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Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től 

nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 94/2011. (VI. 21.) MVH Közlemény és a 

támogatási kérelem benyújtásához kapcsolódó szükséges dokumentumok, formanyomtatványok. A 44/2011 

(IV.28) VM rendeletről – a turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímről - a korábbi, 9. számú hírlevelünkben is 

és a honlapunkon is (www.abakonyert.hu) találhatók információk. 

 

 

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból  

 a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről 

szóló 105/2011. (VI.23.) számú MVH Közlemény 

 a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének 

igényléséről szóló 110/2011. (VI.23.) számú MVH Közlemény 

 a falumegújításra és –fejlesztésre nyújtandó támogatás 

kifizetésének igényléséről szóló 113/2011. (VI.23.) számú MVH 

Közlemény 

 a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

szóló 114/2011. (VI.23.) számú MVH Közlemény 

 a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 

115/2011. (VI.23.) számú MVH Közlemény 

 és a kifizetési kérelmek benyújtásához kapcsolódó szükséges dokumentumok, formanyomtatványok. Az MVH 

Közlemények és formanyomtatványok honlapunkon a jobb oldali bannersávban, az aktuális jogcímre kattintva 

megtalálhatóak. 

 

 

 
 

 

MVH Közlemények 

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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Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy megjelent a A vidékfejlesztési miniszter 57/2011. (VI. 20.) VM rendelete az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások kifizetési 

rendjéről szóló miniszteri rendeletek módosításáról.  

 

A változások az alábbi rendeleteket érintik:  

 23/2007. (IV.17.) FVM rendeletet , Vhr. -t 

 135/2008. (X. 18.) FVM rendeletet, Falumegújításra és fejlesztésre jogcímet 

 136/2008. (X. 18.) FVM rendeletet, Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére jogcímet 

 137/2008. (X. 18.) FVM rendeletet, Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez jogcímet 

 138/2008. (X. 18.) FVM rendeletet, Vidéki örökség megőrzéséhez jogcímet 

 160/2009. (XI. 19.) FVM rendeletet, Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez jogcímet 

 33/2011. (IV.28.) VM rendeletet, Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére jogcímet 

 44/2011. (V.26.) VM rendeletet, Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez jogcímet 

 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet, a HVS Leader fejezetéhez tartozó rendeletet 

 

 

Figyelem! Ezek közül az ügyfeleket érintő néhány fontos változás: 

 

o A III-as tengely mikro, turisztika, vidéki örökség, falufejlesztés jogcímekben, valamint a Leaderben, a 

meghatározott célok megvalósítását szolgáló támogatások esetén a kifizetési kérelmet  

a) 2011-ben július 1. – december 31. között lehet benyújtani 

b) 2012-től évente február 1. – május 31., valamint augusztus 1. – december 31. között lehet benyújtani. 

o Egy ügyfél egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban több kérelmet is benyújthat, ha  

a) a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt, vagy 

b) a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy  

c) az ugyanazon időszakban benyújtott kérelmét legkésőbb az újonnan benyújtott kérelme 

előterjesztésével egyidejűleg visszavonja 

o A kifizetési kérelemben szereplő adatokra, a kifizetési kérelemhez csatolt dokumentumokra nézve 

módosítási kérelem kizárólag az eredeti kérelem benyújtásának hónapjában nyújtható be. 

o Postai vagy elektronikus ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani a 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet 

(Leader HACS munkaszervezeti irodájába), a 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelethez, a 138/2008. (X. 18.) 

FVM rendelethez, a 137/2008. (X. 18.) FVM rendelethez, a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelethez, a 

136/2008. (X. 18.) FVM rendelethez tartozó kifizetési kérelmeket. 

o A 33/2011. (IV.28.) VM rendelethez és a 44/2011. (V.26.) VM rendelethez tartozó kifizetési kérelmeket 

elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 

lehet benyújtani az MVH-hoz. 

Az 57/2011. (VI. 20.) VM rendelet a honlapunkon, (www.abakonyert.hu) a hírek menüpont alatt található 

meg. 
 

