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Megjelent az Irányító Hatóságának 108/2012
(XI. 9.) számú Közleménye

Megjelent Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 108/2012 (XI. 9.)
számú Közleménye mely a Falumegújítás, -fejlesztés és Vidéki örökség megőrzése intézkedések
keretében nyitva álló támogatási kérelem benyújtási időszak meghosszabbításáról szól. Az
ügyfelek 2012. november 30- ig nyújthatják be pályázataikat az illetékes Akciócsoporthoz.

December 17-én lejár a meghosszabbított
határidő

Ez év december 17-éig meghosszabbították egyes EMVA-jogcímek megvalósítási határidejét.
Az érintettek egy részének
Az 56/2012. (VI. 22.) VM rendelet 2012. december 17-ig meghosszabbította a megvalósítási
határidőt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap egyes december 31-ig, a másiknak
2013. március 31-ig kell benyújtania utolsó kifizetési kérelmét.beruházási jogcímeinek esetében,
a 2007-2008-ban benyújtott támogatási kérelmeknél, illetve azoknál az ügyfeleknél, akik
megfelelnek a hivatkozott rendeletben meghatározott feltételeknek.
Az érintett ügyfelek egyik csoportjának 2012. december 31-ig, másik csoportjának 2013. május
31-ig kell benyújtania az utolsó kifizetési kérelmét a támogatott művelet lezárását igazoló
okiratokkal, jogerős engedélyekkel együtt.
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Az 56/2012.(VI.22.) VM rendelet teljes terjedelmében elérhető, a vonatkozó szabályozás
részletei a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján az érintett jogcímrendeletekhez
kapcsolódó, a támogatás kifizetésének igényléséről szóló közleményekben találhatóak meg.

Megjelent 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet az
előlegfizetésről!

Megjelent a M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 154. számában a vidékfejlesztési miniszter
118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes
beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről.

Egyesületünk ingyenes Közösségi Videós
képzést tart!

A gyakorlati képzés folyamán megtanulunk 1 perces
kisfilmeket készíteni, melyek széleskörűen használhatók pl.
túraútvonalakhoz,
vállalkozás
népszerűsítéséhez,
önkormányzati kishírekhez, egyesületi tevékenységek,
sportesemények bemutatására. A képzéshez nem szükséges
előtanulmány, vagy gyakorlat!
A képzés időpontja: 2012. december 03–05. 09-16 óra
között.
A képzés helyszíne: Zirc, Petőfi Sándor u. 4. TSZ emeleti
tanácstermében és a forgatási helyszínek.
További információ és jelentkezés:88/415-791, abakonyert@gmail.com.
Szeretettel várunk, tanuljunk közösen!
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TRANSLEADER

