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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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                                                             9.szám 

                   

 

                            

 

 

 

 

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 

 

 

MVH KÖZLEMÉNY a 

mikrovállalkozásokról 

Rendelet a turisztikai 

tevékenységek ösztönzéséhez 

nyújtandó támogatások 

részletes feltételeiről 
 

Megjelent az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a 

mikrovállalkozások létrehozására és 

fejlesztésére fordítható támogatás 2011-es 

központi kiírásának részletes feltételeiről 

szóló 87/2011. (VI. 3.) MVH Közlemény és 

a támogatási kérelem benyújtásához 

kapcsolódó szükséges dokumentumok, 

formanyomtatványok. A 33/2011 (IV.28) 

VM rendeletről a korábbi, 8. számú 

hírlevelünkben is és a honlapunkon is 

(www.abakonyert.hu) találhatók 

információk. 

 

Megjelent az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai 

tevékenységek ösztönzéséhez 2011-tõl 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet. 

A támogatási kérelmeket postai vagy - az 

egyes mezőgazdasági és agrár-

vidékfejlesztési támogatások igénybevétele 

MEGHÍVÓ 

Tisztelettel meghívom „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési 

Akciócsoport Egyesület 

Tagjait közgyűlésünkre, melynek  

 

Időpontja: 2011. június 21., kedd 17 óra 

Helyszíne: Székhely emeleti tanácsterme (Zirc, Petőfi S. u. 4.) 

 

KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI: 
1) 2011. évi költségvetés módosítása 

Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
2) 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/
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   „A BAKONYÉRT” Egyesület 

 

esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV.4.) Kormány-rendeletben 

meghatározottak szerint - elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, 

ügyfélkapun keresztül 2011-től évente július 1. és augusztus 1. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatalhoz, az általuk rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványokon. 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) alapján a támogatás nyújtására fordítható éves 

keretösszeg 4 milliárd Ft.  

A Vidékfejlesztési Minisztérium legfeljebb 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%. Nonprofit szervezet, ha közhasznú tevékenységet folytat, akkor a támogatás 

mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %-a.  

Nagyon fontos odafigyelni, hogy egyes dokumentumok esetében nincs helye 

hiánypótlásnak! 

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 /

 

 

Leader pályázati kiírások, célterületek 
 

 

Hírlevelünk előző számában (8. szám)  a Leader pályázati kiírásokkal kapcsolatban 

már olvashattak fontos információkat. A benyújtási időszak várhatóan kitolódik 

augusztus, szeptember hónapra, de pontosat csak a Leader rendelet megjelenésekor 

tudunk mondani. 

Az alábbiakban röviden összefoglalva bemutatjuk az Irányító Hatóság (IH) által 

jóváhagyott Leader célterületeket. (A teljes célterület adatlapokat egyesületünk 

honlapján, a www.abakonyert.hu / HVS felülvizsgálat link alatt találhatják meg) : 

 

Támogatás vehető igénybe a helyi termék előállításának és piacra jutásának elősegítése céljából, építési 

munkákra, technológiai, kisléptékű infrastruktúra – fejlesztésekre, minőség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok bevezetésére, marketing kiadásokra. A fejlesztéshez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésére, 

valamint tradicionális eszközök beszerzésére. 

A támogatás legkisebb mértéke 1 millió Ft, a legnagyobb mértéke 25 millió Ft lehet. 

A rendelkezésre álló keretösszeg 2013-ig: 75 millió Ft. 

Támogatás intenzitása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatás vehető igénybe az új, illetve működő mikro – kis és középvállalkozások létesítéséhez, fejlesztéséhez. 

Működéséhez kapcsolódóan építési munkákra, az ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű 

1. célterület: Helyi termék előállítása, a termékek, szolgáltatások piacra jutásának támogatása 

2. célterület: Mikro – kis és középvállalkozások létrehozása és fejlesztése 

LHH Egyéb területen

Önkormányzat 0 0

Non-profit szervezet 65% 60%

Egyház 65% 60%

Mikro - kis- és középvállalkozás 65% 60%

Egyéni vállalkozás 65% 60%

Őstermelő 65% 60%

Magánszemély 65% 60%

http://www.umvp.eu/
http://www.abakonyert.hu/
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infrastruktúra-fejlesztésekre, minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetésére, 

eszközbeszerzésre, tradicionális eszközbeszerzésre, marketing kiadásokra.    

A támogatás legkisebb mértéke 50 ezer Ft, a legnagyobb mértéke 999 ezer Ft lehet. 

A rendelkezésre álló keretösszeg 2013-ig: 30 millió Ft. 

Támogatás intenzitása:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatásban részesül a Lókúti Római Katolikus Templom belső felújítása.  

Támogatható tevékenységek: a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák, ingatlanhoz kapcsolódó, 

telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, tradicionális eszközbeszerzés, a fejleszteni kívánt 

tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése, valamint kapcsolódó marketing kiadások. 

