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Idén is nagy érdeklődés mutatkozott Közösségünk 9 pályázati kiírása iránt,
összesen 103 db pályázat érkezett be az első körben, mintegy 506 m Ft-os
igénnyel. Sajnos ez azt jelentette, hogy sok volt a forráshiány miatt elutasított
projekt. A továbbjutók jelenleg a feltöltéseket, záradékoltatásokat végzik, a
kérelemkezelés Irodánkban várhatóan július 1-én indul. Amennyiben további
kiegészítő forrást kapunk, elképzelhető, hogy a nyár folyamán még újraindítjuk a
kiírást! Kérjük, hogy figyeljék folyamatosan honlapunkat, illetve érdeklődjenek
Irodánkban: tel: 88/415-791.

Falufejlesztés és vidéki örökség pályázatok bírálata

A Döntéshozó Testület 2013. május 29-én bírálta el a
tavalyi év végén benyújtott falufejlesztés és vidéki
örökség pályázatokat. A döntés értelmében 20 db
falufejlesztési és 7 db vidéki örökség pályázatot
támogattunk, mintegy 430 millió Ft értékben. Annak
érdekében, hogy az összes pályázatot támogatni tudjuk,
az Irányító Hatóságtól 54 millió Ft forrás kiegészítést
igényeltünk. A támogatási határozatok kiküldése ezen a
héten megtörténik minden nyertes számára, akiknek
ezúton is gratulálunk!
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Szökrényes Anita fotóiból nyílt kiállítás
a Sarok Galériában

„Amikor az erdőn jársz, és rábukkansz valahol egy
forrásra, ülj le melléje csöndesen és figyelj. Nagyon
csöndes légy, és akkor hallani fogod a zöld ruhás
tündérke hangját a surranó vízből. Ha pedig jó füled
van, és érted az erdő nyelvét, akkor meghallhatod
azokat a csodaszép meséket, amiket a forrás, a
csermely, a patak tündére elmond ilyenkor a fáknak.”
A fenti Wass Albert-idézettel nyitotta meg a
fotókiállítást Talabér Márta országgyűlési képviselő,
aki szerint ezek a gondolatok nagyon is illenek az
alkotóra. Nem üldögél mindig csendesen, de a Bakonyt járva gyalog vagy lóháton meghallotta a
zöld ruhás tündérke hangját, és megértette az erdő üzenetét. Jó érezni és látni, hogy milyen
őszinte szeretettel és csodálattal figyeli azt a tájat, ami a hazája, a szülőföldje – tette hozzá. Úgy
véli, az itt élők is hasonlóképpen éreznek, mint azt elmondta, a Bakony állandóságában is tud
újat nyújtani, természeti adottságaival olyan kimeríthetetlen tárház, amivel nem lehet betelni.
Talabér Márta reményét fejezte ki, hogy lesz folytatása a mostani kiállításnak, és az alkotó a
továbbiakban is hasonló szeretettel és elhivatottsággal fog kötődni közvetlen környezetéhez.
„Kedvenceim a barlangok, a sziklák és a szurdokok, de imádom fotózni a napfelkelte és a
naplemente csodás pillanatait és varázslatos színeit, a természet apró csodáit, növényeit és
állatait, valamint a Bakony hegyek közt megbúvó, apró településeit” – vallja magáról
Szökrényes Anita.
A kiállításnak helyet adó MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma nevében dr. Kutasi
Csaba igazgató köszöntötte a megjelenteket, zenei műsort adott a III. Béla Gimnázium,
Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.
Forrás: www.zirc.blog.hu

Közel kétszáz „montis” Zircen

Nagyszabású kerékpárversenynek adott helyet városunk az
elmúlt hétvégén. A Zirc Városi Önkormányzat
együttműködésével megvalósuló I. Nyugat Mountain Bike
Maraton Kupa közel kétszáz versenyző részvételével került
megrendezésre az X-Trame Rendezvényszervező Kft.
szervezésében.
A vasárnapi futam ranglistaverseny volt, és el is hangzott a
helyszínen, hogy a hazai élmezőny rajthoz állt Zircen. A
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felnőttek és a gyerekek mezőnyében egyaránt volt zirci versenyző. A Bakony fővárosa egy három
futamból álló sorozat első állomása volt, mellyel a szervezőknek az a céljuk, hogy új színfoltot hozzanak
a hazai kerékpáros események palettájára. A sporttelepen és környékén kialakított versenyközpontban
különböző játéklehetőségeket is kínáltak a gyerekek számára.
Forrás: www.zirc.blog.hu