Nemzetközi együttműködéssel a LEADER megközelítés eredményes megvalósításáért
Az MNVH LEADER szakosztály projektjének bemutatása:
Vajon az európai tagállamok hogyan birkóztak meg a
vidékfejlesztés útvesztőivel és hogyan állították a helyi
közösségeket a LEADER program segítségével a vidéken
élők életminőség javításának szolgálatába? Hogyan adott a
vidéki térségek számos problémájára a LEADER, mint
módszertan választ? Projektünk útkeresés. Megoldások,
válaszok keresése, átvehető, jó gyakorlatok vizsgálata egy
eredményesebb hazai implementációért.
A TRANSLEADER projekt átfogó céljául a 2014-2020-as
időszakra történő felkészülés segítését tűzte ki, az érintett
szereplők felkészültségének gyarapítását a témában elérhető
ismeretanyagok és a közös tanulás fórumainak
megteremtése által. Célunk, hogy négy országtanulmány,
majd egy összehasonlító tanulmány keretében nemzetközi
kitekintést nyújtsunk a LEADER végrehajtásának teljes folyamatáról.
A vizsgálatba bevont országok körének meghatározásánál több szempontot vettünk figyelembe,
igyekeztünk a LEADER megközelítés megvalósításának minél sokszínűbb, több évtizedes
gyakorlataival bíró tagállamokat kiválasztani. Végső választásunk az Európai Unióban
kiemelkedő mintaként szolgáló finn és ír gyakorlatokra esett. A két „legjobb” mellett a
szomszédos Ausztriát és a múltjában, bürokráciájában hazánkhoz legközelebb álló
Spanyolországot jelöltük meg úticélként. A projekt megvalósításához négy szakértőt kértünk fel,
Magócs Krisztina vezető tervezőt, dr. Nemes Gusztávot, az MTA kutató-oktatóját, Szabados
Zsuzsannát, az Éltető Balaton Felvidékért, valamint Hutvágnerné Kasper Juditot, a Bakonyért
helyi akciócsoportok munkaszervezet vezetőit.
Az elvárt eredmények elérése érdekében 2012. májusában Budapesten szélesebb körben (VM,
NAKVI, VIAB, HACS-ok) pontosítottuk az egyes országok vizsgálatának, a készülő
tanulmányoknak tartalmi elemeit.
A beszélgetésnek köszönhetően minden országtanulmány egységes szerkezetben, részletesen
mutatja be az érintett tagállam történetét, gazdasági,
társadalmi fejlődését, nemzeti vidékfejlesztési programjának
alakulását, a LEADER programban való eddigi részvételét, a
HACS-ok (partnerségek) kialakulását, működését, feladatait.
A szervezeti keretek áttekintése, a finanszírozás rendszerének
ismertetése, a projektgenerálástól a fenntartási időszakig tartó
teljes döntéshozatali, végrehajtási és monitoring struktúra is
kibontásra kerül. A tanulmányok kiemelt jelentőséget
fordítanak a többszintű kormányzás, autonómia, valamint az
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együttműködések kérdésköreire. Szakértőink az együttműködések tanulmányozásakor a térségen
belüli hálózatok, valamint a térségek közt és nemzetközi szinten kialakuló együttműködések
természetét, működését, fontosságát elemezték a vidék fejlődése szempontjából. Természetesen
nem maradhatott el a nemzeti vidéki hálózatok, érdekvédelmi szereplők, egy-egy mintaprojekt
bemutatása sem.
Az egyes vizsgált országok tapasztalatait műhelyek
keretében, minél szélesebb körben szerettük volna
megosztani, valamint a résztvevőkkel egy javaslatot a
2014-2020-as időszak közösségek által irányított
helyi fejlesztések megvalósításának integrált, a
LEADER megközelítés kulcsszempontjait és a hazai
kereteket
figyelembe
vevő
rendszerére
megfogalmazni. 2012. novemberében Alsópáhokon,
Újszentmargitán és Inárcson a települési Integrált
Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT-k) adtak otthont azon területi műhelysorozatunknak,
ahol irányított beszélgetésekkel, előadásokkal részben a nemzetközi tapasztalatok megosztása,
részben a LEADER-ben, illetve a közösség által irányított helyi fejlesztésekben várhatóan
érintett hazai szervezetek és szereplők tapasztalatainak, ismereteinek és véleményeinek feltárása
és integrálása történt meg.
Többkörös egyeztetés keretében szakértőink 2013. január végéig a VM, MNVH, MVH, NAKVI,
VIAB szervezetek bevonásával készítik el a LEADER 2014-20-as hazai megvalósítására
vonatkozó javaslatokat, egy tanulmány formájában. Bízunk benne, hogy a készülő tanulmány
döntéshozóink számára mind a következő vidékfejlesztési program készítésénél, mind a program
sikeres megvalósításáért felelős végrehajtási rendszerek kialakításánál az optimális út
megválasztásában nyújtanak segítséget.
(A projekt eredményeit, tanulmányait rendszerezett formában a www.transleader.webnode.hu
oldalon olvashatják.)