 

 

 

 

2014. június 14-én Lajosmizsén a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezésében megtartott szakfórumon vettünk 

részt.  

A fórum az agrár és vidékpolitikai szereplők bevonásával tárgyalta a jelenlegi és a következő programozás 

problémáit, tanulságait és lehetőségeit.  

Az egyik legérdekesebb előadás a III. és IV. tengelyek félidős értékeléséhez kapcsolódott. Az előadó Magócs 

Krisztina, a Váti munkatársaként részt vett a kutatásban és röviden összefoglalta annak tanulságait: 

Az értékelés idején még nem volt megvalósult beruházás – ezért inkább az eljárásrendet nézték. A tanyabusz 

program jó, az mindenképpen folytatni kell a jövőben is. 

57/2011. (VI. 20.) VM rendelete az EMVA kifizetési rendjének 

módosításáról 

Nemzeti Fejlesztéspolitikai Fórumon jártunk 

http://www.abakonyert.hu/
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A projekt alapú fejlesztésnél azonban nem 

tartható ez a jelenlegi bürokratikus pályázati 

rendszer (amit annak idején a terület alapú 

támogatáshoz alakítottak ki). 

A pályázók számára nagyon nagy gond, hogy 

az ígéretek ellenére sincs előleg 

igénybevételére lehetőség. Kicsi a területi 

kiegyenlítő hatás (inkább nagyobb települések 

nyertek) és olyan monitoring rendszer kell, 

ami biztosan mutatja az eredményeket, a 

jelenlegi mutatók nem megfelelőek. 

III. tengely jogcímeinek tapasztalatai: 

Turisztika: nem a kis értékű beruházásokat 

szolgálja, túl szigorú a rendszer. 

Mikrovállalkozás: ÚMFT-vel további 

harmonizáció kell. 

Falufejlesztés és vidéki örökség: 50 milliós 

beruházások túl nagyok, sok az építkezési 

projekt. 

IV. tengely (LEADER): 

Központosítás, merev keretrendszer, szankcionálás, párhuzamosság van jelenleg. 

HACS-oknak meghatározó a szerepe a program megvalósításában. A munkaszervezetek kapacitásának jelentős 

része most a feladatdelegálásra megy el. Az akciócsoportok nagyon vegyes színvonalúak. A jelenlegi finanszírozási 

rendszer veszélyezteti a HACS-ok működését (el nem számolható költségek sokasága, szankciók)! A merev 

rendszer veszélyezteti az innovatív projektek kialakulását, nincsenek komplex projektek sem. 

 

Mindezek tükrében elmondható, hogy van még mit csiszolni a program végrehajtásában és a következő 

program előkészítésénél is sok olyan terület van, amelyet fejleszteni kell, ugyanakkor a helyi akciócsoportok 

nélkül nem lehet sikeres a vidékfejlesztési program megvalósítása. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyesületünk idén is részt vett az immár XXI. 

alkalommal megrendezett család és barátság 

fesztiválján, a Zirci BULI-n.  

Több civil szervezettel és helyi kézművessel együtt a 

Bakony sátorban vártuk az érdeklődőket. A kicsiknek 

különböző rajzos, kézműves és logikai feladatokat 

biztosítottunk, lufi fújó versenyt szerveztünk, a 

nagyobbakat EU totó kitöltésére biztattuk. 

Természetesen a velünk játszók jutalmakat is kaptak, 

nagyon népszerű volt a gyerekek körében az ÚMVP-s 

lufi, festékek, színes ceruzák és noteszek, míg a 

felnőttek inkább a kötényt, pólókat vagy a fakanalat 

részesítették előnyben.  

Célünk a tájékoztatás és játékos szemléletformálás, 

hiszen azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek (és sajnos sok 

esetben a felnőttek) tudása az Európai Unióról és 

annak programjairól igen csekély. Ezekkel a játékokkal szeretnénk felhívni a figyelmet a vidéki élet fontosságára,  

az elérhető vidékfejlesztési forrásokra, Egyesületünk szakmai tevékenységére. 

