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 „A BAKONYÉRT” Egyesület 
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar 

Köztársaság támogatásával.”  
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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 

 

 

 

LEADER pályázati kiírások 
 

Mintegy 390 893 219 Ft fejlesztési forrásra lehet pályázni a 

hamarosan megnyíló LEADER kiírásban. Az Egyesület 

honlapján már elérhetőek az Irányító Hatóság (IH) által 

jóváhagyott célterületek (www.abakonyert.hu / HVS 

felülvizsgálat link alatt).  

Eltérés az előző évhez képest, hogy a pályázatokat elektronikus 

űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A pályázathoz 

csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított 

formában kell csatolni a pályázathoz.  

A benyújtási időszak várhatóan: 2011. július 15 - augusztus 15  

között lesz. Ezt megelőzően a projekt javaslatot az IH által 

rendszeresített „Projekt adatlap” elnevezésű 

formanyomtatványon be kell nyújtani a HACS 

munkaszervezetéhez, ahol a LEADER HACS Helyi Bíráló 

Bizottsága (HBB) megvizsgálja a projekt javaslat HVS-hez való 

illeszkedését. A HBB által kiadott, döntését és indoklását 

tartalmazó okirat az ügyfél által benyújtandó LEADER pályázat 

nem hiány pótoltatható kötelező melléklete, amelynek 

csatolásáért az ügyfél a felelős. A Projekt adatlapot az ügyfél 

postai úton, vagy személyesen, átadás-átvételi formanyomtatvány 

együttes aláírásával nyújthatja be a területileg illetékes HACS 

munkaszervezetéhez legkésőbb a pályázati időszak első napját 

megelőző 25. napig. A döntésről minden esetben a döntést követő 

5. napig postai úton és a hivatalos formanyomtatvány szkennelt 

változatának elektronikus továbbításával (amennyiben az ügyfél 

rendelkezik elektronikus postafiókkal) a munkaszervezet az IH 

által rendszeresített formanyomtatványon tájékoztatja az ügyfelet. 

Amennyiben az ügyfél elutasító nyilatkozatot kap, úgy jogosult 

arra, hogy átdolgozott formában ismételten benyújtsa Projekt 

adatlapját a HACS munkaszervezetéhez a HBB-hez címezve az 

utolsó HBB ülést megelőző 5. napig.  

 

MEGHÍVÓ 

 

Tisztelettel meghívom „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési 

Akciócsoport Egyesület 

Tagjait közgyűlésünkre, melynek 

 

időpontja: 2011. május 23., hétfő 17.00 óra 
helyszíne: Székhely emeleti tanácsterme (Zirc, Petőfi S. u. 4.) 

 
(Határozatképtelenség esetén az egyesületi alapszabály 6 § (9) pontjában 

hivatkozott 6 § (9) b) pontja értelmében a közgyűlést 2011.május 23-án 

hétfőn 17.30 órára ismét összehívom a Székhely emeleti tanácstermébe. Az 

ismételten összehívott közgyűlés, azonos napirenddel, a megjelentek 

számára való tekintet nélkül határozatképes.)  

 

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI:  

1.)Elnökség éves beszámolója  
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök  

2.) Egyesület 2010. évi pénzügyi beszámolója  
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök  

3.) Felügyelő Bizottság beszámolója  

Előadó: Földesi Erika Elnök  

4.) Könyvvizsgáló beszámolója  
Előadó: Balogh Erika könyvvizsgáló  

5.) HVS elfogadása  
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök  

6.) Vegyes ügyek  

A NAPIRENDEK FONTOSSÁGA MIATT  

VALAMENNYI TAGUNK MEGJELENÉSÉRE 

FELTÉTLENÜL SZÁMÍTUNK!  
Amennyiben valamely Tagunk nem tud személyesen részt venni a 

Közgyűlésen, kérjük, hogy gondoskodjon maga helyett szavazásra 

feljogosított képviselőről! Kérjük, hogy a meghatalmazott képviselő hozza 

magával a mellékelten csatolt, cégszerűen kitöltött formanyomtatványt!  

