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Döntéshozó ülés, elnökségi ülés, közgyűlés

Egyesületünk 2013. október 24-én döntéshozó ülést,
elnökségi ülést és közgyűlést tartott. A döntéshozó
ülésen a döntéshozó testület 7 db 2013-ban benyújtott
LEADER pályázat esetében állított részrangsort. A többi
pályázat ügyintézése még tart. A pályázatok állapotának
változásáról tájékoztatni fogjuk ügyfeleinket.
A közgyűlésen a Leader Egyesületek Szövetségébe való
belépésről és a Térségek közötti és a nemzetközi
együttműködés pályázati kiírásokon benyújtani kívánt
projektekről volt döntés. A közgyűlés egyhangúan a
Szövetségbe való belépés és a projektek benyújtása
mellett döntött.
Forrás: www.abakonyert.hu

Turisztikai tevékenységek ösztönzése

A Vidékfejlesztési miniszter, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai
tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló rendelete vonatkozásában a benyújtási időszak várhatóan 2013.
november 4-én nyílik meg. A támogatási kérelmek bírálatát a beruházás helye szerint illetékes LEADER
HACS végzi, a LEADER HACS területére megállapított pontozási rendszerrel, a rendeletben
meghatározott értékeléssel és rangsor állítással. A támogatási kérelmet az egyes mezőgazdasági és agrárvidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén postai úton lehet benyújtani az MVH által
rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS
munkaszervezeti irodájához. „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Leader HACS
térségében a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a maximálisan igényelhető támogatás mértéke 35
000 000 Ft. Maximum 100 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre.
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A vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére

Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának a 282/2013.(X./16.) KÖZ
LEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013 -tól igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló rendelet megjelenéséről előzetes tájékoztatás. A Darányi Ignác Terv keretében működő
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló intézkedés (a továbbiakban:
alapszolgáltatások jogcím) újranyitása várható idén. A benyújtási időszak kezdete 2013. november eleje.
Az alapszolgáltatások jogcím esetében elektronikus benyújtás lesz.
Az alapszolgáltatások jogcím esetében az ügyfélkörbe tartoznak a települési önkormányzatok,
önkormányzati társulások, nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek (egyesületek,
alapítványok, például polgárőr egyesületek) és egyházi jogi személyek. A rendelet mellékletét képezi a
jogosult településeket tartalmazó településlista. Az ügyfélnek székhellyel vagy telephellyel kell
rendelkezni azon a településlistában található településen, amelyen a fejlesztést meg kívánja valósítani.
A rendelet alapján négy célterület kerül megnyitásra. Az első célterület keretében támogatás vehető
igénybe új és már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez, a második célterület
keretében egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztéséhez. A harmadik
célterület esetében többfunkciós szolgáltató központ (például művelődési ház fejlesztésére) kialakítására,
fejlesztésére, míg a negyedik célterület keretében hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek fejlesztése
támogatható.
A támogatható tevékenységek a következők többek között: új gépjárműbeszerzés,
épületfelújítás, korszerűsítés, bővítés és az ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés.
Eszközbeszerzés önállóan is támogatható.
A maximálisan igényelhető támogatás összege ügyfelenként az első két célterület esetében: 3,5 millió
forint (személygépjármű), 5 millió forint (terepjáró), 10 millió forint (mikrobusz); a harmadik célterület
esetében 25 millió forint, amennyiben az ügyfél kizárólag a kötelező szolgáltatásokat vállalja (a lakosság
információhoz való hozzájutásának elősegítése és MNVH tájékoztatás nyújtása, közművelődési
programok szervezése és lebonyolítása, közösségi programok szervezése és lebonyolítása, ingyenes
internet hozzáférés biztosítása), ha ezen felül könyvtári szolgáltatást is ellát, akkor 30 millió forint; a
negyedik célterület esetében legfeljebb 25 millió forint.A támogatás mértéke az összes elszámolható
kiadás 100 százaléka.
Budapest, 2013. október
Búsi Lajos
IH vezető