Kerékpáros Nap Zircen

Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet új kerékpártárolójának hivatalos átadására kerül sor
november 17-én, szombaton, 10 órától. Kísérőprogramok sokasága várja az érdeklődőket.
Mint arról már korábban beszámoltunk városunk honlapján, a zirci kórház eredményesen
szerepelt a KEOP 620/A/11-2011-0120 kódjelű pályázaton, s majdnem hét millió forintot nyert
kerékpártároló kivitelezésére. Céljuk, hogy a dolgozókat a kerékpárral való közlekedésre
ösztönözzék, egyúttal kerékpáros napot hirdetnek meg a lakosság számára. Felnőtteknek és
gyermekeknek egyaránt kínálnak programot, szakmai, játékos és sportos része is lesz a
Mozgásszervi rehabilitáció épületének parkolójában sorra kerülő rendezvénynek. Előadást
„A BAKONYÉRT” Egyesület

hallgathatunk a lokális és globális környezetszennyezésről és a fenntartható városi közlekedés
lehetőségeiről, a biciklivel érkező családok ügyességi versenyen mérhetik össze erejüket. Rajzés fotóversenyt is hirdetnek, melynek témája a fenntartható városi közlekedés. A kerékpártároló
hivatalos átadását követően bringás felvonulással zárul a program.
www.zirc.hu

.

Fél év alatt 33 ezer látogatót fogadott a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park új bemutatóhelye, a Pannon Csillagda: a szórakoztató
ismeretterjesztés mellett tudományos munka is folyik Bakonybélben

A 30 ezer látogató rendkívül különböző
turisztikai szegmensekből érkezett: 200
oktatási intézmény, négyezer család, 12
ezer egyéni vagy csoportos turista
hazánkból és külföldről – mondta Bárány
László, a komplexum üzemeltetője. A
statisztikák szerint a csillagdában egy
turista átlagosan 1 óra 40 percet töltött el,
döntő többségük csillagász tárlatvezetés
során járta be a komplexumot. Ez óriási
feladat, hiszen az elmúlt fél év során
számos olyan nap volt, amikor több mint
félezer látogatót fogadott az intézmény - jegyezte meg Bárány László.
A Pannon Csillagda egyszerre lát el több funkciót: ismeretterjesztő, turisztikai és kutatási
célokat. Napszaktól és időjárástól függetlenül működik a látógatóközpont, csillagászati
kiállításon interaktív, kísérletező módon ismerkedhetünk Galilei és Newton felfedezéseivel,
megcsodálhatjuk a hatalmas Gibeon-meteoritot. Az intézményben együtt "léphetünk" a Holdra
Neil Amstronggal, beülhetünk a NASA által is használt, F104 vadászrepülőből kiszerelt eredeti
katapultülésbe, lefényképeztethetjük magunkat az Apollo 11 programban részt vevő asztronauták
űrruhájával. A távcsőkupolában négy, professzionális teleszkóp kapott helyet.
Ezek egyike az a speciális naptávcső, mely a laikusoknak is napkitöréseket és napfoltokat tesz
könnyen láthatóvá, míg három másik távcsővel az éjszakai égboltot szemlélhetjük. A legnagyobb
műszerhez a kutatók speciális kamerákat csatlakoztatnak, melyekkel az emberi szem
határérzékenységénél 16 milliószorta halványabb csillagokat pillanthatunk meg.
A napokban jelenik meg a Pannon Csillagda első tudományos publikációja is: Németh Péter
csillagász, a Pannon Csillagda munkatársa egy nemzetközi kutatócsoporttal közösen mutatja be
eredményeit a The Astrophysical Journal című folyóiratban.
forrás: http://kulturport.hu