Idén is rengetegen választottak Bennünket, köszönjük mindenkinek a tevékeny részvételt! 
 

 

 

 

 

 

Programjaink a XXI. Zirci BULI-n 
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Egyesületi tagunk és pályázónk – a bakonybéli Szent 

Mauríciusz Monostor- projektátadásán Bajkai János 

Ferenc elnök és Hutvágnerné Kasper Judit 

munkaszervezet vezető képviselte Egyesületünket. 

Az ünnepi program a vendégház megáldásával 

kezdődött, melyet Dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi 

főapát végzett el a bakonybéli szerzetes atyák 

segítségével. 

Ezt követően a vendégház közösségi termében került 

sor néhány rövid köszöntőre és előadásra. 

Elsőként Halmos Ábel perjel köszönte meg a 

projektben részt vevők segítéségét és ismertette a 

beruházás célját, majd Baky György polgármester 

köszöntötte a megjelent vendégeket és beszélt a 

Monostor és az Önkormányzat közös fejlesztési 

elképzeléseiről. Az MVH részéről Umenhoffer 

Ferencné osztályvezető ismertette az ÚMVP jelenleg elérhető pályázatait, majd Bajkai János Ferenc „A 

BAKONYÉRT” Egyesület képviseletében beszélt az egyesület feladatairól, eredményeiről, jövőbeni terveiről. Dr. 

Várszegi Asztrik főapát úr a bencés vendégfogadásról tartott előadást a megjelenteknek. 

A program zárásaként Vásárhelyi Anzelm atya kalauzolta végig a vendégeket az elkészült vendégházban, majd 

fogadást tartottak a barokk ebédlőben. 
További képek a vendégházról: 

 

   

 

 

 

Szent Günter Vendégház átadása 
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Sarlóspusztán, 2011.06.15-17. között 

megrendezésre kerülő Naturama-találkozón az 

„A BAKONYÉRT” Egyesülettől Hutvágnerné 

Kasper Judit munkaszervezet vezető, és 

Bachstetter Tamás vettek részt. 

Az első napon minden egyesület 

képviselője hozott magával helyi élelmiszereket, 

helyi termékeket, melyeket bemutattunk. A 

termékek elfogyasztása után az új Naturama-

tagok bemutatkozására, valamint a 

NATURAMA SZÖVETSÉG bemutatására 

került sor. Új tagok között üdvözöltük az Abaúj 

Leader Egyesületet –Varga Péter 

munkaszervezet vezető képviseletében, a Völgy 

Vidék Helyi Vidékfejlesztési Közösséget – 

Szendrői Júlia munkaszervezet vezető és két 

kollégája képviseletében, a Zala Termálvölgyi Egyesületet – Szabó Tibor munkaszervezet vezető képviseletében, a 

Kőrösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.-t –Debreczeni Lajos munkaszervezet vezető képviseletében.  

A következő nap a „régi” Naturama-tagok bemutatkozásával kezdődött. Többek között mindenki a saját 

egyesületét mutatta be, és arról meséltek, hogy számukra mit jelent a Naturama, mit gondolnak a Naturamaról. 

Ezután ismertettük az új tagokkal a közös projektjeinket. Elsőként a Marca de Calidad – Helyi Márka Védjegy 

programot mutattuk be. Dr. Nemes Gusztáv elmondta, hogy  rendkívül hasznos spanyol kapcsolatot sikerült 

kialakítanunk. Bemutatta a spanyol szakértőket, kapcsolattartókat. Az ő mintájukra alapozva próbáljuk összeállítani 

a saját projektünket. Összefoglalta az egésznek a menetét, folyamatait, hogy mit is kell valójában megvalósítanunk, 

a legfontosabb információkat ismertette a jelenlévőkkel. Az egész program menetéről egy összefoglaló anyagot is 

kaptak az új tagjaink. Hutvágnerné Kasper Judit moderálásával folytatódott a következő témánk. Egyesületünk még 

