, hogy különböző tudományágakat, 

szempontokat képviselő tagjai megismerjék egymást és 

egymás eredményeit, tapasztalatait. 

Mezőszentgyörgyi Dávid, az eseményt szervező VM 

Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VM 

VKSZI) főigazgatója szerint a rendezvény alapvető gondolatát az ünnepek adták. Az Advent és a 

Karácsony ugyan családi esemény, de a vidékfejlesztők közössége is egy nagy család, amely lehetőséget 

kapott, hogy együtt ünnepeljen. 

A vidékfejlesztési nap csak jelképes elnevezés, hiszen sokan számtalan napot áldoztak a vidék 

fejlődéséért – vélte V. Németh Zsolt. A Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára kiemelte, hogy egy 

nagyon sokszínű, élő világról van szó, amely egyszerre gazdasági térség, biológiai egység és társadalmi-

kulturális tér. A résztvevők ennek megfelelően számtalan különféle területet képviselnek, de összeköti 

szerteágazó életpályáikat, hogy mindannyian a vidék mibenlétéről gondolkodnak. Az összegyűlt 

szakemberek négy szekcióülésen vitatták meg a vidékfejlesztés legfontosabb kérdéseit, amelyeket egy-

egy kiemelkedő szaktekintély vezetett fel. Az élénk érdeklődésre tekintettel ezeket a témaköröket külön 

konferenciasorozaton egyenként is megvitatják majd jövőre, jelentette be a rendezvényen 

Mezőszentgyörgyi Dávid.  

Az első szekció felvezetéseként Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató a hagyomány és a vidékfejlesztés 

kapcsolatáról beszélt. Szerinte téves az a felfogás, amely „buta parasztot” lát a vidékiekben, hiszen ők 

olyan, évezredek óta átöröklődött tudás birtokosai, amely az életet szolgálja. Rámutatott, hogy ma 

mindenütt a tapasztalathoz nyúlnak vissza: a gyógynövények hatását a modern gyógyszerészet igazolta, a 

Hírek 

I. Nemzeti Vidékfejlesztési Nap 
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családi gazdaságok tudatosan védték a környezetet, a vidéki társadalom pedig szokásain keresztül védte a 

közösséget. „Ha meg akarunk maradni, vissza kell térnünk a hagyománymegőrző vidékhez” – szólított fel 

Andrásfalvy Bertalan. 

A turizmus és sport vidékfejlesztési vonatkozásait Csizmadia László mutatta be. A Falusi és 

Agroturizmus Országos Szövetségének elnöke rámutatott, hogy a sport mély hagyományokra tekinthet 

vissza, gyakorlatilag egyidős az emberrel, és komoly turisztikai lehetőséget jelent. Megfelelő módon, 

például a vízi sportokon keresztül kiváló módja lehet a vidékfejlesztésnek. 

A harmadik szekció a tudástranszferrel, az innovációval és az ismeretátadással foglalkozott a vidéki 

térségekben. Németh Tamás szerint ehhez iskolákra, a VM VKSZI-hez hasonló intézményekre és ezek 

láncára van szükség, de hiába van meg a megfelelő alap, emellett a bizalomnak is meg kell lennie. 

G. Fekete Éva, a Miskolci Egyetem docense az utolsó szekció témáját, a közösségi gazdaságfejlesztést és 

a hálózatszerű működést vezette fel. A munkahiány, a kielégítetlen szükségletek és az individualizmus 

három problémája az, amelyre a közösségi gazdaságfejlesztés választ igyekszik nyújtani. Ehhez a nem 

kormányzati szervezetekre van szükség, valamint megfelelő jogi-gazdasági környezetre és a helyi 

sikertényezők feltárására. 

A délután az ünneplésé volt, bár erre már délelőtt is volt ok: a megnyitó után több mint egy tucat 

intézménynek adták át a Szakmai Szaktanácsadási Központ címet, és a Falusi és Agroturisztikai Díjakat is 

kiosztották. A szekcióüléseket Beer Miklós váci megyéspüspök adventi áldása, majd kötetlen ünnepi 

pódiumbeszélgetések követték vidékfejlesztőkkel és vidéki kötődésükről kevésbé ismert közéleti 

személyiségekkel.                                                               

                                                                                                                                         Forrás: VM VKSZI 

 

 
 

 
 

2011. december 22-én került megrendezésre a város karácsonyi 

ünnepsége a Bodajki Általános Iskola tornatermében. 

