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A 2013.04.09-én megtartott közgyűlésen elfogadásra kerültek a 3.
körös Leader intézkedések tervezetei, melyek jelenleg IH
felülvizsgálat alatt állnak.
Az alábbi intézkedések meghirdetését tervezzük (részletes
információkat honlapunkon a www.abakonyert.hu-n olvashatnak):
1.1. Helyi termék előállítása, a termékek, szolgáltatások piacra jutásának támogatása:
Támogatás vehető igénybe helyi termék előállításának és piacra jutásának elősegítése céljából,
építési munkákra, technológiai, kisléptékű infrastruktúra – fejlesztésekre, minőség- és
környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetésére, marketing tevékenységek támogatására. A
fejlesztéshez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésére, valamint tradicionális eszközök
beszerzésére.
1.2. Mikro-, kis- és középvállalkozások létrehozása és fejlesztése:
Támogatás vehető igénybe az új, illetve működő mikro – kis és középvállalkozások létesítéséhez,
fejlesztéséhez. Működéséhez kapcsolódóan építési munkákra, az ingatlanhoz kapcsolódó,
telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésekre, minőség- és környezetirányítási
rendszerek, szabványok bevezetésére, eszközbeszerzésre, tradicionális eszközbeszerzésre, marketing
kiadásokra.
2.1. Többfunkciós bakonyi közösségi terek kialakítása, fejlesztése, illetve kapcsolódó
eszközbeszerzés
Támogatás vehető igénybe többfunkciós, közösségi célú ifjúsági, szabadidős, sportlétesítmények,
erdei tornapályák, rendezvényterek, közparkok, játszóterek, piacterek, zöldfelületek kialakítására,
fejlesztésére, illetve hozzájuk kapcsolódó eszközbeszerzésre.
3.1. Meglévő és új bakonyi turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek létesítése, fejlesztése
Támogatás vehető igénybe olyan fejlesztésekre, amelyek új vagy már működő vendéglátóhelyek
(239/2009. X.20.) Kormány-rendelet szerinti) panzió, üdülőház, kemping, közösségi szálláshely,
egyéb szálláshely – kivéve falusi szálláshely – kialakításával, bővítésével, korszerűsítésével,
szolgáltatásainak fejlesztésével növelik a turizmus színvonalát. Falusi szálláshely kialakítására,
bővítésére, korszerűsítésére, szolgáltatásainak fejlesztésére csak Bodajk, Herend, Zirc, Mór városok
pályázhatnak.
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4.1. Bakonyi nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése
Támogatás vehető igénybe nonprofit szervezetek feladatellátását segítő eszközök beszerzésére,
mellyel tevékenységük végzésének színvonala nő.
4.2. Bakonyi rendezvények, rendezvénysorozatok támogatása
Támogatás vehető igénybe minden olyan rendezvény, rendezvénysorozat megvalósítására, amely
kulturális, ifjúsági, közösségfejlesztő, hagyományőrző, sport, művészeti, nemzetiségi,
egészségmegőrző, környezetvédelmi vagy helyi termékeket népszerűsítő célok valamelyikét
szolgálja.
4.3. Kisvárosok fejlesztése
Támogatás vehető igénybe kisvárosi településkép, településbiztonság fejlesztésére, a mikro térségi
központi szerep erősítése érdekében.
4.4. Közösségi videózáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése, képzésen részvétel
Támogatás vehető igénybe nonprofit szervezetek számára a Közösségi videózáshoz kapcsolódó
eszközök beszerzésére és képzésre.
5.1. Önellátó bakonyi térséggé válás támogatása
A pályázat célja az energetikai önellátásra, költségtakarékosságra való törekvés a vállalkozói, civil és
közszférában egyaránt. Ennek keretében megújuló energiát önállóan vagy kombináltan alkalmazó
infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések támogatása lehetséges.