A támogatás legkisebb mértéke 100 ezer Ft, a legnagyobb mértéke 4 916 380 Ft lehet. 

A rendelkezésre álló keretösszeg 2013-ig: 4 916 380 Ft. 

Támogatás intenzitása:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatás vehető igénybe a több funkciós, közösségi célú ifjúsági, szabadidős, sportlétesítmények, erdei 

tornapályák, rendezvényterek, játszóterek kialakítására, fejlesztésére, hogy alkalmassá váljanak szervezett 

események lebonyolítására.  

Támogatható tevékenységek: a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák, ingatlanhoz kapcsolódó, 

telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök 

beszerzése, tradicionális eszközök beszerzése, marketing kiadások. 

A támogatás legkisebb mértéke 200 ezer Ft, a legnagyobb mértéke 6 millió Ft lehet. 

A rendelkezésre álló keretösszeg 2013-ig: 60 millió Ft. 

Támogatás intenzitása:  

 

 

 

 

 

 

 

3. célterület: Lókút faluközpont-belső terek felújítása 

4. célterület: Szabadidő eltöltését, az egészséges életmód megőrzését szolgáló többfunkciós 

közösségi terek kialakítása, fejlesztése 

LHH Egyéb területen

Önkormányzat 0% 0%

Non-profit szervezet 0% 0%

Egyház 0% 0%

Mikro - kis- és középvállalkozás 65% 60%

Egyéni vállalkozás 65% 60%

Magánszemély 65% 60%

LHH Egyéb területen

Önkormányzat 100% 0%

Non-profit szervezet 100% 0%

Egyház 100% 0%

Mikro - kis- és középvállalkozás 0% 0%

Egyéni vállalkozás 0% 0%

Magánszemély 0% 0%

LHH Egyéb területen

Önkormányzat 100% 100%

Non-profit szervezet 100% 100%

Egyház 100% 100%

Mikro - kis- és középvállalkozás 0% 0%

Egyéni vállalkozás 0% 0%

Magánszemély 0% 0%
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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, vendéglátóhely 

kialakítására csak Bodajk, Herend, Zirc városok pályázhatnak. 

Támogatható tevékenységek: építési munkák, az ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű 

infrastruktúra-fejlesztések, minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, eszközbeszerzés, 

tradicionális eszközbeszerzés, marketing kiadások. 

A támogatás legkisebb mértéke 100 ezer Ft, a legnagyobb mértéke 20 millió Ft lehet. 

A rendelkezésre álló keretösszeg 2013-ig: 108 millió Ft. 

Támogatás intenzitása:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatás vehető igénybe minden olyan rendezvény, rendezvénysorozat megvalósítására, amely kulturális, 

ifjúsági, közösségfejlesztő, hagyományőrző, sport, művészeti, nemzetiségi vagy egészségmegőrző, 

környezetvédelmi célok valamelyikét szolgálja, és együttműködés keretében valósul meg.  

Elszámolható kiadások: fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak, sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, 

egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei, eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei, étel 

-, italfogyasztás, vagy ezek előállításához szükséges alapanyagok, anyagköltség, alapanyag költsége. 

A támogatás legkisebb mértéke 0 Ft, a legnagyobb mértéke 250 ezer Ft lehet, gyorsabb elbírálás, 

egyszerűbb benyújtás! 

A rendelkezésre álló keretösszeg 2013-ig: 15 millió Ft. 

Támogatás intenzitása:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatás vehető igénybe nonprofit szervezetek feladatellátását segítő eszközök beszerzésére, mellyel 

tevékenységük végzésének színvonala nő.  

Elszámolható kiadások: tradicionális eszközbeszerzés, cél szerinti tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés, 

ajándéktárgyak készíttetése, weboldal készíttetése, kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének 

költségei. 

5. célterület: Meglévő és új bakonyi turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek létesítése, fejlesztése 

6. célterület: Kis értékű bakonyi rendezvény 

7. célterület: Bakonyi nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök 

beszerzése 

LHH Egyéb területen

Önkormányzat 0 0

Non-profit szervezet 65% 60%

Egyház 65% 60%

Mikro - kis- és középvállalkozás 65% 60%

Egyéni vállalkozás 65% 60%

Magánszemély 65% 60%

LHH Egyéb területen

Önkormányzat 100% 100%

Non-profit szervezet 100% 100%

Egyház 100% 100%

Mikro - kis- és középvállalkozás 65% 60%

Egyéni vállalkozás 65% 60%

Magánszemély 65% 60%
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A támogatás legkisebb mértéke 50 ezer Ft, a legnagyobb mértéke 1 millió Ft lehet, gyorsabb elbírálás, 

egyszerűbb benyújtás! 

A rendelkezésre álló keretösszeg 2013-ig: 24 millió Ft. 