   

A rendezvény Almádi István polgármester köszöntőjével vette 

kezdetét. Az ünnepi beszéd fő mondanivalója az volt, hogy ne 

feledkezzünk el a szeretet nagykövetéről, a mosolyról. „Ha 

megtagadják tőled azt a mosolyt, melyet megérdemeltél, légy 

nagylelkű és add ajándékba a tiédet.” – tartja egy bölcs mondás. 

Ezután a Bodajki 

Általános Iskola 

kórusa lépett 

színpadra Kovácsné Nagy Márta kórusvezető 

közreműködésével. 

  

Az ünnepség kiemelkedő eseménye a képviselő-testület által 

adományozott Polgármesteri díszoklevelek átadása volt. 

Almádi István polgármester és Wurczinger Lóránt 

alpolgármester a díjazottakat külön köszöntötte, kiemelve 

önként végzett munkájukat, mely példáként állhat a település 

polgárai előtt. A kitüntető címeket Valasek Viktor, Gere 

Dániel és Piller Attila vették át. 

Karácsonyi Ünnepség Bodajkon 
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Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő tagjai a díszoklevelek átadását követően a 

gyerekeknek egy tábla csokoládéval kívántak boldog ünnepeket. 

 

 

Az ünnepség záró műsoraként az országszerte ismert, 2010-es év X-Faktor győztese, Vastag Csaba lépett 

színpadra. A teltházas rendezvényen a közönség az előadóval együtt énekelhette az ismert dalokat. A 

legfiatalabb korosztályt a művész maga mellé hívta a színpadra. Az énekes fellépését a közönség állva, 

hangos tapsviharral fogadta. 
 

Forrás: www.bodajk.hu 

 

 

 

A Budapesti Kongresszusi Központban január közepén 

rendezték az Esküvő Kiállítást, melynek a Herendi 

Porcelánmanufaktúra Zrt. hagyományosan résztvevője. Az 

idei évben egy rendezvényszervező társaságában jelentünk 

meg a rangos rendezvényen, egy exkluzív, teljes körű 

esküvőszervező céghez, a Donnaromanticához csatlakoztunk. 

 

Az életük nagy 

eseményére készülő pároknak bemutattuk esküvői 

termékajánlatainkat: a kölcsönözhető porcelánkészlet 

lehetősége mellett a Herendi mintás Héjja-ruhákat, ragyogó 

porcelán ékszereinket és nászajándék-ajánlatainkat egyaránt. 

A Herendi porcelánokkal pazarul megterített asztalok, és a 

Héjja Jánossal évek óta tartó közös együttműködésünk 

eredményeképp bemutatott új Herendi mintás ruhák nagy 

sikert arattak. 

 

Forrás: www.herend.com 

 

 

A korábbi napok bajlós időjárási viszonyai ellenére szakadó hóesésben, 

ideális körülmények között zajlott le 2012.január 22-én a Red Bull Home 

Run pénzdíjas sí- és snowboard verseny első magyarországi futama. A 

tömeglesikló típusú versenyen 80 induló között, két körben dőlt el a 

leggyorsabbnak járó cím sorsa. A versenyző a sípszó elhangzása és a 

becsatolás után egyszerre rajtoltak el, majd versenyszámonként a 10-10 

leggyorsabb, elsőként célba érő versenyző jutott tovább a döntőbe. Az 1km 

  Red Bull Homerun 

Esküvő Kiállítás 

http://www.herend.com/
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hosszú, akadályokkal tarkított pályán a leggyorsabbaknak járó fődíjat végül a síelők között Czakó Gergő, 

míg a snowboardosok között Sümegi Péter érdemelte ki. A 100 ezer Ft összdíjazású versenyen bárki 

indulhatott, egyetlen feltétel a bukósisak használata volt. A verseny sportszerűségét jelzi,hogy bár 

gyorsasági versenyről volt szó, minden induló sérülés nélkül, épségben célbaért.  
 

 

 

 

 
 
 
  
 
2012.január 28-án 11. alkalommal kerül megrendezésre a szezon legrangosabb amatőr verseny a 

Veszprémi Nyílt Sí- és Snowboardbajnokság! A legkisebbektől a seniorokig, mindenkit várunk a 

versenyen! 

