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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 

 

 

 

 

 

 

A 169/2012. (XI. 28.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok 

közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 

11.) VM rendelet alapján nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Az Egyesület Döntéshozó Testülete 

november 29-én elbírálta a 

mikrovállalkozási pályázatokat. A döntés 

értelmében 5 (bándi, 2 csetényi, 

fehérvárcsurgói és bakonycsernyei) 

vállalkozó részesült támogatásban, 

összesen 69.801.619 Ft értékben.  

A Testület december 14-én a turisztikai pályázatokról is döntött. 5 pályázó (Bánd, 2 Dudar, 

Bakonybél, Bakonycsernye településekről) kapott támogatást 112.778.210 Ft értékben.  A 

támogatási határozatokat várhatóan még az idei évben megkapják a nyertesek, nyereményükhöz 

ezúton is gratulálunk! A pályázat megvalósításával kapcsolatos ún. nyertes fórumot januárban 

szervezünk az ügyfelek részére. 

Megjelent! 

Megszületett a döntés a mikrovállalkozási 

és turisztikai pályázatok esetében! 

 

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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Beérkeztek a falufejlesztés, vidéki örökség megőrzése pályázatok irodánkba. 34 db pályázatunk 

van, ebből 24 db a falufejlesztésre és 10 db a vidéki örökségre beadott kérelem. A pályázatok 

érkeztetése, iktatása és rögzítése lezárult, jelenleg az alapjogosultsági vizsgálat zajlik, várhatóan 

december 21-ig.  A pályázatok további ellenőrzése és a helyszíni szemlék lebonyolítása január 

végén várható, döntés kb. március végére várható. A felosztásra kerülő  keret a két jogcímre 

összesen mintegy 370 millió Ft.  

Ezúton is köszönjük ügyfeleinknek az együttműködést! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyesületünk nagy sikerrel tartotta meg első közösségi videós képzését, melyen 14 fő sajátította 

el a kisfilm készítés elméleti és gyakorlati alapjait. Oktatónk Ladányi János volt. 

Az első napon a filmkészítésről beszélgettünk, 

majd számba vettük a kisfilmek előállításához 

szükséges eszközöket és azok működési módját. 

A délután folyamán pedig forgatócsoportot 

kialakítva leforgattuk első kisfilmünket, illetve 

megterveztük a másnapi forgatási nap 

menetrendjét.  

Kedden 4 helyszínen forgattunk filmeket: az 

elsőt a Csetényi Református Egyházközség 

lelkészével, Hajdú Ferenccel készítettük közösen. Délután a résztvevők három forgatócsoportban 

dolgoztak és készítettek filmeket:Bakonynánán Czeglédiné Budai Katalin bútorfestőnél, 

Dudaron Hegedűs Árpád kosárfonónál és Eplényben a Kökényes Vendégházban.  A 

forgatásokon igyekeztünk mindenkit bevonni, így az operatőr és riporter mellett szerkesztők, 

rendezők, világosítók, hangtechnikusok is dolgoztak.  

Közösségi Videós képzés 

 

Falufejlesztés, Vidéki örökség 

megőrzése pályázatok 
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A harmadik napon a kisfilmek vágása, véglegesítése kezdődött meg, mely áthúzódott egy 

önkéntesen bevállalt 4. napra is, hiszen ez a munka nagyon időigényes és speciális 

vágóprogramokat, illetve gépeket igényel.  

A képzésen részt vevők szeretnék a most megtanult technikát saját településükön is hasznosítani, 

illetve velünk az együttműködéseket 

folytatni, így megállapodtunk, hogy a jövő 

évben pályázat segítségével próbáljuk a 

hálózat tagjait egységesen felszerelni 

további eszközökkel és velük együtt 

közösen kialakítjuk a következő képzés 

tematikáját is annak érdekében, hogy a 

kisfilmeket minél jobb minőségben 

készíthessük el és az együttműködésünk, 

közös munkánk folyamatos legyen.  

Köszönet az oktatónak és a lelkes csapatnak a kreatív együttműködésért! 

 

 

 

 

 

 

 

Az IH közzétette a jövő évi várható LEADER fejlesztési keretünket, mely 155 millió Ft. Ehhez 

hozzáadódik még a fel nem használt, illetve visszamondott fejlesztési források összege (ez 

jelenleg kb. 60 millió Ft), így 2013-ban várhatóan (legalább) 205 milliós keretre tudunk 

pályázatokat kiírni. A pályázatok legkorábban március-május tájékán várhatóak, azonban előtte 

HVS felülvizsgálat során lesz módunk kialakítani/átalakítani az új pályázati kiírásokat. Az IH 

szabályait még nem ismerjük (jelenleg szó van az esetleges célterületek számának 

maximálásáról), de úgy gondoljuk, hogy fontos lenne már most látnunk azokat a fejlesztési 

ötleteket, amelyekkel pályázni kívánnak.  