Az esetleges akadályoztatást kérjük az egyesületi Munkaszervezet 

irodájának jelezni:  

Tel/fax: 88/415-791 E-mail: abakonyert@gmail.com  
 
Megköszönve Tagjaink eddigi aktivitását, és a további 

eredményes együttműködésünk reményében:  

Bajkai János Ferenc elnök sk.  

„A BAKONYÉRT” VA Egyesület 

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/
http://www.abakonyert.hu/
mailto:abakonyert@gmail.com
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NYERTESEINK FIGYELMÉBE! 
 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program bármely intézkedése keretében 

támogatást nyert kedvezményezetteknek a projekt megvalósítása során a 

megvalósulás helyszínén fel kell tüntetni a kötelező arculati elemeket, melyek az 

alábbi link alatt érhetők el: www.umvp.eu/?q=kedvezmenyezettek-figyelmebe-

frissitve 

Azon kedvezményezettek, akik az ÚMVP intézkedéseinek támogatásával olyan beruházást hajtanak végre, melynek teljes 

költsége nem éri el az 500.000 eurót, kis projekt táblát kötelesek elhelyezni. 

Infrastrukturális beruházások esetében a táblának tartalmaznia kell a projekt elnevezését, a kedvezményezett megnevezését 

és adatait, a kivitelezés kezdésének és befejezésének időpontját, a kivitelező és műszaki ellenőr megnevezését, valamint a 

támogatás összegét. Kötelező formai elemek az ÚMVP logó, az EU zászló, az EMVA mondat - melyek a projekt 

elnevezésével kiegészülve a tábla felületének legalább 25%-át adják ki -, és a www.umvp.eu webcím.  

Betűtípus: Helvetica Condensed és Helvetica Condensed Bold és Arial. Méret: A1 (594 mm x 841 mm). 

Nem infrastrukturális beruházások esetében a táblának tartalmaznia kell a projekt elnevezését, a kedvezményezett 

megnevezését és adatait, valamint a támogatás összegét. Kötelező formai elemek az ÚMVP logó, az EU zászló, az EMVA 

mondat - melyek a projekt elnevezésével kiegészülve a tábla felületének legalább 25%-át adják ki -, és a www.umvp.eu 

webcím. Betűtípus: Helvetica Condensed és Helvetica Condensed Bold és Arial. Méret: A1 (594 mm x 841 mm). 

Az ÚMVP intézkedéseinek támogatásával beszerzett gép vagy eszköz felületén a kedvezményezettek matricát kötelesek 

elhelyezni. A matricának tartalmaznia kell a projekt elnevezését, a kedvezményezett megnevezését és adatait, valamint a 

támogatás összegét. Kötelező formai elemek az ÚMVP logó, az EU zászló, az EMVA mondat, és a webcím, melyek a projekt 

elnevezésével kiegészülve a tábla felületének legalább 25%-át adják ki. 

Gép- és eszközdekoráció: Betűtípus: Helvetica Condensed és Helvetica Condensed Bold és Arial. Méret: A3 (420 mm x 297 

mm) vagy A4 (210 mm x 297 mm) a gépen vagy eszközön lévő szabad terület függvényében. Amennyiben a gép felületén 

még egy A4 méretű matrica sem helyezhető el, akkor a kedvezményezett köteles egy A3 méretű projekttáblát a matrica 

grafikájával összhangban a székhelyén elhelyezni. 

„A Bakonyért” Egyesület további ajánlása: A Bakonyért logó. 

 

Rendelet a mikrovállalkozásokról 
 

Megjelent a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére fordítható támogatás 2011-es kiírásának részletes pályázati 

feltételeiről szóló 33/2011 (IV.28.) VM rendelet. 

Június 15-től lehet legfeljebb 35 millió forintra pályázni mikrovállalkozások 

létrehozásához, fejlesztéséhez. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban 

(ÚMVP) 2013-ig összesen 7 milliárd forint áll rendelkezésre a legkisebb cégek 

támogatására. 