2009. év novemberében a térségek közötti és nemzetközi együttműködés jogcímben Leader pályázatot nyújtott be, 

melyben többek között egy nemzetközi konferencia megszervezésére, megvalósítására is igényelt támogatást. Erre a 

rendezvényre a spanyol kollégákat és szakértőket is szeretnénk meghívni. A konferencia céljával, programjaival, 

témáival kapcsolatban egyeztettünk, meghatároztuk az elvégzendő feladatainkat. A megbeszélés során felmerült 

többféle lehetőség közül végül sikerült meghatározni a programokat, a végleges, pontos programtervet a szervezés 

előrehaladtával, a későbbiekben fogjuk meghatározni. Ezt követően Szabados Zsuzsa – az Éltető Balaton-felvidékért 

Egyesület munkaszervezet vezetője - bemutatta az új tagoknak az „Együttműködés és szemléletformálás a 

fenntartható és tartalmas turizmusért” címmel 

ellátott közös túraútvonalas projektünket, 

valamint Keller Csilla – az Alpokalja-Ikva mente 

Leader Egyesület munkaszervezet vezetője - 

beszámolt arról, hogy hogyan is néz majd ki a 

közös weboldalunk, amelyen a túraútvonalaink, a 

hozzá tartozó leírások, és egyéb fontos 

információk lesznek majd láthatóak. 

Pénteken az aktualitásokról, a közös 

jövőképről, az egyesületek helyzeteiről, 

bevételszerzési javaslatokról, megoldási 

lehetőségekről, a következő Naturama-találkozó 

programjairól, tervezett időpontjáról beszéltünk. 

Meghatároztuk, hogy kinek milyen feladatokat 

kell elvégeznie a következő Naturama 

találkozóig. 

 

 

Naturama-találkozó, Sarlóspuszta  
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2011. június 21-én Egyesületünk 16 órai kezdéssel elnökségi ülést 

majd azt követően 17 órakor közgyűlést tartott. Bajkai János 

köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat és megállapította, hogy az 

elnökség 4 fővel határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Bachstetter 

Tamást hitelesítőnek pedig Tóth Edina Kittit javasolta. Ismertette a 

napirendi pontokat: 

1. 2011. évi költségvetés módosítása 

2. Vegyes ügyek 

Bajkai János elmondta, hogy az elnökség minden tagja írásos 

előterjesztést kapott a témával kapcsolatban. A 37/2011. évi VM 

rendelet meghatározta a csökkentett működési keretet, azon belül is 

a 2011 évre vonatkozó felhasználható maximális keretet. A januárban elfogadott költségvetés átdolgozása és 

jelentős lefaragása szükséges ahhoz, hogy a csökkentett kerettel is tartható legyen a munkaszervezet működése. 

Szóbeli ígéret van a későbbi forrás kiegészítésre, azonban ezt csak szóban ígérték. Bajkai János javasolta az 

elnökségnek, hogy a módosított költségvetést szavazzák meg.  A 2011. évi költségvetés módosítását az elnökség 

egyhangúan elfogadta. 

A vegyes ügyeken belül két témát tárgyalt az elnökség. Az Elnökség a munkaszervezet struktúrájának átalakítást 

zárt ülés keretein belül vitatta meg. A következő téma a tagsági ügyek voltak, ahol Bajkai János jelezte az 

elnökségnek, hogy egy kilépési és egy belépési nyilatkozat érkezett be. A kilépést tudomásul vették, az új tag 

belépését szavazásra bocsájtotta, az elnökség egyhangúan elfogadta a belépési szándékot, Eplény Önkormányzata az 

egyesület tagja lett. 

Az elnökségi ülést követően a közgyűlést tartottuk meg, de mivel 

17 órára a közgyűlés nem volt határozatképes, így az alapszabály 

6§ (9 ) pontjában hivatkozott 6§ (9) b) pontja értelmében az újra 

összehívott közgyűlést 17.30-kor kezdtük meg. Bajkai János 

köszöntötte a megjelent tagokat, jegyzőkönyvvezetőnek 

Hutvágnerné Kasper Juditot, hitelesítőnek Encz Ilonát és Tóth 

Edina Kittit javasolta, melyet a tagok egyhangúan elfogadtak. A 

napirendi pontok az alábbiak voltak: 

