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Megjelentek!

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához,
vidéki
örökség
megőrzéséhez,
mikrovállalkozások
létrehozására
és
fejlesztésére,
falumegújításra és –fejlesztésre illetve a turisztikai
tevékenységek ösztönzéséhez,nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről a közlemények.
Az ügyfelek kifizetési kérelmet 2013. február 1. és 2013. május 31. között elektronikus úton
jogosultak benyújtani.

Közgyűlés tárgyalta az éves költségvetést

Január
24-én
Közgyűlés
tárgyalta az Egyesület éves
költségvetését. A költségvetés
lényegi változása, hogy a
bevételek növelése érdekében
szükséges
a
tagdíjak
differenciálása
(nonprofit
szervezetnek 10 e Ft/év, vállalkozásnak 15 e Ft/év, önkormányzatnak 30 e Ft/év), illetve
pártolói/hálózati tagdíj bevezetése. A közgyűlés az 1/2013.(01.24.) számú határozatával
elfogadta a beterjesztett tervezetet, így a tárgyi költségvetésünk főösszege :25.730.560 Ft, a
tartalék: 1.000.000 Ft. A tagdíjjal kapcsolatos változásról a tagdíj számlázásakor minden tagot
külön levélben tájékoztatunk majd.
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Nyertes fórumot tartottunk!

Egyesületünk nyertes fórumot tartott az idei
mikrovállalkozás és turisztika jogcímekben
nyertes 10 vállalkozó számára. A fórum első
részében Bajkai János Ferenc elnök
köszöntötte oklevéllel a nyerteseket, majd
Hutvágnerné Kasper Judit munkaszervezet
vezető ismertette az Egyesület jelenlegi
projektjeit (túraútvonalak, Bakonyi Helyi
Márka), valamint a BAKONYÉRT-hálózat
céljait. Ezt követően a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivataltól Umenhoffer
Ferencné osztályvezető és Hujberné Gyenes
Erika szakreferens mondták el részletesen a
sikeres megvalósítás lépéseit, feltételeit. A
fórum végén a résztvevők aktívan kérdeztek
a szakemberektől annak érdekében, hogy a
kifizetési kérelmek megfelelően készüljenek
el, illetve bemutatták egymásnak fejlesztési
elképzeléseiket.
A fórum előadását honlapunkon megtalálják
az érdeklődők.

Európai Körülmények között

A Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézetben
folyamatosan zajlanak a fejlesztések, jelenleg a
krónikus belgyógyászati osztály átalakítása zajlik.
Erről az intézmény főigazgatójától Dr. Tóth
Árpádtól megtudtuk, az új kistérségi járó beteg
szakrendelő átadását követően felszabadult a
korábbi röntgen és az egykori műtők területe, itt
kezdték el augusztusban a krónikus belgyógyászati
osztály új részlegeinek kialakítását. Ennek első
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üteme már el is készült, a 12 ágyas ápolási részlegét birtokba is vették. Folyamatban van egy
tízágyas hospice-részleg kialakítása, a beruházási folyamatot a kórházi adminisztráció végleges
elhelyezését biztosító egység létrehozása zárja majd.
Összességében a kórházban, illetve a krónikus belgyógyászati osztályon a fekvőbeteg
szakellátási ágyak száma nem növekszik, viszont a korszerű, jól felszerelt kórtermekben teljes
mértékben európai körülményeket tudnak majd biztosítani a betegeknek. A fejlesztések tervezett
befejezési határideje 2013. május 31. A beruházást még a korábbi tulajdonos, a Zirc Városi
Önkormányzat jóváhagyásával és támogatásával kezdte meg a kórház, kizárólag saját erőből
történik, külső forrást eddig nem vettek igénybe. Az átalakítás tervezett költsége nettó 124 millió
forint, melyet – mivel 100 évesnél idősebb épületrészek felújítása és átalakítása zajlik – az előre
nem látható, de a sikeres lezáráshoz szükségessé váló pótmunkák költségei növelhetnek.
Nemrégiben döntött úgy a város képviselő-testülete, hogy az önkormányzati tulajdoni tanuszodát
üzemeltetésre átadja a kórháznak. Itt újra beindítják, illetve részben már be is indították az
óvodások és a kisiskolások úszásoktatását. Bekapcsolják emellett a kórház gyógyító
tevékenységébe is, a járóbeteg rehabilitáció részeként itt oldják majd meg a víz alatti torna
kezeléseket. A későbbiekben lehetővé teszik majd azt is, hogy a tanuszodát minél szélesebb
körben használja a lakosság.
A most zajló fejlesztések mellett az ősszel a kórház két európai uniós forrásra nyújtott be
pályázatot. Az egyik a kistérségi egészségfejlesztési iroda kialakítását és működtetéséről szól –
ennek részeként szűrővizsgálatok, óvodai és iskolai felvilágosító programok, a krónikus
betegségek új szemléletű gondozási programja valósulhatna meg. Bár jelenleg még a pályázat
bírálata zajlik, siker esetén a 18 hónapos programra a kórház 125 millió forint támogatást nyerhet
el. A másik pályázat eredménye viszont már ismert: a kórház 50 milliós forintot nyert egy
TÁMOP foglalkoztatást támogató pályázaton. E forrásnak köszönhetően a kórház két évig tíz
szakembert – műtősnőt, műtősfiút, asszisztenseket, szakasszisztenseket, szak- és diplomás
ápolókat – alkalmaz, vállalva további két évre a továbbfoglalkoztatásukat. Remélik, hogy a
szakemberek tevékenysége révén elérhető többletbevételből a kettő plusz kettő éves időszakot
követően is alkalmazhatják felvett dolgozókat. A Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézetnek a mostani már a második sikeres foglalkoztatási pályázata, az előzőnek –
melyben szintén közel 50 millió forintos támogatást használhattak fel – a közelmúltban
fejeződött be a kétéves uniós támogatási szakasza. A kórház a 130 jelenlegi, plusz tíz fő jövőbeni
dolgozójával a térség meghatározó foglalkoztatója. A főigazgató jelentős értéknek tartja, hogy az
elmúlt öt nehéz évben a kórházi foglalkoztatás az alkalmazottaknak, ha kiemelkedő jövedelmi
lehetőséget nem is, de stabilitást és kiszámíthatóságot feltétlenül biztosított.
Forrás: www.veol.hu