Az 5000 fő alatti lakosságszámú és a legfeljebb 100 fő/km2 népsűrűségű 

településeken működő vagy induló vállalkozások kérhetnek támogatást. A 

Vidékfejlesztési Minisztérium 35 millió forintra csökkentette az igényelhető összeg 

felső határát annak érdekében, hogy minél több pályázó juthasson forráshoz. A 

hozzájárulás mértéke hátrányos helyzetű területen 65%, egyéb területen 60%. 

A támogatási kérelmeket évente június 15. és július 15. között lehet beadni a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). A kérelmek elbírálásánál 

MEGHÍVÓ 

Szakmai fórum 

 
Nagy örömünkre szolgál, hogy ismét újabb nyerteseket köszönthetünk!  

Szeretnénk további szakmai segítséget nyújtani annak érdekében, hogy projektjük sikeresen megvalósulhasson. Ennek első 
lépése az MVH szakembereivel közösen tartandó szakmai fórum, melyben a megvalósításhoz kötődő ismeretek, feladatok 

(kifizetési kérelem, fenntartás, helyszíni ellenőrzések, közbeszerzés) kerülnek feldolgozásra. Emellett röviden 

bemutatkoznak Egyesületünk kiemelt partnerei, akik a beruházás megvalósításában  nyújthatnak segítséget Önöknek 
(projekt menedzser, közbeszerzési tanácsadó, műszaki ellenőrök, kivitelezők, bank). 

 

Ezúton tisztelettel meghívjuk fórumunkra, melynek időpontja és helyszíne: 

2011.05.26. csütörtök 9-12 óra, Jeskó Panzió Zirc, Kossuth u.  

 

A fórumra szeretettel várjuk a pályázókat és a projekt menedzsereket egyaránt, hiszen célunk, hogy a szükséges 
alapismeretekkel felvértezve kezdhessék meg a beruházásokat. 

 
A létszám kalkulálása miatt kérjük telefonos visszajelzését irodánkba (06/88 415-791) a részvételt illetően legkésőbb május 24-ig!   
 
Zirc, 2011. május 17. 

 Üdvözlettel: 
      Hutvágnerné Kasper Judit 

         Munkaszervezet vezető 

 

 

http://www.volgyvidek.hu/attachments/VVK_logo.jpg
http://umvp.eu/?q=332011-iv-28-vm-rendelete-a-mikrovallalkozas-fejlesztesi-tamogatasok-felteteleirol
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fontos szempont, hogy a támogatott vállalkozás munkahelyeket hozzon létre. 

Bár a mikrovállalkozások támogatásáról eddig a LEADER helyi akciócsoportok dönthettek, az ÚMVP Irányító Hatósága a 

pályázatot központi intézkedéssé tette, hogy a támogatási kérelmek feldolgozása gyorsabbá, a kérelmezési eljárás 

ügyfélbarátabbá váljon. 

A rendelet módosításakor a tárca az MVH és az ügyfelek visszajelzéseire támaszkodott. A tapasztalatokból kiindulva 

felülvizsgálta az értékelési szempontrendszert, szakmai minimum pontszámot állapított meg, valamint pótolta, pontosította a 

definíciókat a szövegben, hogy egyértelműbb legyen a szabályozás. 

 

/Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája, www.umvp.eu / 

 

 

Kiállítóink 
Hegedűs Árpád - Kosárfonó 

 

1996-ban balesetet szenvedtem a dudari bányánál,  

ennek következtében kerekesszékbe kerültem.  

A részleges gyógyulásom után olyan elfoglaltságot 

kellett keresnem,amit így is tudok végezni.  

Így találkoztam Jakab Károly bácsival, aki vékákat kötött, s ez a munka azonnal 

megtetszett. Nagy lendülettel tanulni kezdtem, először Simonné Petrovics Rita, 

majd Bittmann Ottóné tanfolyamain. 2003-tól tagja vagyok a Veszprém Megyei 

Népművészeti Egyesületnek. Folyamatosan zsűriztetem munkáim. Az Országos 

Kosárfonó Fesztiválon, melyet Pécsen rendetek 2004-ben kezdő kategóriában, 

2005-ben haladó kategóriában első helyezést értem el. 