Kilátó a Papod-hegy tetején

A Bakony második legmagasabb pontján adott át
újabb kilátót a HM Verga Zrt. „A jövő a
kezünkben van” elnevezésű, közjóléti fejlesztési
programsorozata következő – egyben az idei
utolsó – állomásához érkezett október 17-én a HM
Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., amikor
átadta a Papod-hegy tetején a Vitéz Bertalan
Árpád kilátót.
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A több mint 30 millió forintos beruházás eredményeként mind a környékbeli lakosok, mind a
távolabbról érkezők, turisták, kirándulók és természetjárók olyan régi-új kilátópontot vehetnek
célba és birtokba, ahonnan nemcsak a Bakony varázslatos tája és domborulatai csodálhatók meg
minden irányból, de a Balaton megnyugtató látványa is elénk tárul.
A kilátó több irányból is megközelíthető:





Hárskútról a piros sáv túrajelzésen
Márkóról a piros kereszt, majd a piros háromszög túrajelzésen
Eplény vasútállomásról a piros sáv túrajelzésen
Lókútról piros sávú túrajelzésen
Forrás: www. bakony-balaton.hu

Oroszlánok őrzik a vadászkápolnát

Látogatóközpont és vadászkápolna nyílt meg a
Magas-Bakonyban. Az attrakciók között
preparált oroszlán, leopárd és krokodil is
szerepel.
A kormány kinyitja az emberek előtt az elzárt
területeket, így például az eddig elzárt
turistautakat, erdei utakat - mondta Navracsics
Tibor miniszterelnök-helyettes a HM Verga
Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. látogatói központ
és vadászkápolna avató ünnepségén OlaszfaluAlsóperén szombaton.
A közigazgatási és igazságügyi miniszter azt mondta: a Verga Zrt. nem csak kinyitja kapuit a
látogatók előtt, hanem beruházásokkal járul hozzá a közjóhoz. A Magas-Bakonyban egy
turisztikai, illetve vadászközpontot hoznak létre, megvalósítva a cégnek azt a küldetését, hogy
azok is betérhessenek ide, akik nem vadászni jönnek és nem az erdészeti szakma képviselői. Ez a
kezdeményezés illeszkedik ahhoz a kormányzati elképzeléshez, hogy az elzárt területeket, így
például az eddig elzárt turistautakat, erdészeti területeket, erdei utakat megnyissák a turisták előtt
- közölte. Papp Gyula, a Veszprém Megyei Vadászkamara elnöke arról beszélt, hogy az erdőket
sokoldalúan kell hasznosítani, a gazdasági és
természetvédelmi célok mellett az üdülési,
rekreációs lehetőséget is biztosítani kell.
Tengerdi
Győző,
a
Verga
Zrt.
vezérigazgatója emlékeztetett, hogy a cég
tavasszal hirdette meg a Jövő a kezünkben
van című közjóléti programját, amelynek
során közel félmilliárd forintból kilátók,
erdei
tornapályák,
túraútvonalak,
kerékpárutak, erdei iskolák épülnek és
újulnak meg, valamint a vadászati kultúrához
kapcsolódó rendezvényeket támogatnak.
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Ennek keretében jött létre az alsóperei Bakony zöld szíve központ: egy 40 millió forintból
megépült fedett szabadtéri színpad, a Szent Imre-kápolna, ami 30 millió forintból jött létre, a
felújított Nádasdy arborétum, ahol most a beruházás keretében a nemzet összetartozását
jelképező, fenyőfából ácsolt nyolcméteres Magyarság Keresztjét állítottak fel, s ugyancsak az
arborétumban kapott helyet az újonnan kialakított Példaképek Emlékparkja, ahol a neves vadász
és erdész elődök emlékére az erdőgazdaság 12 fát ültetetett. Ezen kívül 75 millió forintból 240
négyzetméter alapterületű látogatóközpont is épült, ahol olyan ritkaságokat tekinthetnek meg az
érdeklődők, mint például hat, egészben preparált oroszlánt, két leopárdot, egy krokodilt és több
vállmontázsos orrszarvút.
Az alsóperei beruházás elemeit szombaton adták át. A vadászkápolnát ökumenikus istentisztelet
keretében Márfi Gyula veszprémi érsek, Steinbach József református, valamint Szemerei János
evangélikus püspök áldotta meg és szentelte fel.
Forrás: www.turizmusonline.hu