Mindezek miatt a honlapunkon újra elhelyezzük a projekt gyűjtő adatlapot, melyen kérjük 

egyesével felvezetni azokat a projekt ötleteket, melyekkel pályázni fognak. Ezek az információk 

nagyon fontosak nekünk, mert ezek alapján tudjuk tervezni a kiírások témáját, támogatási 

összegeit, igénylők körét, várható igény nagyságokat keretenként. 

Kérjük szíves együttműködésüket. Dolgozzunk közösen annak érdekében, hogy a 

stratégiánk és a LEADER pályázat minél több bakonyi projektet támogathasson! 

 

LEADER 2013 
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A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2. alkalommal szervezte meg nagy sikerű vidékfejlesztési nap 

rendezvényét a budapesti Vajdahunyad Várban. Az esemény 2. napján egy nemzetközi fórum került 

megtartásra, melyen 7 tagállam képviselője (Ausztria, Szlovákia, Finnország, Románia, Lengyelország, 

Észtország és Olaszország) beszélt az ottani LEADER tapasztalatokról, a Nemzeti Vidéki Hálózatok 

munkájáról, jó gyakorlatairól és az előttünk álló 2014-20-as időszak előkészítéséről.  

Az MNVH LEADER szakosztálya felvételt nyert az ELARD –ba (nemzetközi, HACS-okból álló 

LEADER Szövetség), melynek jelenlegi elnökségét a finnek viszik.  A Szakosztályt Páliné Keller Csilla 

szakosztályvezető és munkaszervezet vezető (Alpokalja HACS)  és Hutvágnerné Kasper Judit (A 

BAKONYÉRT Egyesület) képviseli majd a nemzetközi üléseken. 

 

 

„  

 

 

 

 

 

Szebbnél-szebb ötletes kézműves alkotásokat 

csodálhattak meg, akik ellátogattak a 

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termébe az 

„Ügyes kezű lányok-asszonyok kreatív 

kézimunkái” című kiállításra, melynek 

megnyitójára 2012. november 30-án 17 órakor 

került sor.  

Almádi István polgármester név szerint 

köszöntötte az alkotókat, méltatta műveiket, és 

ajándékkal köszönte meg a készítők munkáját.  

A kiállítók névsora:Papp Józsefné, Rácz 

Alajosné, Dreska Istvánné, Ruprecht Ottóné, 

Abos Ilona, 

Törpe Ovis óvónők és szülők: Ruskó Sándorné, 

Skrabákné Ruff Katalin, Krausz Zsófia, Kovácsi 

Tamásné, Dobrocsiné Vincze Annamária, Rigó 

Hajnalka, Szabó Annamária, Horváthné 

Konstantin Nikolett, Szepesi Borbála, Vörös 

Mihályné.  

A Törpe Ovis óvónőknek köszönjük a műsort, a 

kiállított művek készítőinek pedig köszönjük a csodás élményt! 
 

Forrás: www.bodajk.hu 

 

„Ügyes kezű lányok-asszonyok kreatív 

kézimunkái” 

 

    II. Vidékfejlesztési Nap, Nemzetközi fórum 
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Újabb vendéglátóhely létesítésével és óriási információs-technológiai fejlesztésekkel készül az 

eplényi Nordica Síaréna. Új büfé nyílik az egykori kőház aljában, a tetején pedig 

napozóágyakban lehet pihenni. Mobilosoknak jó hír, erősebb lesz a térerő a pályák környékén. 

 

Az egyes és a kettes felvonó találkozásánál levő 

kőházat beburkolták, tetején egy 80 négyzetméteres 

panorámateraszt hoztak létre, a kőház elé pedig egy 

100 négyzetméteres teraszt építenek. Az épület 

aljában egy büfét nyitnak, ahol finom ételekkel és 

italokkal várják a vendégeket. Bérelhetünk 

napozóágyakat is, amelyekben ülve a teraszokon 

megpihenhetünk.  

Az Ámos-hegy tetejére egy telefonos átjátszóállomást építenek, így tökéletes térerő lesz az 

eplényi pályákon. A felső torony kiegészítéseképpen egy mobil jelerősítőt szerelnek fel a Holle 

Anyób házban. Mindemellett wifi szolgáltatással is kedveskednek a Holle Anyóba betérőknek.  

A mobil alkalmazások tekintetében egy igazi ínyencség várja majd a Nordica Síarénába 

látogatókat. Beüzemelik a MAP to SNOW rendszert. A Síaréna lehetővé teszi, hogy pontokat 

gyűjtsünk a népszerű mobilos játékban az eplényi pályákon síelve is.  

A változatos pályákon való sportolás 

rendkívül biztonságos lesz, mert a Nordica 

Síaréna rengeteget fordított különböző 

biztonsági elemek beszerzésére.  

Azért, hogy a vendégek szálláskeresését 

megkönnyítsék, központi szállásfoglalási 

rendszert hoztak létre, amely elérhető a 

megújult Síaréna honlapon. Aki a Síaréna 

weboldalon vagy az aréna utazási irodáján 

keresztül foglal szállást, jelentős 

kedvezményekben részesül.  