HELYI MÁRKA NYÍLT
NAP
A projekt 2012. júniusában
indult, az eltelt időszakban túl
vagyunk 29 települési fórumon,
közel száz új őstermelő,
vállalkozó,
magánszemély
megismerésén,
akik
mind
érdeklődnek a helyi márka
iránt. A rendezvényen mindenki
megjelent , aki fontosnak érezte
a
közösség
termékeinek,
szolgáltatásainak minőségét és
a közös gondolkodáson alapuló
együttműködést
a
helyi
gazdaság
fejlesztésének
érdekében.
A
rövid
köszöntések és a projekt
ismertetése után, a logó
tervének kiválasztása következett, Márta Attila vezetésével. A jelenlévők lelkesen kivették a
részüket a logó formálásából. A bemutatott logó csoportokra kézfeltartással lehetett szavazni, a
legtöbb szavazatot kapott csoport logójával dolgoztak tovább. A következőkben a színek,
betűtípus kiválasztása történt meg. A következő hetekben az elkészült logótervekre lehet majd
szavazni. Rövid szünetet követően a 3 szekció tagjai külön termekbe vonultak át. Külön szekciók
jöttek létre, így a burgonyások, káposztások, méhészek, sajtosok, hústermelők és pékek
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alakították meg az élelmiszer szekciót,
a
kézművesek,
a
szállásadók,
vendéglátósok
és
turisztikai
szolgáltatók a turisztika szekciót,
borászok pedig a boros szekciót.
Minden szekció a rövid beszélgetések
során a saját szekciójának feladatait és
lehetőségeit mérte fel. Az ülések
végén a következő szekcióülések
időpontját és helyszínét jelölték ki. A
következő ülések témái vezető
választások, szabályzatok kialakítása,
együttműködések lehetséges formái
valamint a LEADER pályázatokon
való indulás lehetőségei lesznek. Az
ülések végén a szekciók moderátorai
röviden ismertették a szekción elhangozattak eredményeit. A szakmai program zárása után a
résztvevők a Bagolyvár Fogadó földszintjén fogyasztottak el egy ízletes vacsorát.

Diverzifikációs támogatások
benyújtási időszakának lezárása
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 36/2013 (IV. 23) számú
közleménye a 129/2012. (XII.17.) VM rendelet alapján a nem mezőgazdasági tevékenységgé
történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások benyújtási időszakának lezárásáról
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé
történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII.17.)
VM rendelet 7.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a támogatási kérelmet az egyes
mezőgazdasági és agrár - vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus
kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak
szerint az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon
2013. február 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. július 2-án 18 óráig lehet
benyújtani.
A mezőgazdasági, agrár - vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 14. § (1)
bekezdés cd) pontjában, valamint a 129/2012 (XII.17.) VM rendelet 7.§ (4) bekezdésében
foglaltak alapján irányító hatósági jogkörömben eljárva a túligénylést követő forráskimerülésre
való tekintettel a
129/2012 (XII.17.) VM rendelet alapján igényelhető támogatás benyújtási időszakát 2013. április
26. 12:00 határidővel lezárom.
Felhívom az ügyfelek szíves figyelmét, hogy a 129/2012 (XII.17.) VM rendelet 7. § (5)
bekezdésében foglaltak alapján a kérelmek vonatkozásában módosításra legkésőbb a fent
meghatározott határidőig van lehetőség.
Budapest, 2013. április 23.

Búsi Lajos
Irányító Hatóság vezetője
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LEADER EVENT 2013 konferencián jártunk Brüsszelben
Az Európai Bizottság, valamint a
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
támogatásában
képviseltük
Közösségünket Brüsszelben a
2013-as év LEADER eseményén,
melynek központi témája a 201420-as programozási időszakra
történő felkészülés, illetve a
nemzetközi
együttműködések
segítése volt. A konferencián
mintegy 450 szakember vett részt
az EU 23 országából.
A
program
keretén
belül
bemutattuk
a
hazai
jó
gyakorlatokat, ezen belül is a
TRANSLEADER projektet. A projekt nagy tetszést aratott nemzetközi szinten, olyannyira, hogy az
ENRD (Európai Nemzeti Vidéki Hálózatok Szövetsége) lefordíttatja az összefoglaló tanulmányt angol
nyelvre annak érdekében, hogy minden tagállam hasznosítani tudja az ott szerzett ismereteket.