Támogatás intenzitása:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatás vehető igénybe minden olyan rendezvény, rendezvénysorozat megvalósítására, amely kulturális, 

ifjúsági, közösségfejlesztő, hagyományőrző, sport, művészeti, nemzetiségi vagy egészségmegőrző, 

környezetvédelmi célok valamelyikét szolgálja.  

Elszámolható: rendezvény költségei, marketing tevékenység, infrastruktúra-fejlesztés, eszközbeszerzés, takarítás 

valamint a rendezvény szervezés költsége. 

A támogatás legkisebb mértéke 260 ezer Ft, a legnagyobb mértéke 2 millió Ft lehet. 

A rendelkezésre álló keretösszeg 2013-ig: 16 millió Ft. 

Támogatás intenzitása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatásban részesül az országos műemléki vagy helyi védettséget élvező építmény, építményrész.  

Támogatható tevékenységek: a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák, ingatlanhoz kapcsolódó, 

telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök 

beszerzése, tradicionális eszközök beszerzése, marketing kiadások. 

Az Akciócsoport területén lévő városok – Bodajk, Herend, Mór, Zirc – jogosultak a 9. célterületre pályázatot 

benyújtani. 

A támogatás legkisebb mértéke 500 ezer Ft, a legnagyobb mértéke 30 millió Ft lehet. 

A rendelkezésre álló keretösszeg 2013-ig: 50 064 718 Ft. 

Támogatás intenzitása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. célterület: Bakonyi rendezvény, rendezvénysorozatok támogatása 

9. célterület: Műemlék építmények megóvása-felújítása 

LHH Egyéb területen

Önkormányzat 0% 0%

Non-profit szervezet 100% 100%

Egyház 0% 0%

Mikro - kis- és középvállalkozás 0% 0%

Egyéni vállalkozás 0% 0%

Magánszemély 0% 0%

LHH Egyéb területen

Önkormányzat 100% 100%

Non-profit szervezet 100% 100%

Egyház 100% 100%

Mikro - kis- és középvállalkozás 65% 60%

Egyéni vállalkozás 65% 60%

Magánszemély 65% 60%

LHH Egyéb területen

Önkormányzat 0% 100%

Non-profit szervezet 0% 100%

Egyház 0% 100%

Mikro - kis- és középvállalkozás 0% 0%

Egyéni vállalkozás 0% 0%

Magánszemély 0% 0%
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Támogatás vehető igénybe a térségi márka, védjegy kialakítására, ennek létrehozására az egész "A 

BAKONYÉRT" HACS területén mely a helyi termékektől a szolgáltatásokig terjed. A védjegyrendszer 

kialakításhoz kötelezően kapcsolódnia kell fórumok és képzések tartásának. Elszámolható költségek: arculati 

kézikönyv, marketing stratégia költségei, marketing kiadások, működési költség, eszközbeszerzés, oktatás, 

képzés költségei, csoportdinamizálás, fórumozás költsége, médiakampány. 

A támogatás legkisebb mértéke 2 millió Ft, a legnagyobb mértéke 7 912 121 Ft lehet. 

A rendelkezésre álló keretösszeg 2013-ig: 7 912 121 Ft. 

Támogatás intenzitása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYERTES FÓRUM 
 

 

2011. május 26-án, Zircen a Jeskó Panzióban került 

megrendezésre a 2. körös, III-as tengelyes ügyfeleink nyertes 

fóruma.  

Bajkai János elnök  köszöntötte a megjelenteket, majd 

mind a négy jogcímben oklevelet nyújtott át a nyertes ügyfelek 

számára.  

Nyertes ügyfeleink: 

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére igénybe vehető 

támogatás jogcímben: 

 Ihász Építők Háza Kft. – „Tüzép” Kereskedelmi 

épület fejlesztésére 

 Szöllősi János egyéni vállalkozó – Faipari mellékterméket hasznosító kazán beszerzésére 

Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez igénybe vehető támogatás jogcímben: 

 Cseréné Kanyár Nikoletta – Falusi szálláshely kialakítására, szolgáltatások nyújtására 

 Vavot Szálláshely Szolgáltató Kft. – Vendégház kialakítására Hárskúton 

 Hajag Vidéki Vadásztársaság – Vadászturisztikai Központ építésére Márkón 

 Lukács Ferencné – Vendégház kialakítására Cseszneken 

Falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatás 

jogcímben: 

 Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat – 

Játszótér építésére és parkosításra 

 Községi Önkormányzat Kincsesbánya – 

Művelődési Ház külső felújítása és 

akadálymentesítése 

 Cseszneki Falufejlesztő Egyesület – Használati 

térelemek beszerzésére 

Vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás 

jogcímben: 

 Isztiméri Református Egyházközség – Isztiméri 

Református Imaház felújítására 

 Fehérvárcsurgói Római Katolikus Egyh. – 

Fehérvárcsurgói RK Templom rekonstrukciójára 

10. célterület: Helyi márka kialakítása a Bakonyban 

LHH Egyéb területen

Önkormányzat 0% 0%

Non-profit szervezet 100% 100%

Egyház 0% 0%

Mikro - kis- és középvállalkozás 0% 0%

Egyéni vállalkozás 0% 0%

Magánszemély 0% 0%
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 Magtárskör Egyesület – Bándi keresztút kialakítására 

 Római Katolikus Plébánia – Római Katolikus Templom külső felújítására 

 Szent Mauríciusz Monostor – Szt. Mauríciusz Monostor Homlokzatának felújítására 

 Református Egyház – Templom és környékének felújítására 

 Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség – Fehérvárcsurgói Evangélikus Templom felújítására 

nyert támogatást. 

