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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 

 

Nagy László: ADJON AZ ISTEN 
 

 
 

Adjon az Isten 

szerencsét, 

szerelmet, forró 

kemencét. 

üres vékámba, 

gabonát, 

árva kezembe 

parolát, 

lámpámba lángot, 

ne kelljen 

korán az ágyra hevernem, 

kérdésre választ 

ő küldjön, 

hogy hitem széjjel 

ne dűljön, 

adjon az Isten 

fényeket, 

temetők helyett 

életet? 

nekem a kérés 

nagy szégyen, 

adjon úgyis, ha 

nem kérem. 

 

 

 

 

 

Beszámoló a Munkaszervezet 2010. évi tevékenységéről  
 

Irodánk számára új feladat volt a kérelemkezelés, melyet a feladatdelegálási szerződés alapján kellett ellátnunk. Az MVH-val 

folytatott értékelő megbeszélések alapján elmondhatjuk, hogy a kérelemkezelést az elvárásoknak és a határidőknek megfelelő 

ütemben és minőségben végeztük. Ügyfeleinkkel jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk, többen közülük beléptek az 

Egyesületbe. Úgy tapasztaltuk, hogy az ügyfelek szempontjából hasznos, ha az Egyesület végzi a kérelemkezelést. Hely és 

pályázóismerettel rendelkezünk, az irodánkba gyorsabban és könnyebben bejönnek az ügyfelek, mint esetlegesen a 

megyeszékhely irodájába, emellett igyekszünk mindent megtenni azért, hogy pályázóink a lehető legjobb tájékoztatást 

kapják. A helyi szakemberekkel jó kapcsolatokat ápolunk, többen közülük kiemelt partnerként támogatják Egyesületünk 

működését. Sajnálatosan ez nem jelenti azt, hogy a pályázók hamarabb jutottak a pályázati pénzekhez. Mindannyian várjuk 

és üdvözöljük a Kormány azon reformelképzeléseit, melyek célja a jelenlegi pályázati elbírálási idő felére csökkentése.   

A Munkaszervezet teljesítménye az egész év folyamán 100%-os volt, mely mutatókat a kéthavi munkatervek vizsgálata 

alapján állította ki felénk az IH és az MVH (60 + 40%-al).   

Az év folyamán több rangos szakmai rendezvényen (LEADER Expo, Agrár Expo, LINC 2010 Konferencia, A Zirci BULI, 

Völgy Fesztivál, Nyárádszereda Vidékfejlesztési Fórum és Kiállítás, Magyar Vidék Napja, Teret a Vidéknek) képviseltük az 

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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egyesületet, bonyolítottunk le szakmai programokat. 

Továbbra is folyamatosan igyekszünk az internetes és 

nyomtatott sajtóban megjelenni, kábeltelevíziós 

híradások is készülnek rólunk rendszeresen, lehetőség 

szerint mindhárom kistérségben.  

Az Egyesület és Munkaszervezet egységes megjelenését 

tovább javították a molinók, poszterek, szórólapok, 

valamint a rendezvényeken használt logós pólók is. 

Sikerült a Közösség területén olyan népi 

iparművészekkel, alkotókkal felvenni a kapcsolatot, akik 

saját munkájukkal, kiállítási tárgyaikkal járultak hozzá 

egy-egy szakmai rendezvényen való színvonalas 

megjelenésünkhöz. Hírlevelünkben „Kiállítóink” cím 

alatt ismertetjük meg őket olvasóinkkal.  

Az Elnökség és a Munkaszervezet közösen vett részt a 

nyárádszeredai akciócsoport által szervezett vidékfejlesztési 

fórumon, kiállításon, ahol Bajkai János, valamint Dászkel 

László Elnök Urak aláírásával érvénybe lépett első nemzetközi 

LEADER együttműködésünk. 

A HVS folyamatos felülvizsgálatát (január - július között) a 

Munkaszervezet koordinálta oly módon, hogy az egyes 

területekhez az adott téma szakértőit, illetve korábbi TKCS 

tagokat is hívott. Az idei évben a pályázati kiírások elmaradása 

miatt azonban nem volt szükség közgyűlési döntésekre, a 

munkánk eredménye tehát még nem elfogadott, várjuk a 

további IH iránymutatásokat.  

HVI irodavezetőkkel júliusig folyamatosan tartottuk a 

kapcsolatot, a hálózat megszűnésével az együttműködések fokozatosan megszűntek vagy átalakultak (pl. többcélú társulási 

együttműködéssé). 

Az RFÜ hálózat felszámolásra került, azonban a zirci kollégával továbbra is megmarad az együttműködés. 