 ELARD tanácsülés Brüsszelben
A vidékfejlesztési akciócsoportok európai szövetsége április 16-án tartotta soron következő tanácsülését,
melyen ezúttal már a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat LEADER Szakosztálya is képviseltethette magát
teljes jogú tagként. Másfél éves időtartamra
választotta meg a szakosztály a 4 hazai képviselőt
pályázat alapján, melybe én is bekerültem. AZ
ELARD 23 tagországból több,
mint 702
akciócsoport képviseletét látja el és közvetlen
kapcsolata van az Európai Bizottsággal (a
vidékfejlesztési döntések előtt az ő véleményét kérik
ki először). Bízom benne, hogy az első-kézből
szerzett
szakmai
információk
birtokában
Közösségünk még gyorsabban és rugalmasabban tud
majd reagálni a változásokra és felkészülni az új
időszakra.
A tanácsülésen minden tagállam beszámolt az új tervezési időszakkal kapcsolatos feladatokról, illetve
láttunk értékelést a jelenlegi ciklus eredményeiről is. Emellett bepillantást nyertünk azokba az innovatív
projektekbe is, amelyek segítségével afrikai, latin-amerikai és csatlakozni kívánó (pl. Bosznia
Hercegovina) országokban terjesztik az alulról építkező kezdeményezéseket. A LEADER módszert
ugyanis már több fejlesztési alap és több olyan ország is veszi át, akik eddig a hagyományos felülrőllefelé módon meghatározott fejlesztésekkel dolgoztak és nem elsősorban a helyi közösségek akarata
dominált az őket érintő fejlesztésekben.
Hutvágnerné Kasper Judit
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KEOP-2011-4.3.0- Energetikai pályázat
Környezet és Energia Operatív Program Megújuló Energia Alapú Térségfejlesztés
KEOP-2011-4.3.0
Magyarország jelenlegi energiafelhasználását a megújuló energiák viszonylag kis mértékben
biztosítják. Az itthoni ún. fosszilis energiahordozó-készlet és – termelés is nem biztosítja a haza
fogyasztást, ezért az ország erősen függ a külföldi termelőktől, az ország energiakészletének 75
százalékát importból biztosítja. Ezt a szempontot figyelembe véve elmondható, hogy a megújuló
energiaforrások alkalmazása nem kizárólag a környezet védelmét jelenti.
A KEOP-2011-4.3.0 „Megújuló energia alapú térségfejlesztés” elnevezésű konstrukciónak
elsődleges célja, hogy szakmai szempontból segítse az adott térségben a megújuló energiaforrásfelhasználáson alapuló fejlesztő hatású mintaprojektek megvalósulását, illetve vissza nem
térítendő támogatását formájában finanszírozza is ezeket. A konstrukció keretében a projektek
megvalósítására 6 milliárd forint áll rendelkezésre a 2011-2013 időszakban.
Kiemelten kezelik ebben a pályázatban a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségben
megvalósítandó projekteket az alábbiak szerint:
A pályázatok egy kétfordulós eljáráson mennek keresztül. Az előkészítésre vonatkozó első
forduló lezárult, most már kizárólag a 2. fordulóra nyújtható be pályázat. Természetesen a 2.
fordulóra csak azok a jelentkezhetnek, akik az 1. fordulón eredményesen részt vettek, azaz 1.
fordulóra kötött Támogatási Szerződésben rögzített követelményeket teljesítették; illetve
teljesítik a 2. forduló követelményeit, tehát részletes megvalósíthatósági tanulmányukat (RMT) a
Közreműködő Szervezet (KSz) jóváhagyta.
A 2. fordulóban a projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege legalább 70 millió forint,
legfeljebb 1500 millió forint lehet.
Erre a támogatásra az alábbi szervezetek pályázhatnak:
1.
vállalkozás: a jogi személyiségű vállalkozás és a jogi személyiség nélküli vállalkozás
egyaránt pályázat, ki vannak zárva ebből a lehetőségből a lakásszövetkezetek és a
mezőgazdasági szövetkezetek;
2.
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, ide tartoznak a
nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek, de jogi személyiséggel nem rendelkező
nonprofit szervezetek illetve a pártok nem pályázhatnak.
A pályázattal a következő tevékenységeket lehet támogatni
Ø Az 1. fordulóban kizárólag a projekt előkészítés támogatható
Ø A 2. fordulóban kötelezően választható elemek (legalább egy kiválasztása kötelező):
1.
Megújuló energiaforrás alapú hő- és/vagy hűtési energia előállítása:
¨
napenergia hasznosítása;
¨
biomassza-felhasználás visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú hasznosításra történő
előkészítéshez szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése;
¨
szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz előállítás, depóniagáz kitermelés és hőigény
kielégítésre történő hasznosítási rendszerkialakítása és bővítése;
¨
geotermikus energia hasznosítása,
¨
hőszivattyús rendszerek telepítése;
¨
hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával;
¨
megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló
energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása.
2.
Megújuló energiaforrás alapú villamosenergia-termelés:
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napenergia alapú villamosenergia termelése;
biomassza-felhasználás kapcsolt hő és villamosenergia- termelésre,
vízenergia-hasznosítás: 2 MW alatti vízerőművek építése és felújítása, villamos energia
hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása;
 biogáz-termelés és felhasználás;
 geotermikus energia hasznosítása;
 szélenergia-hasznosítás.
3.
Megújuló energiaforrás alapú kapcsolt hő és villamosenergia-termelés