Ezt követően az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Veszprém Megyei kirendeltségének munkatársai, 

Oszterné Dr. Ónodi Andrea a közbeszerzési eljárásról és Gyimesi Andrea a kifizetési kérelemről tartott előadást. 

A legfontosabb tudnivalókat ismertették az ügyfelekkel, melyek a nyertes projektek elszámolásánál rendkívül 

hasznosak lesznek. (Az előadások anyagai a honlapunkon a www.abakonyert.hu oldalon megtalálhatóak.) 

A két előadást követően rövid kávészünetet tartottunk, majd ezután bemutatásra kerültek az 

egyesületünk támogató partnereinek tevékenységei. 

 

 

 

Egyesületünk 2011. május 23-án elnökségi ülést illetve 

közgyűlést tartott. Az elnökségi ülés 16 órakor kezdődött.  

Az alábbi napirendi pontokat tárgyalták az elnökségi tagok: 

1.) Munkaszervezet beszámolója (03-04 hó)   

2.) Elnökség éves beszámolója  

3.) Egyesület 2009. évi pénzügyi beszámolója  

4.) Könyvvizsgáló beszámolója  

5.) Felügyelő Bizottság beszámolója  

6.)HVS elfogadása 

7.) Vegyes ügyek 

 

Az elnökség 6 fővel határozatképes volt.  Bajkai János elnök a napirendi pontok módosítására tett javaslatot: 6-

os pont a HVS elfogadása, míg 7-es pont a Vegyes ügyek lenne. Az 1. napirendi pontot Hutvágnerné Kasper 

Judit munkaszervezet vezető ismertette. A munkaszervezet munkájának legnagyobb részét a HVS felülvizsgálat 

tette ki ebben az időszakban, emellett 100% osan ellátták a kötelező IH által előírt feladatokat és részt vettek 

egyéb rendezvényeken is, például egy Naturama találkozón Fertőhomokon, ahol a szakállamtitkár úrral sor 

került egy szakmai egyeztetésre is. A 2. napirendi pontban az elnökségi beszámolóját tárgyalták és fogadták el. 

A 3-4-5  napirendi pontoknál Balogh Erika könyvvizsgáló ismertette részletesen a 2010. évi könyvvizsgálat  és a 

pénzügyi beszámoló eredményét, illetve elfogadásra került a FEB beszámolója is. Balogh Erika elmondta, hogy 

magas szakmai színvonalon történik a könyvelés, a beszámoló megbízható és valós képet ad az Egyesület 

pénzügyi helyzetéről és a mérleg eredménye pozitív. A FEB távolléte miatt az írásos beszámolót az elnök 

ismertette. A 6. napirendi pontnál, a HVS elfogadásával kapcsolatosan két, észrevételeket tartalmazó levél 

érkezett, ezeket ismertette az elnök és javasolta, hogy a közgyűlés előtt válaszolják meg őket. A vegyes 

ügyekben az elnökség a taglétszámváltozást tárgyalta és hozott döntéseket. 

 

A közgyűlésen  Bajkai János köszöntötte a megjelent tagokat. Ismertette a napirendi pontokat és javasolta azok 

módosítását az alábbiak szerint: 

1.Elnökség éves beszámolója 

a.) Felügyelő Bizottság beszámolója 

b.) Könyvvizsgáló beszámolója 

c.)  Egyesület 2010. évi pénzügyi beszámolója 

2.) HVS elfogadása  

3.) Vegyes ügyek 

 

Bajkai János az elnökség éves beszámolójához nem kívánt különösebb kiegészítést tenni. Elmondta, hogy az 

elmúlt egy évben elvégezte az elnökség és a munkaszervezet a rá bízott feladatokat. Tájékoztatta a tagokat, hogy 

Elnökségi ülés, közgyűlés 

http://www.abakonyert.hu/
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a Felügyelő Bizottság elnöke még nem érkezett meg, ezért felolvasta a Felügyelő Bizottság jelentését, amit 

elfogadásra javasolt. Ezt követően Balogh Erika könyvvizsgáló elmondta, hogy előző éven a jogi, szervezeti 

szabályzati berendezkedést vizsgálta hangsúlyosabban, idén a könyvelést tekintette át leginkább. Mivel az 

egyesület valós pénzügyi és jövedelmét tükrözi a beszámoló, ezért javasolta a közgyűlésnek, hogy fogadja el azt. 