Termékeimmel vásárokon, 

falunapokon, rendezvényeken 

veszek részt. 

 

Elérhetőségek: 
Hegedűs Árpád 

8416 Dudar, Dózsa u. 53.  

 

 

 

Támogatóink
 

Ügyfeleink segítése érdekében Egyesületünk 8 térségi támogatóval kötött az elmúlt időszakban partneri megállapodást, 

akiket bátran ajánlunk pályázatuk megvalósítása során. Hírlevelünkben hónapról hónapra bemutatjuk tevékenységüket.  

 

Kovács György Kirakatrendező és Dekoratőr  
Tevékenységek: Digitális nyomtatás, kül és beltérre minden méretben, számítógépes betűkivágás, reklámtábla, cégtábla, logó 

és arculattervezés, kirakatrendezés, járműdekoráció készítése, ÚMVP táblák készítése.  

Elérhetőségek: 8420 Zirc, Rómer Flóris u.49.  

Tel./Fax: 88/415-767, 06/30-2340768 

kovacsgy@ktvzirc.hu 

http://www.umvp.eu/
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Cégünk 1992. évben alakult, 1995. óta, - mivel 1 fő alapító tag kivált a Kft-ből – családi vállalkozásként működik. Fő 

tevékenységünk építőipari tervezés, kivitelezés, magasépítés. 

Megalakuláskor kisebb volumenű munkákat tudtunk vállalni, 1-2 millió forint értékben. Zirc Apátság épület belső 

átalakításánál apartmanok kialakítását végeztük. 1995. évtől kezdődtek a nagyobb volumenű beruházások, mint például 

Autószalon szerkezet építési, kisebb útépítési, mélyépítési munkák, szennyvíztelep, illetve szociális létesítmények építési 

munkái. Majd a későbbiek során már társaságunk nagyobb beruházásokat is tudott vállalni többek között a Zirc  

Köztársaság u. tetőtéri lakások kialakítása, teljes tetőcserével. A közbeszerzések létrejöttével minden évben sok beruházási 

munkára pályázunk, ezek közül általában olyan 25-30 %-os eredménnyel, melyek már elérik a 100 milliós nagyságrendet.  

A közelmúltban az ISO 9001-2000 minősítési rendszert vezettük be és alkalmazzuk  cégünknél. 

Minőségirányítási rendszerünk MSZ EN ISO 9001: 2009. 

A társaság fő tevékenységi köre:  
Lakó- és nem lakó épület építése  

További tevékenységi körök: 
Talajmintavétel, próbafúrás 

Egyéb épületgépészeti szerelés 

Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 

Vakolás 

Épületasztalos-szerkezet szerelése 

Padló-, falburkolás 

Festés, üvegezés 

Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Épületasztalos-ipari termék gyártása 

Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése 

Egyéb építmény építése 

Bontás  

Építési terület előkészítése 

Villanyszerelés 

Egyéb befejező építés 

Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 

Egyéb speciális szaképítés 

Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 

Ingatlankezelés 

Építészmérnöki tevékenység 

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

Építmény-üzemeltetés 

REFERENCIÁINK  

Jelenleg fő megrendelőink a  Zirc és Zirc környéki vállalatok, önkormányzatok, iskolák, melyek közül az alábbiakat 

említeném meg: 
Ø  CHIO-WOLF KFT zirci gyárának bővítése, felújítása, 
Ø  Zirc Apátság átalakítási munkái, 

Ø  Balatonalmádi Piedl Autószalon szerkezet építési munkáit,  

Ø  Csetény kastély külső homlokzat felújítási munkáit, 

Ø  ZING KFT  Zirc, Köztársaság u. tetőtéri lakások készítése, 

Ø  Zirc, „Reguly Antal” Általános Iskola felújítási, karbantartási munkáit, 
Ø  Budapest családi lakóház kivitelezési munkáit, 

Ø  Szépalma-Gazda Kft. Csárda és fittnes építési munkáit, 

Ø  Polgármesteri Hivatal Zirc külső homlokzat felújítási munkáit, 
Ø  KSZF Üdülő és Oktatásszervező Igazgatóság Budapest 