Igazi élményt varázsoltak a gyerekeknek Zircen

Ugyan városi gyermeknapnak hirdette a rendezvényt
a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és
Stúdió KB, de végül kicsiknek és nagyoknak
egyaránt élményt jelentett ez a nap. Az intézmény
munkatársától, Encz Ilonától megtudtuk, a "kreatív
Fáy utcai" programok aszfaltrajzversennyel és a
tanuszodai vizes játékokkal indultak. Még délelőtt
érkeztek meg a "Doktor Mancsok", a terápiás kutyák,
bemutatójuk lebilincselte a gyerekközönséget.
Kora délután az Alkotmány u. 14-ben nyitotta meg
kapuit a játékos művelődési ház. Ennek keretében a Zirc Városi Ifjúsági Fórum jelmezbe bújt
tagjainak vezetésével hangulatos játékok mozgatták meg a gyerekeket és a szülőket az épületben
és a mellette lévő játszótéren. A fórumosok, a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ
Gyermekjóléti Szolgálatának munkatársai, a III. Béla Gimnázium és az általános iskola
önkénteseinek segítségével kreatív kézműves foglalkozások, arcfestés, kvízjáték várta a
családokat.
A művelődési ház parkolójában a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság és a zirci rendőrőrs tartott
technikai bemutatót, ahol az autókat és a felszereléseket is ki lehetett próbálni. A délután
folyamán Dékmárné Forgács Zsuzsa és Kreutz Károly vezetésével a művelődési ház óvodás
néptáncosai a jelenlévők bevonásával kitáncolták, majd a tűzoltók segítségével kidöntötték a
város májusfáját.
A városi gyermeknapot szervező művelődési ház és a közel 50 önkéntes közreműködő felnőtt és
diák animátor nagy örömmel foglalkozott – a rossz időjárás ellenére is – közel kétszáz részt vevő
gyerekkel és az őket kísérő szülőkkel, nagyszülőkkel – értékelte az eseményt Encz Ilona.
Az esősre forduló idő miatt a „Kalandos pintérhegyi parkerdő” játékait is a művelődési házban
rendezték meg, így az akadályversenyt is a tanösvénynek kinevezett klubteremben.
Természetismereti feladatokkal készült a Bakonyi Természettudományi Múzeum, kiállítással,
régi bányász- eszközök bemutatásával, kipróbálásával egybekötött kérdéseket hozott a Dudari
Bányász Nyugdíjas Szakszervezet, a Reguly Általános Iskola diák- önkormányzata sportos
feladatokkal várta a gyerekeket. Eközben az intézmény előtt Wolfné Litter Bea vezetésével
zajlott a hagyományőrző pünkösdi királyság játék, amelynek végére pünkösdi királya is lett a
zirci gyermeknapnak.
Forrás: www.veol.hu
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Mikrobuszt kapott a település

Újabb ajándékot hoztak a traunsteini tűzoltók
Bakonyoszlopra, ezúttal egy mikrobuszt,
amely eredeti funkciójában is használható,
valamint tűzcsapról történő tűzoltásra is
alkalmas. Erről Hédl József, a Zirci Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke számolt
be a Naplónak, aki hosszú évek óta ápolja a
kapcsolatot
a
traunsteini
tűzoltókkal.
Megtudtuk tőle, a kisbuszt eddig a
németországi Traunstein melletti település,
Marquarstein önkéntes tűzoltói használták.
Miután a jármű elérte a 14 éves kort, az
akkori könyv szerinti értékén, 500 euróért
értékesíteni akarták. Mikor ezt a traunsteinek megtudták, Hédl Józsefen keresztül
megérdeklődték, tudnák-e a még kiváló állapotban lévő járművet Magyarországon használni. Az
igenlő válasz után megvásárolták, majd a hét végén elhozták Bakonyoszlopra. A piros színű
kisbuszt (és egyéb tűzoltósági felszereléseket) Wolf Ferenc polgármester és a bakonyoszlopi
önkéntes tűzoltók elnöke, Czingiszer Tibor vette át.
A német vendégek – köztük két marquarsteini tűzoltóval – pénteken érkeztek, a csapatot ezúttal
is Albert Kutzer, nyugalmazott traunsteini tűzoltóparancsnok vezette. Az ajándékokat szombaton
adták át, ezt követően az oszlopiak meghívták ebédre a vendégeket. Délután még együtt vettek
részt a bakonygyiróti pincefesztiválon, majd a küldöttség vasárnap utazott vissza.