A HVS elfogadása napirendi pontnál Hutvágnerné Kasper Judit ismertette a HVS felülvizsgálat folyamatát és 

eredményeit PowerPoint bemutató segítségével. (A prezentáció az egyesület honlapján megtekinthető.) A 

felülvizsgálat eredményét jelentő 10 célterületet részletesen 

elmondta. Majd áttért a beérkezett észrevételek megválaszolására. 

Az észrevételeket Mészáros László és Akli- Majorért Alapítvány 

küldte. A közgyűlés utolsó napirendi pontjaként a Vegyes ügyeket 

tárgyalták. Az elnök tájékozatta a résztvevőket a tagság létszámáról 

és alakulásáról, majd ezt követően tájékoztatást adott a 37/2011 

VM rendeletről. Ez alapján valószínűsíthető, hogy június hónapban 

is lesz közgyűlés, hiszen a jelenlegi költségvetést a rendelet miatt 

módosítani kell. Zárásként Gál Attila az Isztiméri református 

egyházközség lelkészeként gratulált a Munkaszervezet munkájához 

és az Egyesület honlapjához. Bajkai János megköszönte a 

részvételt és 18.45 órakor bezárta az ülést. 

 

 

Támogatóink
 

 

A VeszprémBer Zrt. négy évtizede van jelen a hazai építési piacon. Ez 

alatt jelentős építőipari vállalkozássá fejlődött. Részvénytársasági 

formában 1992 óta működik. A társaság több tevékenységet is folytat. 

Alapvetően építőipari beruházások komplex megvalósításával foglalkozik 

a magasépítés, a mélyépítés és speciálisan a környezetvédelem területén. A 

beruházások megvalósításához kapcsolódóan végzi a pályáztatásokat, 

lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat, valamint ellátja az ezekhez 

szorosan kötődő gazdasági, pénzügyi és jogi tevékenységeket is. A piaci 

igényeknek megfelelően kialakított vállalkozási egysége minőségi építési 

kivitelezési munkákat végez.  

 

Közbeszerzési tevékenység  

Cégünk a közbeszerzésekről szóló törvény hatálybalépése óta, azaz 1995.-től folyamatosan végzi a 

közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítását. Tevékenységünket főként Veszprém megyében, illetve a 

környező megyék területén végezzük Önkormányzatok, önkormányzati gazdasági szervezetek, iskolák, 

kórházak, gyógyfürdők részére.  

 

 

Mérnöki tevékenység 

Cégünk több mint negyven éve végez mérnöki tevékenységet, melyek 

az építési beruházások lebonyolítását, műszaki ellenőrzését 

tartalmazzák a mi esetünkben.. A mérnöki tevékenységünk magas 

színvonalú elvégzésére garancia az a közel 30 fős állandó létszámú 

mérnök, akik az összes építési szakterület vonatkozásában 

rendelkeznek több tízéves tapasztalatokkal. A tevékenységünk 

végzésének formáját az ISO 9001-2008 irányítási rendszerünk 

biztosítja. 

 

 Balatonfüred strand 
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Fővállalkozás 

A feladat teljes körű megvalósítása a cél 

meghatározástól a beruházási program 

összeállításán át az üzembe helyezésig. Képzett 

műszaki szakemberek magas színvonalú építés-

irányítása. Állandó minősített alvállalkozók 

munkájának koordinálása - minden építési 

szakágra kiterjedően. A megrendelő rugalmas és 

maximális kiszolgálása. Gyors, minőségi 

munkavégzés.  

Hatósági ügyek intézésében igény szerinti, 

hatékony közreműködés. Teljes körű 

garanciavállalás.  

 

 Helikon Kastélymúzeum Kht. 

  

Fennállása óta több ezer megbízást teljesített sikeresen. Megbízási szerződés keretén belül lakóházakat, 

oktatási-, művelődési-, sportintézményeket, ipari, kereskedelmi, turisztikai és egészségügyi létesítményeket, 

közműépítési, útépítési munkákat valósított meg.  

Külön szeretnénk kiemelni az energia korszerűsítési és környezetvédelmi beruházások megvalósítását.  

A VeszprémBer Zrt. elkötelezett a minőségi-, és megbízható munkavégzés, a megrendelői igények maximális 

kiszolgálása és a magas szintű szakmai kultúra meghonosítása iránt. 

 

 

Continental Teves Hungary Kft.  Multifunkcionális rendezvénycsarnok 

 
 

Ünnepek, események, programok                                       

 

Pünkösd  

Pünkösd története: 

Húsvéthoz kapcsolódva pünkösd is mozgóünnep, amely május 10-

e és június 13-a közé esik. Az ünnep elnevezése a görög pentekosztész, azaz 

"ötvenedik" szóból származik, ugyanis ez az ünnep a húsvét utáni 50. napon 

kezdődik. 