A 2. fordulóban választható elemek (legalább egy kiválasztása kötelező):
§ Energiahatékonyság fokozása, energiafelhasználás csökkentése (primer és szekunderrendszer).
§ Alapanyag-előállításhoz kapcsolódó beszerzés feltételeinek megteremtése.
§ Az előállított energia felhasználói oldalának megteremtéséhez szükséges feltételek kialakítása
(infrastruktúra, eszközök, berendezések beszerzése, képzés).
Az 1. fordulós projektjavaslatok benyújtása már nem lehetséges. A 2. fordulós pályázati
dokumentáció benyújtására 2011. március 1-től és az 1. fordulós Támogatási szerződés hatályba
lépésétől számított 24 hónap áll rendelkezésre.
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be, amely sem
tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatokat nem fogadnak el. A
pályázati adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által hivatalosan közzétett
kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a nfu.hu honlapról.
Fontos, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására már nincs
lehetőség.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (nfu.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu) valamint az Energia Központ
(www.energiakozpont.hu) honlapján található, részletes felvilágosítást az Energia Központ.

Veszprémi Termelői Bolt
Néhány Veszprém megyei termelő, a Helyi Termék Termelői Hálózat (www.helyipiac.hu) civil szakmai
szervezetének együttműködésével, és a veszprémi Belvárosi Üzletházban (színházzal szemben) Termelői
Boltot alakított ki.
A Veszprém megyei termelők, és tudatos vásárlók együttműködésére alapítva!
Az üzlet és bemutató terem, elsősorban a Veszprém megyei termelők termékeit kínálja. Jelenleg
kézműves helyi élelmiszereket, sajtokat, lekvárokat, szörpöket, borokat, hidegen sajtolt olajokat,
magvakat, gyümölcsleveket, mézeket, kézműves ajándéktárgyakat, öko háztartási tisztítószereket lehet
vásárolni. A Termelői Bolt nemcsak folyamatosan bővülő választékkal várja a helyi tudatos vásárlókat, és
az ide látogató ínyenc turistákat, hanem céljai között szerepel az is, hogy „kóstoló napok szervezésével”
megismertesse a fogyasztókkal a termelőket, és termékeik előállításának történetét.
Tudjuk, hogy néhány saját termék forgalmazására boltot nyitni, működtetni nagyon költséges, és a
termelés mellett nem is lenne ideje, a vásárlók kiszolgálására.
Legyen a beszállító partnerünk!
Veszprémi Termelői Boltunkban, helyet adunk termékeinek, kiszolgáljuk a vásárlókat, kezeljük az
előrendeléseket, és lebonyolítjuk az áru kiadását, így Ön a termelés hatékonyságára, és a minőségre tud
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figyelni! Várjuk a kézműves mesterek által készített iparművészeti, kézműves termékeket,
ajándéktárgyakat is.
Jelentkezés feltétele:





minimum 50% saját termelésű alapanyag felhasználásával, vagy helyi munkaerővel,
manufakturális üzemben készült „helyi termékeket”, várunk Veszprém megye településeiről,
közvetlenül a termelőtőt. (hiány termékek esetén a környező megyék területéről is várunk
beszállítókat)
folyamatos árukészlet biztosítása
termeléshez szükséges engedélyek, igazolások.

Jelentkezési adatok:
• vállalkozás (termelő)neve:
• elérhetősége (telefon, cím, email cím):
• értékesítendő termékek, termékcsoportok:
• kapcsolattartó személyek neve, elérhetősége:
A következő termékkörökben várunk beszállító partnereket:
Zöldségek-gyümölcsök
Aszalványok
Előrecsomagolt pékáruk
Sajtok, tejtermékek
Lekvárok
Mézek
Befőttek,
Savanyúságok
Tészták
Olajok, magvak
Édességek
Gyümölcslevek, üdítők, szörpök
Fűszerek, fűszernövények
Gyógynövényes készítmények
Pálinkák
Borok, és pezsgők
Kézműves termékek
Öko termékek
Bio termékek
Azoknak a beszállító partnereknek, akik saját web áruházat működtetnek, „helyi termék gyűjtőpont”
szolgáltatást nyújtunk, így veszprémi vásárlóik szállítási költség nélkül boltunkban vehetik át a
megrendelt termékeket.
Május 1-től beszállító partnereink termékei megrendelhetők lesznek a Termelői Bolt web áruházában is
ahol egyidejűleg több beszállítónk termékét is online kosárba tehetik, és a termékek kiszállítását a
Termelői bolt bonyolítja le.
Falusi vendéglátást, agroturisztikai szolgáltatást nyújtó vállalkozások jelentkezését is várjuk, mert
részükre egy kiállító sarkot alakítunk ki, ahol információs anyagaikat elhelyezhetik, ill. „kóstolóval
egybekötött” tájékoztatókat tarthatnak.
Köszönettel várom jelentkezésüket az alábbi elérhetőségeimen, és kérem, ossza meg levelemet termelő
társaival (barátaival), Veszprém megyei vásárlóival, és a témában érintett civil aktivista ismerőseivel!
Üdvözlettel:
Fekete-Tracz Gabriella
üzletvezető
70/3986514
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info@helyipiac.hu
Nyitva tartás: Hétfőtől – Péntekig 9.00-16.30 óráig
Alapító beszállító partnereink:
Tündérsziget -ART Kft
Polgár Kertészet, Csikvánd
Gyógynövénytúrák Kft
Agrogreen - Ökofarm Kft
Zsuzsanna Pincészet Dörgicse
Zsusska Lekvár, Lang Zsuzsanna
Levendárium Kft
Greenman Kft