NATURAMA Szövetséggel továbbra is szoros az együttműködés, a 2010-ben a spanyol védjegyes projektben való 

részvételünk szervezése, valamint a beadott és elnyert LEADER pályázatunk bonyolítása kezdődött meg. Júliusban a 

Szövetség elsőként hívta meg szakmai egyeztetésre a vidékfejlesztési államtitkárt és elérte, hogy a közösen kidolgozott 

reformelképzeléseket a szaktárca figyelembe vegye, tovább fejlessze azokat a pontokat, melyekkel egyetért.   

A Munkaszervezet többször szervezett szakmai egyeztetéseket, rendezvényeket, értekezleteket, illetve rendszeresen részt vett 

ezeken. A régiós közös állásfoglalásokat rendszeresen generáljuk, 

több esetben koordinátorként összefogva a szervezést.  

A Munkaszervezet TÁMOP 5.5.3. projekt keretében 7 képzésén 

vett részt. A szervezetfejlesztés eredménye mérhető javulást 

eredményezett belső kommunikációnkban, tárgyi tudásunkban, 

emellett bővítettük kapcsolatrendszerünket a megyei civil 

hálózatban.   

Egész évben folyamatos ügyfélszolgálatot bonyolítottunk, továbbra 

is csütörtökön tartunk meghosszabbított nyitva tartást. A 

kistérségekbe kihelyezett ügyfélfogadást szervezünk vagy 

kimegyünk helyszínre az ügyfél kívánsága szerint. Visszajelzések 

alapján hatékonynak és ügyfélbarátnak tartják ügyfeleink a 

kialakított rendszert. 

A Munkaszervezet az év folyamán 2 közgyűlés, 3 DT ülés és 9 

elnökségi ülés lebonyolításában vett részt. 

2011-től egyesületünk a Facebook –on is megtalálható. 

Hutvágnerné Kasper Judit 

Munkaszervezet-vezető 

 

 

Tájékoztatás 
 

Az ÚMVP III. és IV tengelyében támogatási határozattal rendelkező ügyfeleink következő kifizetési kérelem beadási 

időszaka: 2011. január 01 – 31. Az aktuális közlemények és dokumentumok kérelem beadási időszakonként változnak. Az 

adott benyújtási időszakban érvényes adatlapok letölthetők a www.abakonyert.hu és a www.mvh.gov.hu honlapról.  

Kérjük, mindig a megfelelő formanyomtatványokat töltsék ki, és azokon nyújtsák be kérelmeiket, mert az adminisztratív 

ellenőrzés során csak ezek kerülnek elfogadásra. 

 

 

 

 

http://www.mvh.gov.hu/
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Elérhető a LEADER társadalmi vita hivatalos összegzése 
 

A LEADER program átalakításához kapcsolódó társadalmi vita záró rendezvényére 2010. 

december 2-án, Lajosmizsén került sor.  

A rendezvény délelőtti programjának szerves részeként az egyes régiók LEADER Helyi 

Akciócsoportjai - egy-egy, maguk közül választott előadón keresztül - összefoglalták a 

programhoz kapcsolódó eddigi tapasztalataikat és a vitaanyagban foglaltakkal kapcsolatos 

közös véleményüket. A délelőtti előadásokat követően négy szekcióban kerültek megvitatásra 

a legfontosabb kérdések és vélemények.  

Az egyes szekciókban elhangzottak összefoglalója, valamint a régiós képviselők előadásainak 

anyagait megtalálják a www.umvp.eu/?q=hirek/elerheto-a-leader-tarsadalmi-vita-hivatalos-

osszegzese csatolmányokban. 

                                                                                                                                      /Forrás: www.umvp.eu/ 

 

 

 

Elnökségi ülés, Közgyűlés 
 

 

Egyesületünk 2011.január 11-én elnökségi ülést és 

közgyűlést tartott. 

Az ülések napirendi pontjai a következők voltak:  

1.) Elnökségi tag választása  

2.) 2011. évi költségvetés elfogadása  

3.) Vegyes ügyek  
Elnökségi ülés: 

Ottó Péter elnökségi tag a decemberi elnökségi ülésen 

elnökségi tisztségéről az idei évtől lemondott 

(elfoglaltságai nem teszik lehetővé, hogy ezt a tisztséget 

betöltse), ezért a 2011-es év első ülése új elnökségi tag 

választásával kezdődött. Mivel Ottó Péter a Zirci térség 

képviseletében került erre a pozícióra, mint polgármester, 

így az őt követő új elnökségi tag is csak polgármester 

lehet, célszerűen ugyanebből a térségből. A Zirc 

Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa december végi 

ülésén tárgyalta a kérdést és egyhangúlag Tóth Edina 

Kittit, Dudar polgármester asszonyát javasolta e 

tisztségre, akinek jelölését a többi elnökségi tag is 

egyhangúlag javasolta a közgyűlés elé terjeszteni. 