1. 2011. évi költségvetés módosítása 

2. Vegyes ügyek 

Bajkai János elmondta, hogy az elnökség minden tagja írásos 

előterjesztést kapott a témával kapcsolatban. A 37/2011. évi VM 

rendelet meghatározta a csökkentett működési keretet, azon belül is a 2011 évre vonatkozó felhasználható 

maximális keretet. A januárban elfogadott költségvetés átdolgozása és jelentős lefaragása, valamint a 

Munkaszervezet átalakítása szükséges ahhoz, hogy a csökkentett kerettel is tartható legyen a működés. A Tagságnak 

a témával kapcsolatban nem volt kérdése, észrevétele, így a módosított költségvetést egyhangúan elfogadta.  

A vegyes ügyeken belül az 54/2011 (VI.10.) VM rendelet alapján előírt egyesületi döntések vártak a tagságra. 

 

Bajkai János elmondta, hogy aHACS működéséről szóló rendelet 2 és 3 §-a szabályozza a kötelezően előírt 

döntéseket, feladatokat. A 2 §-ban előírt feladatok nem vonatkoznak ránk, hiszen tevékenységünket eddig is 

egyesületi formában végeztük, nem pedig nonprofit gazdasági társaságként. A 3 § (1) bekezdése szintén nem 

releváns, hiszen alapszabályunk értelmében az egyesület lényegében korlátozásmentesen biztosítja az új tagok 

felvételét (elnökségi döntés útján), még az IH által előírt kötelező minimum (2 tag ajánlása) sem kell hozzá, csupán 

egy szándéknyilatkozat kitöltése. 

A 3 § (2) bekezdésének a, pontja előírja, hogy az egyesületnek be kell számolni az eddig végzett tevékenységről és 

eredményekről. Honlapunkon elhelyeztük és az ülésen is kiosztásra került az a 17 oldalas beszámoló, mely egészen 

2007-től tartalmazza a munkákat és eredményeket. Mindenkit megkért, hogy figyelmesen tanulmányozza át a 

beszámolót. Mivel a beszámolóhoz hozzászólás nem érkezett, szavazásra javasolta a beszámoló elfogadását, melyet 

a közgyűlés egyhangúan elfogadott.   

A 3 § (2) bekezdésének c, pontja a feladatellátásról szól. Jelen jogszabály értelmében a jelenlévő tagok többségének 

szavazatával lehet dönteni arról, hogy a feladatokat az eddigi munkaszervezet útján végzi a jövőben is az Egyesület, 

vagy a teljes tagság 2/3-os szavazattöbbségével választhatja a feladatellátást gesztor útján is. Javasolta a 

Elnökségi ülés, Közgyűlés  
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munkaszervezet további munkavégzését. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy az egyesület a feladatait  az 

eddigi munkaszervezet útján végzi a jövőben is. 

A 3 § (2) bekezdésének d, pontja alapján dönteni kellett az elnökség tagjainak és tisztségviselőinek megerősítéséről 

vagy új tagok és tisztségviselők választásáról.Ismertette az elnökségi jelenlegi tagjait és tisztségviselőit: Bajkai 

János Ferenc elnök, Léber Ferenc alelnök, Jánszky Lajos László alelnök, Encz Ilona elnökségi tag, Almádi István 

elnökségi tag, Bodor Dezső Károly elnökségi tag és Tóth Edina Kitti elnökségi tag. 

Megkérdezte a Közgyűlést, hogy a jelenlegi elnökségi tagokon kívül van-e jelölt? A tagoknak nem volt más 

jelöltjük, így szavazásra javasolta az elnökség tagjainak megerősítését azzal a kéréssel, hogy az elnökségi tagok is 

igennel szavazzanak, mert ezt veszi a munka továbbfolytatására vonatkozó szándéknak. A közgyűlés egyhangúan 

megszavazta a jelenlegi elnök és elnökség tagok további munkásságát.  

