
„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület  

HÍRLEVÉL 
 2012. szeptember                               

                                                             24.szám 

                   

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

Bakonybél,  Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, 
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a falufejlesztés és vidéki örökség kiírásokra várhatóan 2012. október 

15- november 15 között lehet pályázatokat benyújtani az IH tájékoztatása alapján. Amint további 

információkat kapunk a pályázati lehetőségekről (rendelet,űrlapok, stb) haladéktalanul 

tájékoztatjuk Önöket! 

 

 

 

 

 

 

 

Vidéki fiatalok jelentkezését várja az AGRYA a 

képzéssorozatból, kutatásból és konferenciából álló Virtuális 

Falu Programra, amely elsődlegesen a vidéki közösségeket 

igyekszik megerősíteni. 

A vidék megmaradásának egyik fontos előfeltétele, hogy 

tevékeny közösségek támogassák a helyi célok megvalósítását. A település lakóiból álló civil 

szerveződések, kezdeményezések segítséget tudnak nyújtani abban, hogy a helyi igényeknek 

megfelelő módon fejlődjön az adott település és részt is tudnak vállalni a célok 

megvalósításában. Az élénk közösségi élet elengedhetetlen ahhoz is, hogy a település lakói jól 

érezzék magukat a saját falujukban, hogy meg tudják őrizni a helyi értékeiket, kultúrájukat, és 

ezen keresztül a saját jövőjüket. Nemcsak a mezőgazdasági termelés fenntartásához, de a helyi, 

falusi közösségek továbbéléséhez is szükséges az utánpótlás, a fiatalok bevonása, részvétele azok 

tevékenységében. Emiatt szervezi meg a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) 

partnereivel, a Második Hullám Vidéki Ifjúsági Szövetséggel és a Fiatal Gazdák Észak-alföldi 

Falufejlesztés és vidéki örökség pályázati 

kiírások 

Pályázatot hirdet az AGRYA vidéki 

fiataloknak 

 

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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Szövetségével közösen a Virtuális Falu Programot. A Programba olyan 18-26 év közötti fiatalok 

jelentkezését várjuk, akik már most is végeznek a saját falujukban közösségi tevékenységet és 

szeretnék az ehhez kapcsolódó ismereteiket, tudásukat bővíteni. A Program részeként négy 

alkalommal találkoznak három napos képzéseken a résztvevők. A képzés sorozat egy falusi - 

virtuális - település életéhez, működéséhez kapcsolódó témákat dolgoz fel. Így képzések témája 

lesz többek között a vállalkozás-fejlesztés, közművelődés, a szociális ügyek, közösségfejlesztés, 

a helyi demokrácia és az önkormányzatok működése, fenntartható gazdálkodás, környezet és 

természetvédelem kérdései. A képzések a falut, mint részfeladatok szervesen összekapcsolódó 

egységét mutatják be, ahol minden szereplőnek megvan a saját szerepe és felelőssége. A 

képzések élményszerűen, személyes példákon keresztül foglalkoznak az egyes témákkal. A 

Program képzési szakasza után a résztvevők közreműködésével sor kerül egy országos kutatásra, 

amely a falusi közösségekkel foglalkozik. A Programot 2013 őszén egy konferencia zárja, 

amelyet a résztvevők szerveznek majd meg. 

Az AGRYA és partnerei a Programmal hozzá kívánnak járulni ahhoz is, hogy a falusi , 

elsősorban a fiatalokból álló közösségek között létrejöjjön egy hálózatos együttműködés. A 

Program résztvevőit pályázaton választják ki. Jelentkezési határidő 2012. október 5. A pályázók 

személyes meghallgatása után jelölik ki a 30 résztvevő fiatalt. A Program részeként az első 

képzést 2012. november 23-25. között tartják.A pályázati anyag letölthető a Program 

weboldaláról a www.mhvisz.hu címről, valamint a www.agrya.hu weblapról. A szervezők 

felkérésére a Program védnöki tisztségét V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár 

és L. Simon László kultúráért felelős államtitkár vállalta fel. A Program az Európai Bizottság 

Fiatalok Lendületben Programjának támogatásával valósul meg. A pályázattal kapcsolatosan 

további információkat az AGRYA Call Center ad a 06 1 270 4874 telefonszámon vagy a 

virtualisfalu@agrya.hu e-mail címen. 

 

 

 

Nemcsak árokkal kettészelt területeket, hanem 

korosztályokat is összeköt az a kis fahíd, amelyet Ottó 

Péter polgármester és Bajkai János, „A Bakonyért” 

Vidékfejlesztési Akciócsoport elnöke nyitott meg, hogy 

jelképesen is felavassanak egy korszerű közösségi teret. 

 Az Ifjúsági és Közösségi Ház mögött kialakított új 

játszótér ünnepélyes átadásán az önkormányzat részéről 

Palkovicsné Horák Zsuzsanna köszöntötte a 

megjelenteket. Elmondta, a Vidékfejlesztési 

Minisztérium pályázatán közel hat millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült Zirc 

Városi Önkormányzat, amiért köszönetét fejezte ki a pályázat elbírálásában közreműködő „A 

Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesületnek és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatalnak. Hozzátette: a tervezésnél fontos cél volt, hogy minden korosztály számára alkalmas 

Hahó, új játszóterünk van! 