Több ezren a múzeumok éjszakáján

Soha nem látott érdeklődés, fantasztikus
előadók a színpadon, csodálatos kiállítás,
majdnem a rendezvény végéig kitartó jó idő, s
elképesztő hangulat jellemezte az idei
Múzeumok Éjszakáját Herenden.
A Herendi Porcelánművészeti Múzeum hetedik
alkalommal
csatlakozott
a
Múzeumok
Éjszakája rendezvénysorozathoz június 22-én.
A rendezvény a hat éves hagyománynak
megfelelően sokszínű, minden korosztályt megszólító program kavalkád volt, igényes
programok, attrakciók, különleges látnivalók várták a Herendre érkezőket.
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A Minimanufaktúra – ahol a porcelánkészítés rejtelmeibe tekinthettek be a látogatók – és a világ
legnagyobb Herendi porcelán kincsestára, a Herendi Porcelánmúzeum délután négytől egészen
éjfélig díjmentes idegenvezetéssel fogadta az érdeklődőket. Nagy sikerrel zajlott az épületen
kívül a testfestés és a körömdíszítés is.
A Múzeumban új időszakos kiállítás nyílt.
Bubutímár Éva tért vissza kiállítótermeinkbe
varázslatos kerámiavilágával. Most nemcsak
manók, hanem egy teljes életút került bemutatásra.
A kiállítást Dominek Anna színművész nyitotta
meg, s közreműködtek a Herendi ovisok és Nyeső
Mari dalszerző.
A díszudvarban Kövi Szabolcs fuvolaművész
játéka nyitotta a fellépők sorát, majd a Herendi
iskolások kedves énekműsora után Tompos Kátya
és Hrutka Róbert duóműsora kápráztatta el a vendégeket. A Nemzeti Színház művésznője dalait
már sok százan hallgatták.
A díszudvari programokkal szinkronban az Apicius Kávéházban is zajlottak az események.
Szolnoki Tibor és Zsadon Andrea operett műsorára még be lehetett férni, de a stand uposok –
Szép Bence és Hajdú Balázs – előadását már itt is hatalmas érdeklődés kísérte.
Az intim kamaraprogramokon kívül a nagy, élő produkciók idén is a dísztéren, a szökőkút előtt
felállított nagyszínpadon zajlottak.
A sort a herendi Crazy Jam együttes koncertje nyitotta. Őket Sbeestyén Márta és barátai élő
nagykoncertje követte, majd jöttek az elmúlt időszak tehetségkutatóinak győztesei! Vastag Csaba
fellépésekor lépni sem lehetett a téren, soha nem látott tömeg várta az X Faktor győztes énekesét.
Közvetlen előadása, a szökőkútban történő éneklés feledhetetlen emlék marad! Csabát a Csillag
születik győztese Tabáni István követte, majd a Megasztár győztes Tóth Vera zongoristával
közös duó műsora zárta az estet, ekkor már esőben, de remek hangulatban.
Az est egyik csúcspontja volt a Lángoló
Ördögök tűzzsonglőr-csapat és a Brass
Dance közös műsora. A díszudvarban ismét
több száz mécses ragyogott, a Porcelanium
tér és a többi létesítmény teljes
díszkivilágításban pompázott.
A nyereményjáték idén is sok érdeklődőt
vonzott, a Herendi porcelán ajándékok
mellett az Anna Grand Hotelbe (az Annabálok színhelyére) 2 főre szóló, két éjszakás
utalvány került kisorsolásra.
A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és a Herendi Porcelánművészeti Múzeum kulturális
missziójának egyik kiemelkedő rendezvénye évről-évre a Múzeumok Éjszakája. Az ezen az
éjjelen Herendre látogató több ezer vendég a színvonalas kulturális és szórakoztató műsorok
mellett
bepillantást
nyerhetett
a
kézműves
porcelánkészítés
titkaiba
is.
A hagyomány méltó módon folytatódott!
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Programok:

FAÜNNEP CSODA-FA-FALVÁN

"Minden a fáról, az erdőről, a természetről és az emberről..."
Programjainkat idén is a Gerence völgyében tartjuk 2013 július 13-án. Magas-Bakony hegyeinek
ölelésében fekvő Bakonybél élete elválaszthatatlan a természettől, az erdőtől, a fától. A 17.
században betelepült lakosság - megművelhető mezőgazdasági terület hiányában - a háziiparból élt.
Életük egybefonódott a tájjal: favágók, faszerszámkészítők, szénégetők, mészégetők töltöttek
heteket-hónapokat az erdőn. Nemcsak ismerték, hanem szerették, becsülték, tisztelték isa
természetet, a bakonyi táj egyediségét és szépségeit. Ma a háziiparból vállalkozói tevékenység lett,
az erdőn töltött munkás napokat felváltották a gyalogtúrák. Ami nem változott, az a hagyomány. A
régi kor emberének életét felelevenítő tárgyak, eszközök ma múzeumi kiállítási tárgyak és a
népművészeti alkotóknak köszönhetően él a hagyomány. Az elmúlt és élő hagyományt szeretnénk
bemutatni a Faünnepen Csoda-fa-falván, Bakonybélben, egy minden korosztályt megszólító színes
programmal.