 

Ezt követően a közgyűlés a tagsági ügyeket tárgyalta meg. Bajkai János Ferenc szerint komolyan el kell 

gondolkodni, hogy mi lesz az egyesületünkkel. A munkaszervezet ellátja az összes kötelező feladatot, de a jelen 

rendszerben olyan vidékfejlesztési feladatot nem tud ellátni, amikről mi 2007-ben álmodtunk. A finanszírozásról és 

a tagság növeléséről, régi tagok beléptetéséről is beszéltek a jelen levő tagok és megegyeztek, hogy ősszel 

ismételten összeülnek és megbeszélik a további lépéseket, az elnökség pedig előkészíti a szekciók létrehozását. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Cégünk 1996. évben alakult. Teljes körű építőipari kivitelezéssel foglalkozunk, 

ezen belül magas- és mélyépítéssel, tervezéssel, bonyolítással is. 

Alapító tagok: Sánta Viola és Gregorics István 

Adószám: 22071868-2-07  

Cégjegyzék száma: 0706006010 Fm. Cégbíróság Szfvár. 

Környezetvédelmi azonosító: KTJ 101576003, KÜJ 101780883  

A cég átlagosan 20 főt foglalkoztat állandó munkaerőként. 

Telephelyünk: 8060 Mór Deák Ferenc 69.  

Tel/ fax: 404-774, 06-209-580-481 

 

Társaságunk tevékenysége során az alábbi főbb partnerekkel alakított ki munkakapcsolatot, amelyet ma is 

fenntartunk és ápolunk: 

•    Mór Város Polgármesteri Hivatala 

•    Mór Város Intézményei / iskolák, óvodák / 

•    Pusztavám Polgármesteri Hivatal 

•    UPC Magyarország Kft. Móri kirendeltsége 

•    MÓRHŐ Kft. 

•    Mór Városi Kórház - Rendelőintézet 

•    SEWS Hungary Ltd. móri gyára 

•    Rába Járműalkatrész Gyártó Kft móri gyára                                  

•    Benteller Autótechnika Kft. 

•    ÁNTSZ. Móri Kirendeltsége 

Továbbá egyedi megrendelések alapján, vállalkozások, magánszemélyek részére végzett tevékenységi körünkbe 

tartozó szolgáltatásokat végzünk. 

 

  

Takarítás, téli hó eltakarítása síkosság mentesítéssel:     

 - Polgármesteri Hivatal Mór                         

- Benteller Aut. Techn. Kft 

- SWEVS Hungary Ltd.  

 - GESTAMP  Kft. és a Hammerstein Bt. 

 - LIDL Magyarország móri áruháza 

 

A  minőségbiztosítási rendszer bevezetése, a tanúsítás eredményezte 

javulás: 

  

GRE-SA Bt. 

Támogató partnerünk 
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A Társaságunknál bevezetésre került és tanúsított minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy az eddig kialakított 

üzleti kapcsolatok hosszútávon fenntarthatóak legyenek, továbbá új / EU-ba történő belépést követően / állandó 

megrendelések megszerzése a környéken lévő multinacionális cégektől, ahol a rendszer működtetése az alapja a 

beszállítóvá válásnak. Jelenleg meglévő üzleti partnerkapcsolatokban is egyre fontosabbá válik, hogy a Társaságunk 

által nyújtott szolgáltatás, az elvégzett munka minősége a megrendelő igényeit maximálisan kielégítse határidő, 

minőség tekintetében. A minőség állandó szinten történő fenntartása érdekében vált szükségessé az ISO 9001-es 

minőségbiztosítási rendszer bevezetése. Jelentősen csökken a minőségi kifogások miatti garanciális javítás költsége. 

A közbeszerzési és önkormányzati pályázatok alapfeltétele lesz az elkövetkezendő évek során a minőségbiztosítási 

rendszer megléte, tanúsítása. Új, nagyobb volumenű munkák csak így lesznek elnyerhetőek. A meglévő külföldi, 

illetve vegyes vállalati formában üzemelő megrendelőink is elvárják, hogy Társaságunk rendelkezzék nemzetközi 

tanúsítással. Így tudjuk megőrizni piaci pozíciónkat ebben a szegmensben is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Minden a fáról, az erdőről, a természetről és az emberről.” 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt: 

2011. július 16. szombat, 10-18 óráig! 