Az ülés második napirendi pontjában a 2011. évi 

költségvetés elfogadására került sor, aminek 

megszavazása előtt Bajkai János elnök úr felolvasta Búsi 

Lajos Helyettes Államtitkár Úr levelét az éves pénzügyi 

terv beküldésére vonatkozóan. A levélben arról 

tájékoztatnak minden szervezetet, hogy a LEADER 

program jelenlegi átalakítása miatt a 141/2008. (X.30.), 

valamint a 147/2007. (XII.4.) FVM rendeletek módosítás 

alatt állnak, illetve a LEADER Helyi Akciócsoportok 

működéséről szóló új HACS rendelet kidolgozása 

folyamatban van. E három rendelet tartalmi változásai 

befolyásolják a HACS-ok költségvetésének éves 

tervezését. Ennek megfelelően a most a közgyűlés elé 

terjesztett 2011. évi költségvetésben a rendeletek Magyar 

Közlönyben való megjelenése után, még várhatók 

változtatások.  

Közgyűlés: 

A közgyűlés napirendi pontjai megegyeztek az elnökségi 

ülésével.  

A megjelentek egyhangúlag megszavazták az új 

elnökségi tag személyét, így 2013-ig, Tóth Edina Kitti 

dudari polgármester veszi át az elnökségben Ottó Péter 

helyét, akinek munkáját ezúton is köszönjük. A 2011. évi 

költségvetést a közgyűlés elfogadta.  A vegyes napirendi 

pontban az egyesület munkaszervezet vezetője ismertette 

a folyamatban lévő projekteket, és a kérelmek jelenlegi 

állását. Utóbbi esetben mindenki megértését és türelmét 

kérte. Az egyesület a rá vonatkozó kérelemkezelési 

feladatokkal már nyár végén végzett, és csak bízni tud 

abban, hogy hamarosan rangsort állíthat és eredményt 

hirdethet. Kérdésre válaszolva az elnök úr is elmondta, 

hogy sok konferencián vettek részt az utóbbi 

hónapokban, ahol kérték a pályázati rendszer 

egyszerűsítését és az értékelés gyorsítását.  
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Hulladékgyűjtési pályázat
 

Több mint 95 millió forinttal támogatja a védett természeti területeken, barlangokban 

és azok felszíni védőövezetén elhagyott hulladék felszámolását a Vidékfejlesztési 

Minisztérium. 

A pályázat célja, hogy segítse azokat a programokat, amelyek az elhagyott hulladék 

felszámolását célozzák és megakadályozzák, hogy a folyamat megismétlődjön. A 
szaktárca a pályázat segítségével ösztönzi az elkülönített hulladék gyűjtésének 

bevezetését is, illetve a már kiépített rendszer fejlesztését a Nemzeti Park 

Igazgatóságok központjaiban, tájegységi irodáiban, ökoturisztikai létesítményekben, 

bemutatóhelyeken és szálláshelyeken. A Vidékfejlesztési Minisztérium a pályázaton 

forrást biztosít egyebek mellett az elhagyott hulladék összegyűjtésére, elszállítására, az 

érintett terület rehabilitációjára és azokra a tevékenységekre, amelyek arra irányulnak, hogy a terület hosszú távon tiszta 

maradjon.  
A támogatásra közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok 

pályázhatnak 2011. január 19-ig, összesen mintegy 95,5 millió forint értékben. 

Előnyt élveznek azok a pályázatok, ahol a védett természeti területeken jelentkező hulladékok kezelésével kapcsolatos 

problémákra komplex módon, hosszútávon fenntartható megoldást kínálnak, azaz a megelőzés, tájékoztatás, feltérképezés, 

felszámolás, ellenőrzés, a területek utógondozása és a tájékoztatás, szemléletformálás egyaránt fontos szerepet kap. 

 

Forrás: VM 
 

 

 

Kiállítóink 
Czeglédi Tibor és Cz. Budai Katalin népi iparművész,  

népi bútor készítő és bútorfestő,  
 

Bakonynána festői környezetében élünk és végzünk 

alkotótevékenységet. A népművészet és a régi bútorok szeretete 

késztetett bennünket arra, hogy népi bútorkészítés és festés legyen 

a hivatásunk. Bútoraink kézzel festett, méhviaszolt bútorok, 

népművészeti és iparművészeti tanács által zsűrizettek. 