Ünnepeltek, báloztak a németek Zircen

Zirc - Az anyanyelv és a kultúra az identitástudat két legmeghatározóbb eleme minden nemzet és
nemzetiség számára - hangsúlyozta Ottó Péter szombaton.
A zirci polgármester a 23. Veszprém Megyei
Német Nemzetiségi Gála résztvevőit köszöntve
beszélt házigazdaként a hagyományápolás
fontosságáról a Reguly Szakképző Iskola
tornacsarnokában.
Nemzetiségüket, németségüket sokan már csak
génjeikben hordozzák azoknak a németeknek a
leszármazottai, akik egykor Magyarországra,
azon belül is Zircre, Zirc környékére
letelepedtek. Ezért is rendkívül fontos minden
olyan törekvés, ami a hagyományok ápolását,
az utódoknak való átadását segíti elő - mondta.
A térségből, de a megye más részeiből érkezett
vendégeket köszöntve külön is üdvözölte a
település németországi testvér településéről,
Traunsteinből
érkezett
hagyományőrző
csoportot és a város főpolgármesterét, Manfred
Koesterket. A rendezvényt megnyitó dr. Albert
Vendel, a
Veszprém Megyei Német
Önkormányzat
elnöke
Wágenhoffer
Kornéliával, a Magyarországi Németek
regionális irodájának vezetőjével "Ehrenpreis"
kitűntetést adott át a német nemzetiségi kultúra
megőrzésében kimagasló munkát végző
személyeknek. A megyei német önkormányzat az idén Simonné Rummel Erzsébetet,
Bakonynána polgármesterét és Márkusné Vörös Hajnalkát a Megyei Levéltár igazgatóhelyettesét
tartott méltónak a díjra a régóta végzett példamutató munkájuk miatt.
Forrás: www.veol.hu
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Jobb körülmények közé kerültek a zirci gyerekek

A Benedek Elek óvodában és
bölcsődében összesen 240 négyzetméter
területet építettek be, a teljes
költségvetés 35,7 millió forintot tett ki,
ebből 26,7 millió forintot vissza nem
térítendő állami támogatásként nyert el a
város.Ezeket az adatokat Kovács Zoltán
kormánymegbízott ismertette a beruházás
átadási ünnepségén. Felidézte, hogy 2011ben ugyanebben az épületben adhatták át a
három bölcsődei csoportot befogadó
helyiségeket. Szólt arról is, hogy a kormány
az új köznevelési törvényben 3200 új
óvodai férőhely kialakítását írta elő, ehhez a
költségvetésben 27,3 milliárd forintot
biztosított. Így ma az országban 153 óvodát fejlesztenek. Ennek fontosságáról szólva kiemelte, sajnos ma
is sok olyan kisgyerek van, akiknek az óvodába kerülése az otthoni nehéz körülmények között minőségi
ugrást jelent. A megújuló környezet visszahat a gyerekekre. Dicséret illeti a képviselő-testületet, hogy az
eddig két létesítményben elhelyezett óvodát egy területre hozta össze – hangsúlyozta a
kormánymegbízott. Az embernek a legfontosabb a családja és a gyermekei - erről Ottó Péter, a város
polgármestere beszélt. De ugyancsak ez a legfontosabb a társadalom számára is, ezért törekszik arra a
kormányzat, hogy olyan társadalompolitikai rendszert alakítson ki, amely lehetővé teszi a
gyermekvállalást. Zirc is arra törekedett az elmúlt évek során, hogy folyamatos fejlesztésekkel
modernebb, korszerűbb körülmények között tudja működtetni gyermekintézményeit. Ez
leglátványosabban éppen itt, az óvoda és bölcsőde épületében érhető tetten. A régebbi óvoda
helyiségeiben már csak az a két csoport kapott helyett, amelyek most átkerültek a közös épületbe. Most
viszont az ő csoportszobáik a legszebbek, legmodernebbek. A polgármester azt kívánta, a jelen lévők és
az ezután következő generációk gyermekeinek is nagyon sok öröme legyen a most átadott
létesítményben, és mindig legyen meg a városnak az a lehetősége, hogy ehhez a lehető legjobb
feltételeket tudják biztosítani.