Az eplényi Nordica Síaréna, a visegrádi Nagyvillám sípálya, a Kékestető sípálya és a Síelők.hu 

internetes portál együttműködésének köszönhetően – a Magyar Sí Szövetség égisze alatt – 

megszületett az Egységes Magyar Síbérlet. Ez azt jelenti, hogy egy szezonbérlet megvásárlásával 

három magyar sípályán lehet síelni. 

forrás: http://www.sielok.hu 

Informatikai fejlesztések és új vendéglátóhely Eplényben 

 

 

http://siarena.hu/
http://www.sielok.hu/
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Bakonycsernye Önkormányzata hosszú évek óta kitüntetett 

figyelemmel ápolja bányász hagyományait, de megyén kívülről is 

érkeztek az ünnepségre. Immáron kilencedik alkalommal rendezték 

meg a polgármesteri hivatalban az egykori és jelenlegi bányászok 

köszöntését.  

Nem maradt ülőhely, zsúfolásig megtelt a nagyterem, mikor 

kezdésként Szakács Ildikó: Ne kérdezd ki voltam című szavalatát 

hallgathatta a közönség. Turi Balázs polgármester köszöntőjében így 

fogalmazott: 

 

 „…Azok a települések  ahonnan  dolgoztak egykoron a bányákban, és 

még élnek az egykori mélyművelési munkavállalók, olyan emberi tartalékokkal rendelkeznek, 

melyek bizony nagy értékei a lakóközösségnek. Hiszem, hogy nemcsak csernyén, hanem a többi 

hasonló cipőben járó községben is a megvalósuló társadalmi munkák egyik legfontosabb 

alappillérei ezen emberek… 

 

…Így mondhatom, hogy  a jelenkorban is erkölcsi kötelességünk segíteni az Önök jelenlegi 

törekvéseit is. Így tettünk akkor is amikor létrehoztuk a múzeumainkat, vagy amikor azokat 

felújítani , bővíteni szeretnék. 

 

 Ezt tettük akkor is amikor idén  benyújtottuk a kültéri bányászmúzeumunk felújítását célzó 

pályázatunkat a Bányászati hivatalhoz. Ennek eredményeként önöknek sikerült rendbe tenniük a 

kinti körülmények között óhatatlanul is romló állapotú kiállított eszközöket 

Ezután a II. számú nyugdíjas klub asszonykórusának dalcsokrát hallgathatták az érdeklődők. 

Felcsendülta Jaj de mély a balinkai szénbánya, Ha fekete bányászcsapat, Hallod pajtás, Bányász 

búcsúja,Tárnák mélyében 

 

Törő Gábor Megyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédében a bányász szakma nehézségeire, és 

elhivatottság tudatáról beszélt. Az ünnepség 

fénypontjaként a Pro Civitate díj került átadásra, 

melyet a képviselőtestület döntésének 

eredményeként a település közösségi életében 

hosszú évek alatt végzett szorgalmas társadalmi 

munkáinak elismeréseként Sztrida János úr 

vehetett át 

 

A rendezvény a polgármesteri hivatal előtti téren 

folytatódott: Bálint József fafaragó bányászokat 

ábrázoló alkotásának leleplezésére került sor. 

Szarka István és Horváth Lajos esperesek 

megáldották az alkotást. Végezetül a bányász 

emlékparkban, a bányában elhunyt dolgozók 

emlékére koszorúzást tartottak. 

Forrás: www.bakonycsernye.hu 

Borbála napján bányászok köszöntése 
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A Lamberg-kastély Kulturális Központ 

szeretettel meghívja Önt, családját és barátait az alábbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. december 15-én (szombaton) 18 órára 
a Wekerle Sándor Szabadidőközpontba  

a Móri Ifjúsági Fúvószenekar karácsonyi koncertjére, 

valamint 

2012. december 16-án (vasárnap) 18 órára 
az Erzsébet téri Művelődési Házba 

Karácsonyi kóruskoncertre. 

         Fellépők: Magnificat Kórus, Móri Protestáns Kórus, Móri Vegyeskar 

Liederkreis Német Nemzetiségi Kamarakórus 

Közreműködik: a Mazsi Tánccsoport 

Minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel várunk! 

 

 

 

 

Bodajk Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete nevében 

tisztelettel és szeretettel meghívom 

Önt és kedves családját 

a Városi Karácsonyi Ünnepségre. 

  

Helyszín: Bodajki Általános Iskola tornaterme 

Időpont: 2012. december 21. (péntek) 16.30 óra 

Bodajk Városi Karácsonyi Ünnepség 

 

KARÁCSONYI KONCERTEK! 
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Tervezett programok: 

Polgármesteri köszöntő 

Zengő Óvoda karácsonyi műsora 

Ruff Nikolett a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola diákjának énekes előadása 

2010. évi X-Faktor II. helyezettje - Takács Nikolas 

   

Almádi István 

polgármester 
 

Forrás: www.bodajk.hu 
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Herendi Adventi Programajánló 
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Hárskúti Karácsonyváró Játszóház 
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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 

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