Élelmiszer segélycsomag rászoruló
családoknak

Bakonycsernye község Önkormányzata több éve részt vesz az Európai Unió által finanszírozott
EU élelmiszersegély-programban. E program keretén belül a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet támogatásával az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal szervezésével
élelmiszersegély csomagot biztosított a településen élő rászorulók, létminimum alatt élők,
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valamint kisnyugdíjasok számára. A csomag többféle
tartós élelmiszert tartalmazott, mely liszt, instant
készétel, vaníliás karika és pirított kenyérlapból állt.
Ennek köszönhetően a településen 339 fő, ezen belül
120
család
részesült
segélycsomagban.
Az előző évek tapasztalatai, hogy a programban részt
vevők köre minden évben bővül, ami azt mutatja, hogy
egyre többen tartanak igényt az effajta segítségre is,
hiszen a kiosztott élelmiszer, segítséget jelent a sokszor
napi megélhetéssel küszködő családoknak.

Forrás: www.bakonycsernye.hu

Közel százan a síversenyen

Eplény - Kissé ködös időben, ám remek
pályakörülmények között rendezték meg a XII.
Veszprémi sí- és snowboardbajnokságot az
eplényi síarénában.
A hagyományos megmérettetés idén is a Snow
Day elnevezésű esemény keretében kapott
helyet. A havas sportok ünnepét vasárnap
negyedik alkalommal tartották meg a
síközpontban, ahová ezúttal is hatalmas tömeg
érkezett az ország különböző pontjairól.
A népszerűség magára a versenyre is jellemző volt, a bajnokságon a síelők és a snowboardosok
összesen 11 kategóriában mérték össze a tudásukat. A viadalon kicsik és nagyok egyaránt rajthoz
álltak - az indulók száma megközelítette a száz főt -, és egy elkülönített területen kerülgették a
kapukat az óriás műlesikló versenyszámban.
Forrás: www.zirc.blog.hu

I. Eplényi Havas Sportok Napja

2013. január 11-én Eplényben első alkalommal adódott az a lehetőség, hogy népszerűsítsük a
havas sportokat a Magyar Speciális Olimpia Szövetség keretein belül. A látogatóknak
lehetőségük volt részt venni alpesi sí versenyen, hó futó bemutatón, a bátrabbak kipróbálhatták a
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síelést, libegővel felmehettek a hegytetőre, szánkózhattak. Forró teával kedveskedtünk a
résztvevőknek.
Az időjárás kegyeibe fogadott bennünket, hiszen az előző éjszaka lehűlt a levegő, így a Síaréna
dolgozói korszerű hóágyúkkal felfrissítették a pályán a felső réteget. Ezzel kiváló hó minőséget
biztosítva rendezvényünknek. A nagy érdeklődésnek örvendő hó futó bemutatót, Wimmer
László szakág vezető koordinálta. Segítségére voltak a X. Világjátékokra utazó Olimpikonok,
név szerint: Csontos Piroska, Sőre Zoltán, Tóth László. Az eredményhirdetés előtt Dj Dominiq
fantasztikus műsorral szórakoztatta a jelenlévőket. A havas sport nap a síverseny eredmény
hirdetésével zárult. A rendezvényre az ország 8 sportegyesületéből összesen 78 - an érkeztek a
sportolók és kísérőik.
Forrás: www.zirc.blog.hu