Pünkösd ünnepét a keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy Jézus 

mennybemenetele utána Szentlélek leszállt az apostolokra. Az 50 nap a 

zsidó vallásból ered. Ők ünnepelték a Pészach utáni ötvenedik az aratás, az 

első gyümölcsök, majd később a Tízparancsolat adományozásának ünnepét. 

A magyar pünkösdi szokásokban a keresztény szokások keveredtek az ősi, 

pogány szokásokkal, a már meglévő pogány hagyományokra épültek rá a 

keresztény elemek, és olvadtak össze egy ünneppé. Krisztus 
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mennybemenetele után az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepelték pünkösdöt. Hirtelen 

hatalmas szél támadt, amely betöltötte az egész házat, ahol összegyűltek. Majd lángnyelvek jelentek meg, melyet 

szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre: megteltek Szentlélekkel. Ezután különféle nyelveken kezdtek el beszélni, 

ahogy a Lélek adta neki, hogy szóljanak. A Jeruzsálemben tartózkodók meglepve tapasztalták, hogy amit az 

apostolok mondanak, ki-ki a maga nyelvén megérti. Előállott Szent Péter és prédikálni kezdett. 

Sokan megértették a beszédet, és belőlük alakultak az első keresztény gyülekezetek. Pünkösd tehát az egyház 

születésnapja is. A középkorban a Szentlélek eljövetelét megelőző szél zúgását kürtökkel, harsonákkal utánozták. A 

lángnyelveket égő kócok jelképezték, melyeket a templom padlásáról eresztettek alá a hívek közé. 

 

Pünkösd vigíliája 

Pünkösd szombatja is félig ünnep volt. A múlt században ezen a napon még általános 

volt hajnalban, a Tiszában való fürdés, hogy elkerülje a fürdőzőt minden betegség. A 

lányok is megfürödtek ilyenkor a Tiszában. 

 Se menet, se jövet, se fürdés közben egy szót sem szóltak, abban a hitben, hogy így 

nem fog rajtuk semmiféle rontás. 

 

 

 

Pünkösd ételei 

Néhol már ősszel koszorúba font gesztenyét tesznek a verembe, hogy pünkösdkor a ház előtt vagy az utcán 

fogyasszák el. A Pünkösd hagyományos étele a rántott csirke és az idei liba uborkasalátával. Juhtartó gazdáknál 

szokásos a pünkösdi bárányból való ételek készítése: báránysült, báránypaprikás. Egyes helyeken édes tésztákat 

ettek, hogy sárga legyen a kender, a tésztákat friss gyümölccsel - eperrel, cseresznyével - töltötték meg. 

 

Pünkösdi jelképek 

Pünkösdi rózsa: pünkösdi rózsát szoktak a mosdóvízbe szórni, hogy egészségesek 

legyenek. A legények pünkösdi rózsát tettek annak a lánynak az ablakába, akinek 

udvarolni akartak. 

Fehér galamb: a templomban sok helyen a Szentlélek jelképeként fehér galambokat 

engedtek szabadon. 

Zöld ág: nyírfaágat, gyümölcságat, bodzát tettek pünkösdkor a házakra, az istállókra, 

hogy távol tartsák tőlük az ártó, gonosz szellemeket. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye – Reguly Antal Szakképző Iskola és 

Kollégium 

18
00

-tól 24
00

 óráig a Szabadság u. 10. sz. alatt (Tanműhely) 

 

Szent Bernát Ajándék-Kegytárgy Bolt 

18
00

-tól 24
00

 óráig 

17
00

-tól 02
00

 óráig a múzeum új épületének (Rákóczi tér 3-5.) udvarán, rossz idő esetén az előadóteremben, 

illetve a Reguly Antal Általános Iskola és Szakiskola A-épületének tornatermében: 

21
00

-tól éjszakai túra a Cuha-völgy felett dr. Galambos István botanikus vezetésével. 

22
00

-tól Éjszakai rovarles – lámpázás (rovarbemutató) dr. Kutasi Csaba zoológus vezetésével a Három-hegyen. 

 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

20
00

- 21.30 óráig a zirci Arborétumot Müller István vezetésével tekinthetik meg az érdeklődők. 

 

Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc 

18
00

-tól 22
00

 óráig 

 

Ciszterci Apátság – Basilica minor  

20
00

-tól 24
00

 óráig igény szerint szakvezetés a restaurált barokk templomban 

Múzeumok Éjszakája, 2011. június 18. 

Zirc 
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Országos Széchényi Könyvtár Reguly Antal Műemlékkönyvtára 

18
00

-tól 02
00

 óráig: 

 „A Zirci Apátság kincsei” c. kiállítás szabad bejárása 

 21, 22 és 23 órakor csillagnéző Horváth Ferenc csillagásszal a „Vörös toronyból”. 