Szocpol 2013

A szocpol azaz a szociálpolitikai támogatás rendszere nemcsak új nevet – otthonteremetési
támogatás – kapott, hanem új keretek között is működik. A 2012. január elsején életbe lépő
szabályozás gyökeresen megváltoztatta a korábbiakat. Eszerint az igénylők csak abban az
esetben jogosultak az otthonteremtési támogatás igénybe vételére, ha 2010. január 1. után kiadott
építési engedéllyel rendelkező új lakás építésére, vagy a fenti dátum után kiadott
használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás megvásárlására kívánják a támogatást
felhasználni. A támogatás megadásának további feltétele, hogy építés esetén az egy
négyzetméterre jutó bekerülési költség vagy vásárlás esetén az egy négyzetméterre jutó vételár
nem haladhatja meg a 300 ezer forintot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében a 350 ezer
forintot. Újra elérhetőek a támogatott lakáshitelek, forint alapon. Több banknál is nagyon
népszerű és keresett, mert a törlesztő részletek a támogatások miatt közel olyan olcsó mint a
svájci frank hiteleké.
A támogatást azok a 35 év alatti házaspárok igényelhetik, akiknek:
· van egy gyereke (több gyerek esetén a korhatár 45 évre módosul),
· legalább egyikük minimum hat hónapja dolgozik,
· nincs köztartozásuk,
· nincs lakásuk.
A fentiekből kitűnik, hogy a támogatás a korábbi szabályozásnak megfelelően gyermekhez
kötött. Alapesetben a támogatás két gyermektől jár, nemcsak a saját vér szerinti gyermekre
vehető igénybe, hanem az örökbe fogadott valamit olyan gyámság alatt álló gyermekre is, aki az
igénylő által eltartott és vele legalább egy éve együtt él. Gyermeknek számít tehát a 0-16 éves
kiskorú, a 16-25 éves nappali tagozaton tanuló egyetemi hallgató, valamint a meglévő, nevelt,
vagy örökbefogadott- illetve az előre bevállalt gyermek. A fiatal házaspárok esetében egy kicsit
módosulnak a szabályok, mivel – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két
születendő gyermek vállalása esetén kaphatnak támogatást. Fiatal házaspárnak azok a párok
számítanak, akik közül a lakásépítési támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában egyik
fél sem töltötte be a 40. életévét. A gyermekvállalást bizonyos határidőn belül kell „teljesíteni”,
ami egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek esetén 8 év.
A támogatás mértékét a gyermekek száma határozza meg:
· 2 gyermek esetén a támogatás nagysága 800 ezer és 1.5 millió forint közötti összeg,
· 3 gyermek esetén 1.2 millió és 2 millió forint közötti összeg,
· 4-5 gyermek esetén 1.6 millió és 2.5 millió forint közötti összeg igényelhető.
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(Ezek az összegek csak „B” energia kategóriájú lakások esetén érvényesek. „A” energia
besoroláskor a szorzó 1.1, „A+” besoroláskor 1.2, passzívház esetén pedig 1.3 a szorzószám.)
A lakástulajdon kizárja a támogatás igénylésének lehetőségét, ugyanis sem az igénylőnek, sem a
házastársának vagy élettársának, de még a gyermekének illetve a vele együttköltöző
családtagjainak sem lehet lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, ilyen jogok ingatlannyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme. Csak néhány esetben lehet otthonteremtési
támogatást igényelni lakástulajdonnal való rendelkezés esetén is, például, ha a lakást több mint
két éve haszonélvezettel terhelten örökölte az igénylő, és a haszonélvező benne lakik az
ingatlanban.
Az egyik leglényegesebb változtatás a korábbiakhoz képest, hogy a támogatás igénybe vételéhez
munkaviszony szükséges, ami azt jelenti, hogy az igénylőt vagy házastársát, illetve élettársát
legalább 180 napja biztosítottként az állami adóhatósághoz bejelentették.
Nemcsak az igénylő személyére, hanem a lakásra vonatkozó feltételeket is teljesíteni kell az
otthonteremtési támogatás igénybe vételéhez. A legfontosabbak a következőek:
· az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterülete nem haladhatja meg a 160 m2-t.
· a vásárolt lakás energetikai minősítése legalább „B” kategóriás kell legyen,
· építése esetén a tervezett lakás várható energetikai minősítésének ugyancsak „B” vagy annál
kedvezőbb energetikai minősítési osztályúnak kell lennie.
Az új szabályozás jelentősen szűkíti azok körét, akik élni tudnak az otthonteremtési
támogatással. Ráadásul a korábbi gyakorlattól eltérően egyelőre csak néhány banknál van
lehetőség otthonteremtési támogatás igénylésére.