 

 

A verseny helyszíne: Nordica Síaréna - Eplény 

A verseny időpontja: 2012. január 28. (szombat ) 10.00-tól 

 

 

A versenyen részt vehet: minden magyar állampolgárságú amatőr 

gyermek, felnőtt és nyugdíjas. Külön kerül értékelésre minden olyan nevező, aki az elmúlt 3 évben 

igazolt versenyző volt, vagy a Magyar Síszövetség nyilvántartotta, valamint az előző 5 évi versenyek 

abszolút bajnokai. Nevezhetnek a szervezésben résztvevők is. 

 

 

 
 

 

Az idei évben 2012. január 28-án kerül megrendezésre a havas sportok ünnepe, 

a Snow Day. 

A kezdeményezés célja, hogy egy olyan téli sportfesztivált hozzunk létre, 

amelyen minden érdeklődő, minden korosztály közelebbről megismerkedhet a 

téli sportolási lehetőségekkel, versenyeken vehet részt és oktatók segítségével 

kipróbálhatja az összes jelenlévő sportágat. 

A tavalyi évhez képest, idén egy napos lesz a rendezvény. Ugyanakkor, 

tartalmában nem lesz kevesebb a rendezvény, hiszen idén is szakmai 

szervezetek mutatják be és biztosítank lehetőséget sportáguk kipróbálására.  

A program ideális kikapcsolódási lehetőséget nyújt kicsiknek és nagyoknak 

egyaránt! 

 

Események 

Snow-Day 

 

XI. Nyílt Sí- És Snowboardbajnokság 
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Január 29-én, vasárnap újabb túrára várjuk az érdeklődőket Bakonybélbe! A kirándulás során a 

résztvevők túravezetőnk kalauzolásával a 16. század félelmetes rablólovagjainak, a Podmaniczkyaknak a 

nyomába eredhetnek.  

A több száz éves legenda helyszíneinek felkutatása igazi kalandot ígér! 

 

 

Zirc Városi Önkormányzat, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform 

Zirc, a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Országzászló Alapítvány 

nevében ezúton szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki Zircen illetve  térségében él, 

dolgozik  és szeretne eltölteni  egy kellemes, jó hangulatú estét barátaival, kollégáival 

Helyszín: Reguly Antal Szakképző Iskola tornacsarnoka 

Időpont:  2012. február 18.    19 óra 

Zenél: RULETT együttes, Magyarország egyik legjobb Buli zenekara 

Jegyek: a korlátozott létszám miatt csak elővételben vásárolhatók  

  Túra Bakonybél környékén 
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2012. január 23. - 2012. február 10. 

Művelődési Ház Zirc /Kálovits Gabriella: 593-810/ 

Belépőjegy vacsorával 2 800,- Ft /Rántott csirkemell, natúrszelet, vegyes köret, savanyúság, 

elfogyasztása az ebédlőben/ 

A helyszínen büfé üzemel, finom italokkal, koktélokkal, barátságos árakkal  

BBBeeelllééépppőőőjjjeeegggyyy   vvvaaacccsssooorrraaa   nnnééélllkkküüü lll:::   111   666000000,,,---   FFFttt   

MMMeeegggjjjeeellleeennnééésss:::         JJJEEELLLMMMEEEZZZBBBEEENNN         

(((hhhaaa   nnneeemmm   ssszzzeeerrreeetttnnneee   jjjeeelllmmmeeezzzbbbeee   bbbúúújjjnnniii,,,    aaakkkkkkooorrr   ttteeerrrmmméééssszzzeeettteeessseeennn   aaalllkkkaaalllmmmiii   rrruuuhhhááázzzaaatttbbbaaannn)))   

AAA   nnnaaagggyyy   ééérrrdddeeekkklllőőődddééésssrrreee   vvvaaalllóóó    ttteeekkkiiinnnttteeetttttteeelll   kkkééérrrjjjüüükkk,,,   mmmiiinnnééélll    eeelllőőőbbbbbb   bbbiiizzztttooosssííítttsssaaa   hhheeelllyyyéééttt   aaa   ppprrrooogggrrraaammmooonnn!!!   

A szervezők nevében: 

                                                     Ottó Péter 

                                         polgármester 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

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