Nyári Zenei Estek 2013

Helyszín: a Lamberg-kastély parkja, Zenepavilon, rossz idő
esetén az Erzsébet téri Művelődési Ház. A koncertek kezdési
ideje: vasárnap 18 óra. A Nyári Zenei Estek tizenkilenc éve
megrendezésre kerülő népszerű rendezvénye intézményünknek.
Kellemes környezetben, sokszínű zenei kavalkáddal várjuk a
zenekedvelőket.

Június 30. 18 óra

Móri Ifjúsági Fúvószenekar
A zenekar 1981-ben alakult, célja a német nemzetiségi zenekultúra
megőrzése, ápolása, továbbvitele. Tevékenységükkel öregbítik városunk,
megyénk, hazánk hírnevét a világban. A repertoár több száz műből áll,
melyben megtalálhatók a német nemzetiségi darabokon kívül a
zeneirodalom klasszikus és modern művei is. A számos hazai fellépés
mellett szerepeltek már Németországban, Olaszországban, Ausztriában,
Csehországban, Lengyelországban, Romániában, Finnországban,
Észtországban, Izraelben és Horvátországban is. www.morifuvosok.hu
Művészeti vezető: Acsai Sándor
Helyszín: Lamberg-kastély udvara
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Július 7. 18 óra

M.É.Z. ír, skót népzene

Az idén 25 éves M.É.Z. együttes az első és legismertebb ír-skót népzenét
játszó hazai együttes. A zenekar ez alatt a negyedszázad alatt kilenc
albumot (egyet közösen Hobo-val) jelentetett meg és közel 1700
koncertet/táncházat adott. Repertoárjukat több száz év népzenei kincséből
merítve ír, skót tradicionális dallamok, balladák, kocsmadalok alkotják.
www.mez.hu
19 óra

Július 14. 18 óra

Péter-Pál Folkfesztivál Bodajk - móri rendezvénye
Fellépnek: Markusy - Lengyelország
Small Lancut – Lengyelország
Fekete-Piros Hagyományőrző Néptáncegyüttes - Szék, Erdély
3FALU Táncműhely Taliga és Kereplő csoportja
www.haromfalu.wix.com/haromfalu

Miskolci Illés EmlékZenekar
A M.I.E.Z. az Illés együttes legendás formációjának megalakulása után 40
évvel, 2005-ben jött létre Miskolcon. Az Illés zenekar 2005 augusztusában
egy csíkszeredai és egy Sziget fesztiválos koncerttel végleg elköszönt a
közönségtől. Ekkor vállalkoztak arra a feladatra, hogy a magyar rock-,
beatzene úttörő zenekarának szellemét a színpadon tartsák, illetve az Illés
zenekar dalait tovább népszerűsítsék a fiatal korosztály, az új nemzedék
körében.
www.miez.atw.hu

Július 21. 18 óra

Tabulatúra Régizene Együttes

A 2000-ben alakult zenekar a középkori, a reneszánsz, a kora barokk,
valamint a történelmi Magyarország területén valaha elterjedt magyar
vonatkozású zene széles körben történő megismertetését, koncerteken,
rendezvényeken, kulturális eseményeken való bemutatását tűzte ki célul.
Műsoraikban kiemelt fontosságot tulajdonítanak nemzeti hagyományaink
és történelmi múltunk zenei emlékeinek
www.tabulatura.hu

Július 28. 18 óra

Speedy Gonzales Latin Band
A zenekar 2011 tavaszán alakult, tagjai 17 és 23 év közötti tanulók, akik
szívesen játszanak latin lüktetésű dallamokat.
A zenekar célja, hogy Magyarországon ismertebbé tegye a latin zenét,
hiszen a sok rock- és elektronikus zene mellett, erre nem nagyon van
példa. A latin zenén belül viszont játszanak popot, rockot és jazzt.
www.speedygonsalesmusic.hu
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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
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