      Tihanyi Yacht Club szobák kialakítása 

Ø  Nagyesztergár Római Katolikus Egyházközség Templom tetőszerkezet javítása, 
Ø  Zirc Polgármesteri Hivatal felújítási munkái, 

Ø  Veszprém Megyei Önkormányzat Zirc Nevelőszülős ház kivitelezése, 

Ø  Zirc Szociális Szolgáltató Központ kivitelezése, 
Ø  Zirc Szennyvíztisztító telep bővítés technológiai épület építési és épületgépészeti munkái 

Ø  Bakonykarszt Zrt. Zirc Üzemmérnökség üzemviteli épület szociális blokk kivitelezési munkái 

Ø  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Alsóörs kerítés áthelyezési munkái 
Ø  Bábolna családi lakóház építési munkái 

Ø  Bagi Kft. Zirc raktár csarnok és szociális épület építési munkái 

ELÉRHETŐSÉGEINK 
AMBISZA ÉPÍTŐIPARI KFT 

8420 Zirc, Fáy András utca 5. 

Telefon, fax.:  06/88/414-807 

Telefon:          06/88/414-807 

Mobil:              06/30-9566-142 

E-mail:            ambisza@invitel.hu 

http://www.ambisza.hu/tanusitvany_zert_qm_magyar.pdf
mailto:ambisza@invitel.hu
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Események, programok                                       

 Gyermeknap 2011- Mór

Május 26. (csütörtök) 

Programok a Lamberg-kastély 

olvasótermében 

16.00 Pászti Miklós A. M. Int. 

növendékeinek előadása 

16.15 Preventív torna 

17.00 Pszichológiai előadás 

Schieber Tímea (Átmenet az óvodából az 

iskolába) 

Május 27. (péntek) 

Programok a Lamberg-kastély 

olvasótermében 

16.00 Pászti Miklós A. M. Int. 

növendékeinek előadása 

16.15. Logopédiai előadás 

Hartl Tiborné logopédus (Beszéd 

problémák óvodás korban) 

17.00. Elsősegélynyújtó bemutató és 

tanfolyam (Előzetes jelentkezés 

szükséges) 

Május 28. (szombat) 

8.45 MINI-KARIKA (a MÓRI KARIKA 

jótékonysági kerékpározáshoz 

kapcsolódóan kicsiknek) 

Útvonal: Polgármesteri Hivatal – 

Gesztenyesor- Erzsébet téri Műv. Ház 

9.00- 13.00 Programok az Erzsébet téri 

Művelődési Házban 

Nagyteremben: 

9.00 Játszóház kicsiknek 

9.00 Játszósarok nagyoknak 

9.00 Könyvsarok, a gyerekkönyvtárat 

bemutatja Dreska Mihályné Szilvia 

- beiratkozási lehetőség 

9.15 Petőfi Sándor Általános Iskola 

előadása 

9.30 Bemutatkozási lehetőségek 

a sportolóknak, sportok bemutatói 

11.00 Táncház 

Kisteremben: 

Sportolási lehetőségek Móron kicsiknek 

Bemutatkoznak a szakedzők, egyesületek: 

- úszás: MUSZE 

- mini tenisz: Jány Tamás 

- futball: MÓRI SE 

- mazsorettek: Buza Csilla 

- néptánc: Forgatós Együttes 

- öttusa 

- gyerek jóga: Mannerné 

Udvardi Andrea 

- előadás az egészséges sportolásról: 

Maderné Kok Zsuzsa 

Május 29. (vasárnap) 

Gyermeknapi kavalkád 

„Lakóhelyem kedvenc helyei, amit 

megmutatnék egy külföldi barátomnak”- 

gyermekrajz kiállítás a TDM irodánál 

9.00 LEGO kiállítás megnyitója 

Helyszín: Lamberg-kastély, Kisgaléria 

A kiállítás megtekinthető június 12-ig. 