Generációk tapasztalata, őseink szellemisége köszön vissza így 

egy-egy régmúlt hagyományait őrző tárgyban. A magyarság egyik 

legkedveltebb jelképe a 

tulipán volt, menyasszonyi 

ládákon is tulipánnal fejezték 

ki a női élet különböző 

állomásait, talán ez is az oka, hogy gyakran használjuk a tulipán számtalan változatát 

bútorainkon. Munkáink között egyaránt megtalálhatóak a régi formákat, jelentéseket 

hordozó festett fenyőbútorok: tékák, kelengyeládák, tálasfogasok, lócák, de népi 

konyháink, beépített szekrényeink, natúr festett bútoraink már a jelen lakáskultúrájának 

igényét szolgálják. Nálunk lehetőség nyílik arra is, hogy egyedi elképzelések, 

színvilág, stílus alapján készítsük el a kívánt 

bútordarabokat, megfizethető áron.  

Számunkra fontos a hagyományőrzés, a múlt feledésbe 

merült szép emlékeit, mondanivalóit bútorokban 

átmenteni a jövő számára, így a régi minták, motívumok, 

szimbólumok üzenete továbbélhet egy-egy bútor által. 

Célunk, hogy festett bútoraink ne csupán kiállításokon 

szerepeljenek, hanem a mai lakások használati tárgyaivá 

válhassanak.  

Elérhetőség:                                                                        

Cím: 8422 Bakonynána, Kossuth u. 77.  

Telefon: 06-30-300-6292, 06-88-488-197  

E-mail: butorfestes@gmail.com 

Honlap: www.botorfestes.hu 

 

 

mailto:butorfestes@gmail.com
https://www.botorfestes.hu/
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Események, programok                                      

A Magyar Kultúra Napja – Zirc 
2011. január 22. szombat 18 óra 

A Magyar Kultúra Napján Lukács Sándor színművész önálló estjét tekinthetik meg az érdeklődők 

Barangolás a költészet világában címmel. 

Helyszín: Békefi Antal Városi Könyvtár és Művelődési Ház 

Belépő: 1000 Ft 

 
 
 

GYAPJÚSZŐTTES kiállítás - Mór 
2011. február 3–27.  
Helyszín: Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ  

A kiállítás anyagának összeállításához várják az ügyes kezű alkotóktól a gyapjú alapanyagból kézi szövéssel készült 

munkákat (pl.: szőnyeg, falvédő, terítő, párna, kabát, tarisznya, stb.). 

A kiállítási anyagok átvétele: 

2011. január 25 - 28-ig  

8-12 óráig és 13-16 óráig a 

Lamberg-kastély 33-as irodájában. 

  
  

 

A Magyar Kultúra Napja - Dudar 
2011. január 22. szombat 15 óra 

Helyszín: Művelődési Ház Dudar 

A délután programja: 

Polgármesteri köszöntő  

Zenedoboz együttes verses - zenés műsora 

Puskásné Tófeji Valéria költő, író irodalmi műsora  

„Szép versek” összeállítás Horváth Józsefné, Molnár Lászlóné, Nagy Lászlóné,  

Sashalmi Jánosné közreműködésével 

A rendezvény részeként megtekinthetők: 
Földesi Barnabás festőművész, tanár képkiállítása, 

Czeglédi Katalin bútorkészítő, bútorfestő, népi iparművész 

Hegedüs Árpád kosárfonó és Pappné Rácz Ildikó csuhéfonó, népi iparművész, népi-játék 

készítő alkotásai.  

 
  
 

Túra a Csúcs-hegyre és az Árpád-forráshoz - Bakonybél 
2011.február 05. szombat 10 óra 

Fedezze fel velünk a hóval borított erdő csendjét és varázsát, a télen is csörgedező Árpád-forrást és a Csúcs-hegy csodálatos 

panorámáját a völgyben megbúvó Bakonybél látványával! 

A túra útvonala: Bakonybél - Borostyán-kút (Szent-kút) - Csúcs-hegy - Somhegypuszta széle - Árpád-forrás - Bakonybél 

A túra hossza: 8 km , időtartama: 2,5 óra  

Túravezető: Mészner Viktor  

Gyülekező: A Pikoló Vendéglő előtt (Bakonybél, Kossuth u. 1.) 

Visszaérkezés: A Pikoló Vendéglőbe 

Bővebb információ: Nagy Árpádné Marika (06 30/322-49-34, Mészner Viktor (06 30/490-84-01) 

A túrát a bakonybéli Pikoló Vendéglő szervezi 

 

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 szerkesztő: Turiné Menczel Andrea 

 

Felelős szerkesztő: Turiné Menczel Andrea 

KATARCH 

Mérnöki Bt 

Zirc 

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