Idén is odaítélik a Magyar Kézműves Remek elismerő címet

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége ebben az esztendőben is meghirdette a
Magyar Kézműves Remek pályázatot. Pályázni 2013. május 31-ig lehet.
A pályázat célja a magyar kézművesség értékeinek és
mestereinek elismerése, a minőségi kézműipari termékek
bemutatása, a hazai és külföldi fogyasztók orientálása, a magyar
termékek jó hírének öregbítése, javítása, illetve a magyar
kézműiparban a vállalkozói kultúra elmélyítése és piaci helyzetük
javítása a magyar kézművesség turisztikai kínálatának
gazdagítása, bővítése és termékeik bemutatása révén.
A „Magyar Kézműves Remek" elismerő cím adományozása egy
adott tájegység, régió egyedi arculatát és jellegzetességeinek
megőrzését is erősíti, mivel a kézműves hagyomány és a
turisztikai vonzerő kölcsönhatása és egymásra épülése a helyi
vállalkozók számára tartósan munkaalkalmat, megélhetést
teremthet.
A pályamunkákat elismert szakértőkből álló grémium – a pályázati felhívásban közzétett
követelmények alapján – zsűrizi. A döntés meghozatalában kiemelt követelmény a termékek
eredetisége, egyedisége, a kivitelezés kiváló minősége, a funkcióhoz és formához igazodó
kiemelkedő esztétikai színvonala, maradandósága, értékállósága, valamint turisztikai
hasznosíthatósága, értékesíthetőség
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Az ÉMSZ Év Tetője Nívódíj pályázat
A legrangosabb díjakkal ismét a Creaton
cseréppel fedett épületek kivitelezői térhettek
haza. A legmagasabb szintű elismerést a
magastető szekció Nívódíját a Creaton
Tetőszépségversenyének III. helyezettje, a
zirci Bagolyvár kivitelezője, Urbanics János
nyerte el (tervező: dr. Márkus Gábor,
Ambiente egyenesvágású rézvörös engóbozott
tetőcserép fedés.

PROGRAMOK
Kincsesi nőnap – a művház nem apácazárda
A hagyományos kincsesbányai Férfi- illetve
Nőnapi rendezvények évtizedek óta
„feleselnek” s mégis elmaradhatatlanul
egészítik ki egymást a tavaszban. Az
előbbire a hölgyek állítanak össze egész
estés zenés, táncos, humoros jelenetekben
bővelkedő produkciót, s erre felelnek meg az
urak. Így volt ez az idén is. Április 13-án,
szombaton, a helyi Művelődési Házban
ismét teltház előtt gördült fel a színpad
függönye. A gyengébb nem másfél hónappal
ezelőtti „Apáca show”-jára, reflektálva
vonultak be a nyitányra a kincsesi szüzek (a
klepetusba és fityula alá rejtező férfiak), de
aztán ezúttal is hamar kiderült, hogy a
„művház nem apácazárda”. A fergeteges produkciók között paródiák, lírai dalok és különböző
stílusú táncok is szerepeltek. A műsor után hajnalig tartó bál mulatságában ejtőzhettek együtt a
vendégek. (Fotó csatoltan: A három tenor)
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Tavaszi divatbemutató
Kincsesbányán
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PÜNKÖSDI KAVALKÁD
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Bordalok a kávéházban - HEREND