Igmándyné Hebling Gabriella vezető óvónő megköszönte az építkezésben részt vevő
szakemberek, valamint kollégái munkáját. Többek között azt hangsúlyozta, a beruházással
fizikailag is eggyé vált a két alkalmazotti közösség. Az ünnepség előtt a két új csoportszobában
elhelyezett vegyes csoportos kisgyerekek adtak műsort. A beruházás során két óvodai
csoportszobát alakítottak ki 50–50 négyzetméteres alapterülettel, valamint öltözőt, vizes blokkot,
egy logopédiai helyiséget, melegítő konyhát és dolgozói helyiséget. A munkálatok folyamán 11
közalkalmazott foglalkoztatására is sor került.
Forrás: www.veol.hu

Síszezon a láthatáron!
Miután a sísport életében történelmi mérföldkőnek számító elismerést kapott az eplényi
sícentrum azzal, hogy a Nemzetközi Síszövetség (FIS) alkalmasnak találta nemzetközi rangú
események megszervezésére, a 4-es számú sípályát pedig nemzetközi versenypályává
„A BAKONYÉRT” Egyesület

minősítették, ezzel Magyarországon először nyílik lehetőség nemzetközi rangú, akár világkupa
síversenyek lebonyolítására, a Síaréna most újabb fejlesztésekkel emeli pályáinak,
szolgáltatásainak színvonalát.
Többek között új ülőliftet
építenek, és készül a népszerű 7es pálya kivilágítása is.
Várhatóan
2014-ben
kerül
telepítésre a „Páros Csillag”
névre hallgató kétszemélyes
ülőlift, amely Magyarország
leghosszabb
ülőszékes
sífelvonója
lesz.
A
négyszemélyes Szent Sólyom
mellett így már kettesével is
kényelmesen feljuthatunk majd a pályák tetejére.
A 7-es pálya környékén nem csupán a világítás lesz az újdonság. A csodás carving pályát
ugyanis további 15 méterrel szélesítik az idén. Ezzel a fejlesztéssel óriási léptékben nő meg a
kezdő síelők számára alkalmas terület.
Az előtározó tó befogadóképességét további 3000 köbméterrel emelik, így még több vizet lehet
majd elraktározni a hógyártáshoz.
Ezenkívül a nagyobb üzembiztonság és a nagyobb kapacitás érdekében a 3-as csákányos
felvonó elektronikusan átalakításon esik át.
A ragyogó téli időben egy új éttermi teraszról élvezhetjük a bakonyi levegőt és Holle Anyó
kiváló konyháját. Az étterem és a jegypénztár között 50 fő befogadására alkalmas szabadtéri
éttermi terasz készül.
S hogy a parkolás még a tavalyinál is gördülékenyebben történjen, a 2012-ben megalkotott
„Praktikus és Kényelmes” parkolási rendszer az idei tökéletesítésnek köszönhetően még
hatékonyabb lesz.
Forrás: www. bakony-balaton.hu
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Márton napi ízelítő
Ha november, akkor Márton nap. Ha Márton nap, akkor liba és mindenféle földi jó, ami a ködös,
levélhullató őszben átmelenget testet és
lelket, erőt ad és jókedvre derít.
November 11-éhez nemcsak a libaólban
püspökké választása elől elrejtőzött Szent
Márton legendája fűződik, de az időjóslás
és az újbor napja is ez egyben. A népszokás
szerint ekkor dőlt el, hogy milyen lesz a tél
vagy épp a március, attól függően, hogy
„Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor
karácsonykor vízben poroszkál” vagy „Ha
jókedvű Márton, kemény tél lesz, borús
Márton borongós tél”.
S mivel azt is tartja a mondás, hogy „Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik”, s
hogy „A bornak Szent Márton a bírája”, ne tegyük ki magunkat az éhezés szomorú sorsának:
együnk libát és kóstoljunk újbort ezen a napon!

Támogatóink:
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