 

Monostor Falatozó  

18
00

-tól 02
00

 óráig 

 

Monostor Cukrászda 

18
00

-tól 24
00

 óráig 

 

Bakonyi Természettudományi Múzeum 

17
00

-tól 02
00

 óráig a Ciszterci Apátság épületében (Rákóczi tér l.): 

 
Az intézmények látogatása és a rendezvényeken való részvétel ingyenes! 

 

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházban, 8420 Zirc Rákóczi tér 10.  

(2011. JÚNIUS 18-ÁN 18 ÓRÁTÓL  01 ÓRÁIG) 

 

Program: 

18 órától díjtalanul látogathatók a muzeális intézmény állandó kiállításai és a bakonyi népi kismesterségek 

műhelyeiben rendezett kamara kiállítások. 

 

1.Reguly Antal élete, utazásai, tudományos kutatásai c. állandó kiállítás, amelyet gazdagít a folyamatos, 

szakszerű tárlatvezetés, Reguly leveleinek a felolvasásával, ezt követi videófilmek vetítése:                                                                                                                                                 

- Reguly Antal Északi útja, 2006 ( rendező-operatőr Szakály Zoltán) és a 

- Rokon Népek Napja Budapesten, 1991 ( készítője Illés Ferenc )  

     

A filmvetítés szünetében bemutatjuk a finn és lapföldi női népviseleteket. 

 

2.A Bakony népművészete c. állandó kiállítás megtekintése közben bemutatkoznak videó filmek segítségével a 

Bakony-vidék néptánccsoportjai, népdalkörei és váltásként megszólalnak a gyermek és felnőtt mesemondók is. (a 

filmeket Illés Ferenc készítette 1991-től napjainkig) 

 

Több érdekes néprajzi tárgyat mutatnak be a tárlatvezetők. Ismertetik a tárgyak funkcióját, elemzik azok díszítéseit, 

a műtárgyakat kezükbe vehetik a látogatók. 

 

18 - órától az intézmény udvarán a BAKONYSZENTKIRÁLYI  „IHAJ-CSUHAJ” tánccsoport    tart bemutatót 

gazdag néptánc repertoárjából. 

                        Művészeti vezető: Hortobágyi Béla néptánc pedagógus.  

Őket követi a  ZIRCI „ÉGIG ÉRŐ FA”  néptánccsoport, magyar tájegységek néptáncaival….. 

                         Művészeti vezető: Krentz Károly néptánc pedagógus  

 

A bemutatók után TÁNCHÁZ MINDENKINEK A MÚZEUM ÉS ALKOTÓHÁZ UDVARÁN.   
A táncházi programot a tánccsoportok művészeti vezetői irányítják és a zenét is ők biztosítják. 

………………………………………..EGYÜTT TÁNCOL ZIRC ÉS VIDÉKE……………………………………. 

(  Esősidő esetén a Táncház helyszíne a Békefi Antal Városi Könyvtár és Művelődési Ház előadóterme.) 

 

A TÁNCHÁZBA hívják a rendezők a felnőtt és gyermeklátogatókat, MINDEN VENDÉGET ! 

A TÁNCHÁZ ingyenes !! 

 

20 órától látogatható a BAKONYI MÉHÉSZETI ESZKÖZÖK ÉS TERMÉKEK kamara kiállítása és vásár.                                                                                                                                         

Bemutatót tartanak a Magas-Bakonyi Méhész egyesület tagjai: 

- keretszegezés, 

- műlép besütés, 

- lépfedelezés,  

- mézpergetés 

- mézkóstolás 

 Vásárolható akácméz, vegyes- virágméz, méhviaszból készült gyertyák. 
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20 órától fogadják az alkotóház népi kismesterségek műhelyei a kézműves foglalkozást igénylő látogatókat.     

Rendelkezésre állnak: a fazekas, népi bőrös, szövő, kosárfonó, csuhézó, kovács, bognár, mézeskalácssütő, 

gyertyakészítő, méhész-barkács, nemezelő műhelyek. 

 

A KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOKAT CSAK DIJAZÁSSAL TUDJUK AJÁNLANI: 

       2 óra időtartamban két mesterség választható……………….egységár 500,- Ft/fő 

       3 óra időtartamban három mesterség választható ……….. egységár 750,- Ft/fő 

        

A kézműves foglalkozás résztvevői a készített tárgyakat sajátjuknak tekinthetik, hazavihetik. 

 

Változatos programokkal várják az érdeklődőket! 

 

 

 

    

 

 

 

Programok: 

 

 Park Galéria (Lamberg-kastély parkja) 

o 18 óra     Medve András szobrászművész kiállítása 

A kiállítás 2011. július 2-ig tekinthető meg. 