Helyszín: Bakonybél, Faluház és udvara 

 

A tervezett program: 

A Faluház udvarán 10-18 óráig:  

 A „Faműves” utcában faműves mesterségek munkafolyamatainak bemutatása és kipróbálása korabeli 

szerszámokkal, faműves, fafaragó népi iparművészek és amatőr fafaragókbemutatója. 

 A „Kézműves” utcában a  Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület tagjai  mellett amatőr kézművesek 

is bemutatkoznak, akik a természet anyagaiból alkotnak varázslatos dolgokat. 

 A „Fa-Játék-téren” fából készült népi és ügyességi játékokat próbálhatnak ki kicsik és nagyok. A Ládafia 

Körhinta a legkisebbeket repíti. 

 Az „Erdei játszóházban”: szövés szádfán, fakanálbábkészítés, fafaragás  

 könyvkötészet, kosárfonás, gyöngyfakészítés, Szó-fa-játék (a kisebb nagyobb lécekre festett fával 

kapcsolatos szavak, szólások, közmondások egymáshoz szegelve hatalmas fává terebélyesedik)  

 

Kiállítások a Faluházban 10-18 óráig: 

 „Bakony a természet kincsestára” - a Bakonyi Természettudományi Múzeum vándorkiállítása 

 a Szentgáli Tiszafa Faműves Műhely vándorkiállítása 

 Népi bútorfestés – bemutatót tart Czeglédiné Budai Katalin népi bútorfestő iparművész 

 Balter József  kiállítása „Festmények a Bakony élővilágáról” címmel  

Műsorok: 

10.00   Nyírettyű együttes kedvcsináló-rendezvénynyitó előadása 

10.00-12.00  Erdészeti bemutató (Bakonyerdő zRt. - Bakonybéli Erdészet) 

11.00  A Bakony élővilága – vetítettképes előadás (Bakony    

 Természettudományi Múzeum-Zirc)  

14.00 MiaManó Színház: Csalavári Csalavér 

 Móra Ferenc híres meséjének egyedi és interaktív feldolgozásában az erdei  állatok emberi ruhába 

öltöznek. A darab zenei világát a magyar népzene dallamai adják. 

16.00  Ládafia Bábszínház vásári komédia  

 A Ládafia Bábszínház fából faragott kedves bábfigurákkal nevetteti meg a gyerekeket. Az előadás sok más 

város népszerű rendezvényét gazdagította már.  

 

Sétavonatozás  Dorbival, a gumikerekű kisvonattal a Gerence-völgyben az Odvaskőig  az alábbi időpontokban: 

11.00,  12.30,  14.00,  15.30,  17.00 órakor. A sétavonat a Faluház elől indul. 

www.bakonybel.hu 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

A rendezvény programjai ingyenesek! 

Programok 

FAÜNNEP CSODA-FA-FALVÁN 

http://www.bakonybel.hu/
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A Nyári Zenei Estek tizenhét éve megrendezésre kerülő népszerű 

rendezvénye intézményünknek. Kellemes környezetben, sokszínű zenei 

kavalkáddal várjuk a zenekedvelő közönséget. 

Helyszín: Lamberg-kastély parkja, Zenepavilon. 

Rossz idő esetén Erzsébet téri Művelődési Ház 

A koncertek kezdési ideje: vasárnap 18 óra 

 

- Július 10. Pápai Musical Stúdió (www.papaimusicalstudio.hu) 

- Július 17. Forró Cappuccino 

- Július 24. Retro and Memory Group 

- Július 31. T'Rakija együttes (www.trakija.hu) 

- Augusztus 7. Hangraforgó együttes ( www.hangraforgo.hu) 

 

 

 

Július 16. (szombat) 19.00  

Helyszín:  Cseszneki Vár 

Belépőjegyek: Diák, nyugdíjas: 2 500 Ft, Felnőtt: 2 500 Ft 

Elővételben június 16-ig: D., ny.: 2 000 Ft, F.: 2 000 Ft  

Különleges koncert, különleges zenei élmény a Cseszneki Várban.  