Szigethy
Gábor
rendezésében Pápai Erika
Jászai
Mari
díjas
színművésznő előadásában
hallhattunk a világirodalom
gyöngyszemeiből válogatást
a bor és a szerelem
témakörében.
A
remek
borokról ezúttal a Soproni
borvidék
meghatározó
borásza,
Luka
Enikő
gondoskodott.
A Kávéház közönsége az
ókori költészettől egészen
napjainkig hallhatott mármár pikáns, itt-ott erotikus felhangú verseket és írásokat a bor és a szerelem kapcsolatáról.
Humoros, komolyabb és anekdótázó részek egyaránt szerepet kaptak az igényesen összeállított
műsorban.
Pápai Erika Jászai Mari díjas színművésznő kiválóan adta elő a válogatott verseket, novellákat.
Az est remek nedűiről a Soproni-borvidék meghatározó borásza gondoskodott. Huszonöt éves
volt, amikor váratlanul át kellett vennie édesapja pincészetét. Két nap alatt döntötte el, hogy
ennek jegyében átrendezi az egész életét. És mint a mesében, hitt benne, hogy ha jót tesz, akkor
jót is várhat. Azóta kiderült, hogy nem tévedett.A Haszon magazin 2010-ben hazánk 25
legbefolyásosabb női személyisége közé sorolta. Igazán a szőlőben érzi jól magát. Tudja, hogy a
szőlő haszonnövény, de számára inkább közeli, kedves élőlény. Társ. Ezért is olyan simogatóak,
barátságosak Luka Enikő borai.
A remek estét vastaps jutalmazta.
Legközelebb május 15-én várjuk a
kultúra és a borszerető közönséget
Kávéházunkba, amikor is Tahi Tóth
László lesz a vendégünk, s ismét
remek borokat is kóstolhat a
nagyérdemű a Varsányi Pincészet
(Eger) jóvoltából!
Várjuk Önöket akkor is!

„A BAKONYÉRT” Egyesület

Az Andrássyak műkincsei
A szlovákiai betléri kastély és Krasznahorka várának legszebb műkincsei kerülnek kiállításra a Herendi
Porcelánmúzeumban. Nemzetközi rangú kiállításnak ad otthont Herend!
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Herend köszönti Szent István városát
A nemzet történelmi fővárosában 2013 Szent István emlékéről szól. Az emlékévhez kapcsolódóan kerül
megrendezésre a Herendi Porcelánok tematikus, a témához kapcsolódó tárgyakat is felvonultató
reprezentatív kiállítása. De természetesen nem hiányozhatnak Herend legismertebb, legsikeresebb
darabjai, mintái sem a kiállításról.
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VII. Gombás Gyula Sport Emléknap Szentgálon

Kelly's Bakonyerdő Maraton

2013-05-18 10:00:00 - Bakonybél, Sportpálya (Malom utca)
Terepkerékpár - mountain bike - maraton a Bakony erdeiben.
A részletes program, valamint a részvételi információk elérhetők a rendezvény hivatalos
honlapján: www.pannonmaraton.hu
Jelentkezés: info@pannonmaraton.hu
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Április 27-én megnyitja kapuit a Bringaréna és az Eplényi Libegő!

Csodálatos erdei környezet, friss tavaszi levegő, gyönyörű panoráma és feledhetetlen élmények
minden korosztály számára:
- Libegőzés a Szent Sólyom
felvonóval
- Ámos-hegyi kilátó
A kerékpárost és bringáját is felviszi
a Szent Sólyom, így csak gurulni
kell a pályákon. Hamisítatlan
hegyikerékpáros élmény
vadregényes környezetben és még
feltekerni sem kell. Kényelem
felsőfokon.
- Családi élménypályák – nagyszerű és biztonságos gyermekekkel
- Hegyikerékpáros tanulópálya – kezdőknek
- Túrakerékpározási lehetőség
- Freeride és DownHill pályák
- Kerékpárkölcsönző és tesztbázis
- Bringamosó
- Erdei tanösvény
- Nordic Walking
- Pályaszállás
- Tökéletes helyszín osztálykirándulásoknak és rendezvényeknek
Április 27-én és 28-án 10:00-tól 18:00-ig tartunk nyitva. Ezen a hétvégén a DownHill pályánkat
technikai okok miatt még nem tudjuk kinyitni. Nyitása következő hétvégére várható.
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Anyák napi ünnepség Bodajkon
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Könyvbemutató, Közönségtalálkozó és Festménykiállítás Bakonycsernyén
A Vígszínház színésznője, a Marilyn Monroe csodálatos halála című. színdarab főszereplője, a
Kisváros, a Barátok közt egykori szereplője, a VÍG SZÍN HÁZON BELÜL című könyv szerzője
Hullan Zsuzsa, valamint édesanyja a kortárs nyugdíjas „Ki mit tud” képzőművészeti
kategóriában 3. helyezést elért Hullan Julika várja az érdeklődőket 2013. május 7-én (kedden)
17.30 órakor Bakonycsernyén a Művelődési Házban.
A színésznő 1992 óta a Vígszínház társulatának tagja. Sikeres színházi alakításai mellett több
tévésorozatban
–
a
Barátok
közt
sorozatban
is
szerepelt.
2010 nyarán végigjárta Szent Jakab zarándokútját, az El Camino közel 1000 kilométerét. Az út
történetét is hamarosan kézbe vehetik, olvashatják, hiszen könyv született belőle.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és Családját
HULLAN JULIKA
HULLAN ZSUZSA
festményeinek
kiállítására
víg szín házon belül c.
könyvének
bemutatójára.