 

 Lamberg-kastély  

o 19 óra    Vasarely- szoba (új állandó kiállítás megnyitója) 

Megnyitja: Kleinné dr. Horváth Magdolna 

o 19.30 órától Misztikum és játék a kastélyban 

Barangolás a grófok léptei nyomán, sok meglepetés és játék minden korosztály számára 

Bortotó a Borbarát Hölgyekkel  

Fehérboros- pinceszellemek az Ezerjó Pince-galériában  

o 20 órától Group'N'Swing zenekar koncertje  

o 24 óra    Tűzgyújtás  

   

Ingyenesen megtekinthető kiállítások a Lamberg-kastélyban: 

 A Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás állandó tárlatai: Sváb szoba és kamra, „Ezerjó" Pince-galéria, 

Helytörténeti Gyűjtemény, Wekerle-emlékszoba 

 Móri Kistérség Kulturális és Művészeti értékei- Vándorkiállítás  

  

Közreműködő szervezetek: Borbarát Hölgyek Egyesülete- Mór 

Móri Borvidék TDM Egyesület 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programok: 

 

 18:00 Gyertyafényes hangverseny a Csurgói Csalogány Kamarakórus közreműködésével (a hangverseny 

ideje alatt meseolvasás 3-6 éveseknek a könyvtárban) 

 

 Népdalcsokor és Gebhardi, G. F. Handel, J. Brahms, F. Schubert, B. Smetana, Vargha Károly és Bárdos 

Lajos művei  

 Gyertyafényes kastélylátogatás lámpással: 19:00; 20:00; 21:00; 22:00; 23:00 

 Játék a fényekről - kvíz a könyvtárban: 20:30; 21:30. 

Mór 

Fehérvárcsurgó 
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Belépés a Székesfehérváron érvényes karszalaggal, amely a helyszínen is megvásárolható, ára 200,- Ft. 

 

Karszalaggal ingyenesen vehető igénybe a Múzeumok Éjszakája különjárat! 

 

A program ideje alatt éttermünk nyitva! 

 

Információ: Károlyi kastély Fehérvárcsurgó, Petőfi u 2 

 

Tel: +6 21 311 04 26 e-mail: kastely@karolyi.org.hu www.karolyi.org.hu 

 

 

 
 

 

 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a Bodajki Helytörténeti 

Egyesület tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját 2011. június 18-án (szombat) 

16 órára a Sporttörténeti kiállítás megnyitójára, valamint a „Bodajk sporttörténete” 

című könyv hivatalos bemutatójára. 

A rendezvény helyszíne: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme 

Díszvendég: Fent Mariann rádiós tájfutó világbajnok  

 

2011. június 19-én (vasárnap) 15 órától U9-es labdarúgótorna,17 órától gálamérkőzés 

kerül megrendezésre a Sportcentrumban. 

A gálamérkőzésen a Bodajk SE, illetve a Bodajk FC egykori, (1998 és 2005 között szereplő) játékosai lépnek 

pályára. 

Az esemény fővédnöke: Nemes Ferenc 

 

 

 

 

 

 
 

 
2011. június 19-én találkozó 8.45-kor Bakonybélben, a Borostyán-kútnál!  

A túra útvonala: 

Bakonybél, Borostyán-kút (Szent-kút) - Kálvária - Halomány-hegy - Mester-Hajag - Védett 

szilfa - Iharos-tető (Szent László pénze) - Pénzesgyőr - Oltár-kő - Judit-forrás - Kerteskői-

szurdok - Bányász-kút - Csúcs-hegy - Kálvária - Bakonybél, Borostyán-kút 

 

Bővebb információ, jelentkezés: 

A www.nordicwalkingturak.hu vagy a www.hun777.hu honlapokon, illetve +36 30/971-90-

92 telefonszámon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Bodajki Sportnapok 

Nordic walking élménytúra a Bakony erdeiben! 

http://www.nordicwalkingturak.hu/
http://www.hun777.hu/
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Papírsárkány készítéssel, sárkányeregetéssel, különböző kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel, tűzoltó 

bemutatóval, a település vendégházai előtt pedig madárijesztő kiállítással várják a Bakonybélbe (Sportpálya 

érkezőket 2010. június 25-én (szombaton) a település szállásadói. 

 

Bővebb információ:  

Tourinform Bakonybél 

Pápai u. 7. 

Tel./fax: 88/585-070 

E-mail: bakonybel@tourinform.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 július 1. Péntek  2011.július 2. Szombat 

17:00 Kipu   15:30 Menyét 

19:00 Firkin   17:00 Good Time Boys 

21:00 Magna Cum Laude 18:45 ac/dc/gp 

23:00 30Y   20:30 Lord 

    22:30 Pannonia Allstars Ska Orchestra 

             0:15 zup 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Renkó Andrea és Bachstetter Tamás 

 

Felelős szerkesztő: Turiné Menczel Andrea 

KATARCH 

Mérnöki Bt 

Zirc 

Sárkányok Napja és Madárijesztő Kiállítás 

XXI. Zirci Buli, Zirc - Tündérmajor 

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