A mindig is magyarnak tartott "régI" fúvós hangszer legjobb hazai előadói érkeznek Csesznekre, 
hogy egy felejthetetlen koncertet adjanak e fantasztikus történelmi helyszínen.  

Bővebb információ: www.csesznekinyar.hu 

 
 

 

Július 23. (szombat) 15.00  Helyszín:  "Kőbánya" Szabadtéri Színpad 

Belépőjegyek: 6 éves korig ingyenes,  6-14 éves korig 2 500 Ft, 14 éves kortól 4 000 Ft 

Elővételben július 22-ig:  6-14 éves korig 1 500 Ft,  14 éves kortól 2 900 Ft  

Akik biztosan Cseszneken lesznek július 23-án a "Kőbánya" Szabadtéri 

Színpadon: 

 15:45    KEEPERS OF JERICHO 

17:00    OSSIAN 

18:45    SLAMO 

20:20    LORD 

22:00    BEATRICE 

00:15    BLUES COMPANY  

Bővebb információ: www.csesznekinyar.hu 

 

 

 

Nyári Zenei Estek 2011, Mór 

TÁROGATÓ FESZTIVÁL július 16. 

CSESZNEKI ROCK FESZTIVÁL július  23. 

http://www.papaimusicalstudio.hu)/
http://www.papaimusicalstudio.hu)/
http://www.trakija.hu)/
http://www.trakija.hu)/
http://www.mor.hu/www.hangraforgo.hu
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Július 30-31. (szombat-vasárnap) 10.00  Helyszín:  Erzsébet Lovastanya 

Belépőjegyek: ingyenes  

Trail Fiesta: A trail a western lovassport egyik legnépszerűbb 

versenyszáma. Mi is a long trail? 

Egy négyszintű tereplovas vizsga, ahol a bíró együtt lovagol a 

vizsgázókkal, a feladatok megoldásának a minőségét értékeli, nem az idő 

számít. 

Szombaton a Trail Fiestán a kezdőktől a haladókig, gyerekektől a senior 

lovasokig, feszítőzablától a kantár nélküli lovaglásig láthatunk megoldásokat lassan és gyorsan. A legügyesebbek az akadályokat 

leküzdik "meztelen" hátason is, azaz sem nyereg sem kantár nem lesz a lovon. Bemutató jelleggel megoldásokat láthatunk lovas 

nélkül a földről irányítva száron és szabadon is.  

Nevezés lehetséges az MLSz licenc-szel nem rendelkező lovasok számára is. 

Vasárnap Long Trail, azaz tereplovas vizsga Zöld és Vándor kategóriákban. 

Bővebb információ: www.csesznekinyar.hu 

 
 

 

 

 

 

Július 30. (szombat) 21.00  musical ősbemutató 

Helyszín:  "Kőbánya" Szabadtéri Színpad 

Belépőjegyek: 6 éves korig ingyenes,  6-14 éves korig 1 500 Ft, 14 éves kortól 3 000 

Ft 

Elővételben június 30-ig:  6-14 éves korig 1 250 Ft,  14 éves kortól 2 500 Ft  

Bővebb információ: www.csesznekinyar.hu 

 

 

 

Augusztus 6. (szombat) 10.00   

Helyszín:  Cseszneki Vár 

Belépőjegyek: 6 éves korig ingyenes,  6-14 éves korig 1 200 Ft, 14 éves kortól 2 000 Ft 

Elővételben július 7-ig:  6-14 éves korig 900 Ft,  14 éves kortól 1 600 Ft  

Cseszneki VÁRJÁTÉKOK: Lovagok napja: Időutazás a Lovagkorba  

Egész napos családi program! 

Bővebb információ: www.csesznekinyar.hu 

 

LONG TRAIL LOVAS NAPOK július 30-31. 

OMEGA: ÉGI VÁNDOR Július 30. 

VÁRJÁTÉKOK augusztus 6. 

http://www.csesznekinyar.hu/
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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 

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