Időpont: 2013. május 7. 17.30 óra
Helyszín: Művelődési Ház, Bakonycsernye, Rákóczi út 78.
A helyszínen lehetőség lesz, a könyv kedvezményes megvásárlására!
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VII. CSESZNEK NO MOTOR
JÁTÉKOS, PECSÉTGYŰJTŐS TERMÉSZETJÁRÁS MINDENKINEK!
2013. MÁJUS 11.
Családdal, barátokkal, egyénileg, gyalogosan, kerékpárral, lóháton, kutyát sétáltatva,
CSAK ÉLŐ ERŐVEL!

Friss információk, hírek az eseménnyel kapcsolatban:
http://www.facebook.com/NoMotor
On-Line rendezvénytérkép:
VII. No Motor - 2013

Újra: 40 km-es gyalogos és 70 km-es biciklis távok a legelszántabbaknak!
A festői szépségű Magas-Bakony települése, Csesznek 2013-ban május 11-én
(szombat) rendezi a játékkal egybekötött természetjárást és vendégeskedést. Hívja a
természetet, a nyugalmat, a festői tájat, a falusi környezetet, a baráti hangulatot kedvelőket.
A No Motor Rally vár minden nevezőt, aki nem riad vissza attól, hogy megtegye a 15 km-es
CSALÁDOS vagy a 25-, 40-, 70 km-es SPORTOS távok egyikét, tetszőleges felosztásban és
irányban, gyalog, biciklivel, lóháton vagy bármilyen nem motorizált eszközzel. A jelzett úton
teljesíthető táv megtétele során a nevezési lapra be kell gyűjteni a szükséges számú pecsétet. Az
összegyűjtött pecsétekkel sorsoláson lehet részt venni, ahol értékes nyeremények találnak
gazdára. Nevezni lehet egyénileg, 14 és 18 év között kedvezménnyel, és családosan. A túrázás
mellett érdemes időt hagyni a cseszneki programok megtekintésére, a házias ízek kóstolgatására.
Hiszünk abban, hogy a természetet "lábujjhegyen járva" jobban meg lehet ismerni és szeretni,
tehát hajrá:
CSAK ÉLŐ ERŐVEL!
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9. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok Fehérvárcsurgón
(május 31. – június 2.)
A fehérvárcsurgói Károlyi Kastély 2013. május 31. és június 2. között 9. alkalommal ad otthont
az Európai Dísznövény és Kertművészeti Napoknak , amely kiállítást, vásárt és konferenciát
foglal magában.
A konferenciák kiemelt témája: „A kertművészeten túl. Kertészeti szakképzés és karrier
Európában”.
Európai díszvendég országok: Litvánia, Írország, Franciaország.
A kiállítók között növénynemesítők, kertészeti termelők, vállalkozások mutatják be
tevékenységüket. Díszelnök: Herczegh Anita, a Köztársasági Elnök felesége. A Károlyi József
Alapítvány által szervezett program célja, hogy összefoglalja mindazt, ami hozzáférhető és
csodálatos módon kapcsolatban áll a kertművészettel. A legszebb stand díja egy párizsi utazás. A
fővédnökök: Virágos Magyarországért; Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége
Belépődíjak: 900 Ft és 600 Ft
Információ: Károlyi Kastély, Fehérvárcsurgó, Petőfi u. 2. Tel. 00 36 21 311 04 26,
e-mail: kastely@karolyi.org.hu, web: www.karolyi.org.hu.

II. világháborús katona emlékei és gondolatai a
háborúról, békéről és igazságról

„A BAKONYÉRT” Egyesület

Bokor Bea - Van egy ember...
Van egy ember, akihez tartozom,
fel hozzá sose érek,
más ember házába
idegenként lépek.
Van egy ember, ki szétosztja önmagát,
de vajon honnan vett erőt,
hogy annyi gond és szenvedés
meg nem törte őt?
Van egy ember, akinek sokat érek,
mégis könnyeit én okozom,
jó lenne a könnyeket megszámolni,
hogy tudjam, mennyivel tartozom.
Van egy ember, aki akkor szabad,
ha lánca mégis hozzám kötheti,
aki akkor lesz erős,
ha terhemet cipelheti.
Édesanyámnak, ha ezerszer is élek,
adósságom le nem róhatom,
tudni mégis nagy szerencse,
hogy Őhozzá tartozom!

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
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