„A BAKONYÉRT” Egyesület

Legendák a Kávéházban

Novemberi Kávéházi estünkön a zsúfolásig megtelt
Apicius Kávéházban a Nemzet Színésze, Haumann
Péter, és a tavalyi évben a borászok borászának
választott Györgykovács Imre voltak a vendégek.
Hosszú
szervezés
eredményeképpen
a
színésztársadalom
és
a
borásztársadalom
legnagyobbjai adtak randevút Herenden. Színész
vendégünk alakításait felsorolni szinte képtelenség:
közel 200 színházi szerep, jóval több mint 50
nagyjátékfilm, hasonlóan sok TV-film. Sokan
vígjátéki színésznek tartják elsősorban, hiszen temérdek kabaréjelent főszereplője is. De emellett
emlékezetes drámai alakítások is fűződnek nevéhez. Kossuth-díjas, Prima Primisimma díjas,
kétszeres Jászai Mari díjas, a Magyar Köztársaság érdemes művésze, a Halhatatlanok
Társulatának örökös tagja, s 2 éve a top 12 tagja, azaz a Nemzet Színésze!
Haumann Péter ezen az esten is elbűvölte a
közönséget, közvetlensége, egyedi stílusa és
előadásmódja magával ragadó. Utánozhatatlan
színészlegenda,
akivel
Praznovszky
Mihály
irodalomtörténész beszélgetett, sztorizgatott, s nem
volt nehéz rávenni a művészurat két előadásra sem,
melyeket vastapssal jutalmazott a hálás közönség.
A kultúra mellett természetesen a jó borok sem
hiányozhattak, melyekről ezúttal a tavalyi évben a
borászok borászának választott kis manufakturális borászat gondoskodott a Somlóról.
Györgykovács Imre 1 hektáron gazdálkodik feleségével, s minden munkafolyamatot ketten
végeznek. Ez a hitelesség, a tökéletességre törekvés tetten érhető minden borában. Kivételes,
egyedi íz és zamat jellemzi minden palack borát. Előadásában egy végtelenül szerethető,
gondoskodó maximalista borászt ismerhettünk meg a remek nedük mellett. Felejthetetlen este
volt, két legendával! Decemberben pedig a Kávéházi estek szezonzáróján Szepsy István lesz a
vendégünk Tokaj Hegyaljáról! Várunk mindenkit akkor is!
Forrás: www.herend.com

Óriási parkolók és új síterületek!

Többet nem kell a 82-es számú főút melletti területen megállni, ha a lenti parkolók esetleg
megtelnek, mert a sípályához vezető út mentén két teljesen új, összesen 1000 autó befogadására
képes parkolót építünk. Ezek sokkal közeleb vannak a felvonókhoz. Innen síbuszokkal
ingyenesen szállítjuk le és vissza a síelőket a pályákhoz.
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A sípályák közvetlen környezetében levő négy fő parkolónkban 20-20 hellyel több található az
átalakításoknak köszönhetően.
A négyes számú parkolónkat kibővítettük, ezért 20 autóval több fér
majd be. Így az átalakításokkal együtt 100 autónyi többlet parkolóhely
van a sípályák közvetlen közelében. Vadonatúj 2/b sípályánkra
fémhalogén világítást szereltünk az esti síelhetőség érdekében.Az
egyes és kettes csákányos felvonó átszállójánál hatalmas találkozási
pontot alakítottunk ki, így kényelmesen lehet átszállni, kiszállni és
visszacsúszni is.
Kiszélesítettük a 3-as csákányos felvonó nyomvonalát, hogy
kényelmesebb és biztonságosabb legyen.A Szent Sólyom kiszállóját jelentős földfeltöltéssel és
néhány fa kivágásával kibővítettük. Az eddig 6 méter széles és 15 méter hosszú kicsúszó 30
méter széles és 50 méter hosszú lett.
Új jegyrendszert vezettünk be, és átalakítottuk nyitva-tartási időnket.
Hétvégeken és kiemelt napokon korábban nyitunk ki, illetve hetente
három napon késő estig leszünk nyitva.
Új honlapot fejlesztettünk, melyet számos más funkció mellett
hírlevélküldő modullal láttunk el.
Az 5-ös pálya alsó részét és becsatlakozási pontját az eddigi 6 méterről 10 méterre szélesítettük.
Forrás: http://siarena.hu/

Adventi Ablaknyitogató

A Nagyesztergári Német Nemzetiségi Kör Egyesület és a Német Nemzetiségi Önkormányzat
szeretettel meghívja 2012. december 1 -én 18:00 órakor kezdődő ünnepségére!
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Meghívó

2012. november 26.-án hétfőn 17 órai kezdettel a Kaszap István Ház
Katolikus Ifjúsági- és Szabadidőközpontban ( Fehérvárcsurgó Kossuth u
1.) Erkölcs a Biblia tükrében Előadást tart: Frits Zsuzsannaa A Hit éve
címmel (Miben hisz az emberiség) Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fehérvárcsurgói Csoportja
Kissné Lázár Erzsébet a helyi Máltai csoport vezetője
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