Bagolynak szárnyai, Bagolyvárnak árnyai

A zirci művészeti szakközépiskola újabb remek ötlettel állt elő…
Az épület megújult, de a helynek szelleme van, így akár lehetnének a múlt árnyai is. 1723ban épült a fogadó, ennél egy 1723 évvel korábbi eseményt vittek fel a falra a bélások…
Még mindig áll az a különleges betlehem, amelyet a tavalyi Karácsonyon láthattak először a
járókelők és a főúton közlekedők. Jézus születésének jelenetét nem a hagyományos figurális
eszközökkel jelenítették meg a művészeti szakközépiskolások, hanem perforált lemezből
készítették el az alkotást. Nappal is érdekes látnivalóról van szó, de az igazi élmény sötétben ér
utol minket, amikor megvilágítják a betlehemet, a homlokzaton pedig megjelennek az árnyak.
– Remélhetően gyümölcsöző kapcsolat vette kezdetét a Bagolyvár tervezői és a III. Béla
Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény között –
mondja Szeifert György, az iskola gyakorlati-oktatásvezetője. Az új pompában ragyogó barokk
fogadó tervezői keresték meg az intézményt a betlehem elkészítésének igényével, szabad teret
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adva a fantáziájuknak. A perforált lemezes megoldás ötlete Piller Csaba művésztanár nevéhez
fűződik. A tanárok megpályáztatták az ötletet a diákok körében, majd több pályamunkát is
eljuttattak a tervezőkhöz. A hét-nyolc alkotás közül Teszéri Enikő munkáját választották ki, s
végül kisebb módosítással ez került kivitelezésre az iskola karbantartóinak segítségével. A
művészeti szakközépiskola koncepciójában egy reflektorral megvilágított, falra kivetített,
kinagyított megoldás szerepelt, amely szintén megvalósult. A Bagolyvár üzemeltetőinek tetszett
az elképzelés, és biztosították a szükséges eszközöket. A megrendelők minden pályázatot
benyújtó diák munkáját értékelték, személyesen megköszönték, és pólókat adtak ajándékba –
tudtuk meg a művésztanártól, aki azért is fontosnak tartja a közös gondolkodást a továbbiakban,
mert Zirc legrégibb épületéről van szó, melyhez mindenképpen kötődniük kell.
A betlehem fényes nappal. A metszetkészítés a tanterv részét képezi a zirci művészeti
szakközépiskolások számára. Érdekes lehetőségnek és komoly feladatnak nevezte Szeifert
György a Bagolyvár előtt felállított alkotást. A perforálásnak ugyanis úgy kellett végbemennie,
hogy közben az elemek meg is tartsák egymást.
A környezet nevelő hatása
„Majd ezt is megrongálják!” – merül fel óhatatlanul egyesekben a gondolat egy-egy köztéri
alkotás felállításánál. Nem volt ez másként a bagolyvári betlehemnél sem. Szeifert György
gyakorlati-oktatásvezetőnek erről más a véleménye, ő úgy látja, a környezet nevelő hatással
van ránk, és ha szép dolgokat lát maga körül, a rongálásra hajlamos embernek sem az lesz
az első gondolata, hogy le kell rombolni. Példának a városunkban végbemenő szépítő
törekvéseket hozza fel, megemlítve a helyreállított kutakat, vagy a főtér átalakulását.
„Igenis tegyük ki és előlegezzük meg a bizalmat!” – szólt a bátorító gondolat azok számára,
akik Zirc szépítésén szeretnének szorgoskodni a jövőben.
Forrás: www.zirc.blog.hu

Kultúra Napja

Zirc – Egy kicsit a lehetetlennel is próbálkoztak
kedden este a város kultúrájának művelői – két
órába zsúfolva próbálták megmutatni magukat.
És persze ahogy ez lenni szokott, a lehetetlen is
sikerül mindig egy kicsit. Meg mellette a
lehetséges: keresztmetszetet mutatni a Békefi Antal
Városi Könyvtár közművelődési klubtermébe
hering módjára bezsúfolódott közönségnek a zirci,
kultúrát előállító, közvetítő intézményekről,
közösségekről.
Az apropót a kultúra napjának ünneplése adta. A műsort a közös intézmény művelődési házi
egységének vezetője, Enc Ilona szerkesztette és konferálta. Hangulati alapozóként a III. Béla
Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény óvodás,
kisiskolás növendékei furulyáztak, majd később az intézmény egészének tevékenységéből is
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kaphattak ízelítőt a nézők. Összesen közel ötvenen léptek fel, közülük ezúttal csupán néhányat
tudunk megemlíteni.
A tájegység folklórjához kötődött Petus Mónika és Kreutz Károly néptáncos produkciója, a
Bakonyi Természettudományi Múzeum a Bakony a természetben címmel mutatta meg magát.
Még a helyieknek is számtalan újdonsággal szolgált a Zirci Ciszterci Apátság és a Reguly Antal
Múzeum bemutatkozása. Az est zárásaként Petus Mónika énekelte el a Himnuszt, melynek írását
Kölcsey Ferenc január 22-én fejezte be.
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