9.30 Díszmadár kiállítás megnyitója 

Helyszín: Lamberg-kastély, 47-es terem 

10.00- 12.00 Múzeumi játékok 

Helyszín: Lamberg-kastély, 42-es terem 

10.30 Gyermek divatbemutató 

- Az Újrahasznosított Mesék Társasága 

bemutatkozik a Tündérország meseruha 

kollekcióval 

Helyszín: Lamberg-kastély parkja 

12.00 Történelmi séta gyerekeknek 

Indulás: Lamberg kastély udvara – Arany 

János Utca – Pince utca – Lamberg-kastély 

14.00 Játék a Mono Manó Zenekarral: 

- ügyességi-és mozgásos játékok 

- vetélkedők 

- kézműves tevékenységek 

- arcfestés 

- lufi állat hajtogatás 

17-18 óráig: Mono Manó Zenekar 

interaktív koncertje 

 

Gyermeknapi rendezvényeinkre minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk! 

 
  

Dudari Napok- Nyárváró Fesztivál 
2011. Május 20. péntek:  

17.30:  Megnyitó (Művelődési Ház)  

18.00:  Egy menyasszonyi ruha története c. színdarab: A helyi színjátszó csoport előadásában, vezető: Horváth Józsefné 

19.00:  Szalonnasütés, nótázás: A Dudari Énekkar közreműködésével, harmonikával kísér: ifj. Simon Mihály 

2011. Május 21. szombat:                                                                                                                              

9.00: „FUT a FALU”: A megszokott útvonalon, indulás a Művelődési Háztól, érkezés a Sportpálya bejáratához, nevezés 8.30-tól a helyszínen 

9.30: Gyermekprogramok (Sportpálya): Arcfestés, lufi hajtogatás, apró alkotások készítése 

 Állatsimogató: Szamaragolás, kocsikázás 

 Baranta bemutató: Tradicionális harcművészeti bemutató a Dudari Veszedelmek csapatának közreműködésével 

                    10.00: Pörkölt főző verseny, tócsi sütő verseny (Művelődési Ház)  

/jelentkezés Kovács Gyulánál Tel: 30/295 14 90 vagy Juhász Jánosnénál 30/608 08 66 /  

10.00: Ping – pong verseny (Iskola tornaterme): / jelentkezés Farkas Lászlónál Tel: 30/ 564 91 55 /  

11.00:  Herendi Kutyaiskola ügyességi bemutatója (Sportpálya): Vezető: Schindler László 

12.00:  Ebéd, vendéglátás (Művelődési Ház)  

1300:    KÉZMŰVES UDVAR (Művelődési Ház): Agyagozás, gyertyamártás, üvegfestés, vesszőfonás, 

           Mézeskalács díszítés, kötélverés Pappné Rácz Ildikó népi iparművész vezetésével 

14.00:  Aprók tánca Gálaműsor (Művelődési Ház): Képesség és Tehetségfejlesztő Magániskola  

           Néptánc Tagozatának műsora, Csetény, Olaszfalu, Dudar gyermek néptáncosainak közreműködésével 

15.30:  Ihaj - csuhaj néptánccsoport műsora: Bakonyszentkirály, Csesznek,Oszlop néptáncosainak közreműködésével  

16.30:  HEMO Winner Versenytánc Egyesület műsora: A veszprémi tánccsoport forró hangulatú, latin-amerikai táncokat mutat be 

17.30:  Eredményhirdetés: A Dudari Napok-Nyárváró Fesztivál versenyein résztvevők díjazása 

18.30:  BORBAN AZ IGAZSÁG – operett összeállítás   

           A Tihanyi Vándorszínpad közreműködésével /a műsor egyik szereplője: Tihanyi Tóth Csaba, a Barátok közt sorozat Lacija! / 

20.00:  Utcabál : Zenét szolgáltat a RÉGIÓ zenekar Csizmadia Géza vezetésével 

A rendezvény ideje alatt teke, biliárd, asztali foci, dart’s – versenyek lesznek a Bisztró udvarán. Jelentkezni lehet a helyszínen. 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK RENDEZVÉNYÜNKRE! 

 

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 
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