 

 

 

http://www.mhvisz.hu/
http://www.agrya.hu/
mailto:virtualisfalu@agrya.hu
http://zirc.blog.hu/2012/09/13/haho_uj_jatszoterunk_van
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teret tudjunk kialakítani, így a játszóeszközök a bölcsődés korúaktól a fiatalokig kínálnak 

szórakozási lehetőséget, sőt, az elhelyezett fitness eszközök hozzájárulnak a felnőtt korosztály 

egészségének megőrzéséhez is. Az egyenlő esélyű hozzáférés érdekében mozgáskorlátozottak 

számára alkalmas játszóeszközök is elhelyezésre kerültek. 

Az ünnepségen nem feledkeztek meg a kivitelező Magyar Játszótér Kft-ről sem, amely gyorsan 

és szakszerűen elvégezte a telepítést annak érdekében, hogy mihamarabb használatba lehessen 

venni egy korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő játszóteret. 

 

Bajkai János örömét fejezte ki, hogy közreműködtek a zirci önkormányzat által kezdeményezett 

közösségi tér létrehozásában, és azt kívánta, hogy gyerekek és felnőttek egyaránt használják jó 

egészséggel a létesítményt. 

Wind Anna és Kiss Rebeka, a Reguly Antal Általános Iskola második osztályos tanulói verssel, a 

Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Harangvirág csoportja pedig játékos műsorral köszöntötte 

az új játszóteret, amelyet rögtön birtokba is vettek a gyerekek. 

Hídavatás, toronyostrom, vonatos kirándulás tette hangulatossá és emlékezetessé ezt a hétfő 

délutánt.   

Forrás: www.zirc.blog.hu 

 

 

 

Zirc - Közel 113 millió forintból újult meg a Rákóczi 

tér és a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti 

Alkotóház. A belváros képét meghatározó fejlesztést 

szerdán adták át ünnepélyes keretek között. 

A helyi védelem alatt álló, közel 11 ezer 

négyzetméteren elterülő Rákóczi tér korábbi 

         Miénk itt a tér 

 

http://zirc.blog.hu/2012/09/20/mienk_itt_a_ter_655
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állapotában már nem töltötte be a neki szánt szerepet. A legutóbb 1982-ben társadalmi 

munkában felújított területről hiányzott a biztonságos játszótér és sportpálya, a fák és a növények 

revitalizálására volt szükség, s mivel a belvárosi tér kapcsolja össze a turisztikai szempontból 

komoly jelentőséggel bíró nevezetességeket, a gyalogos közlekedési utak korszerűsítése is 

időszerű volt. A 90 százalékos támogatottságú pályázaton nyert pénzből a Reguly Antal Múzeum 

és Népművészeti Alkotóház felújítására is jutott. 

- Jelentős változáson ment keresztül az elmúlt tíz évben a város főtere. Sorra szépültek meg az itt 

található épületek, csupán a Reguly múzeum tűnt egyre elhanyagoltabbnak. Az Új Széchenyi 

Tervben nyert közel 100 millió forintos uniós támogatás erre is megoldást jelentett, hiszen 

megújult a műemléki védettség alatt álló főépület és hozzá csatlakozó alkotóház homlokzata, új 

nyílászárókat építettünk be, s a tetőhéjazat cseréje is megvalósult - számolt be a fejlesztés 

részleteiről Ottó Péter polgármester a projekt ünnepélyes zárórendezvényén, amelyet a rossz idő 

miatt nem a téren, hanem a Reguly múzeumban tartott az önkormányzat. Ottó Péter hozzátette, a 

ciszterci apátsággal közös pályázatuk révén a Rákóczi tér másik fele is megújulhat. 

 Ha befejeződik a tér felújítása, nemcsak a város, hanem a megye egyik gyöngyszeme is lesz 

Zirc belvárosa, méltatta a projektet Talabér Márta, a térség országgyűlési képviselője, aki 

köszöntőjében kiemelte, az ilyen beruházások segíthetnek abban, hogy a település igazi 

turisztikai központtá váljon. 

 

Az elmúlt egy évben megvalósult 112,8 millió forintos összköltségű pályázat révén a Rákóczi 

téren rendezték meglévő zöldterületet, gumiburkolatos sportpályát és kőburkolatos járdát 

építettek, játszóteret alakítottak ki, valamint a központi részen egy 52 négyzetméteres, félig 

fedett diákpavilont is elhelyeztek. A tér a városi rendezvényeknek és a civil szervezetek 

programjainak is otthont ad majd a jövőben. Az önkormányzat a beruházással a turisták és a 

vendégéjszakák számának növekedését, ezáltal az elvándorlás csökkenését és a lokális kötődés 

erősödését várja.  

Forrás: www.zirc.blog.hu 

 

 



   „A BAKONYÉRT” Egyesület 

 

 

 

Ünnepi istentisztelet és közgyűlés keretében avatták 

fel a dudari református templomot. Az avatásra a 

megye minden szegletéből érkeztek református 

lelkészek, hívek és vendégek. Az istentisztelet után 

az ünnepélyes közgyűlés keretében Balogh István 

egyház gondok részletesen ismertette a beruházás 

folyamatát. 2009-ben nyújtották be pályázatukat 

Egyesületünkhöz a vidéki örökség megóvása 

céljából. A pályázaton mintegy 13 millió Ft támogatást kaptak. A fejlesztés célja a templom és 

környékének felújítása. A fejlesztés megvalósítási helye: Dudar, Kossuth út 6.  A fejlesztés előtti 

állapotot röviden ismertette: a templom falai belül vizesek, salétromosak voltak. Hullott a 

vakolat, a jelenleg egyedülálló festett motívumok károsodtak. Az elektromos rendszer baleset és 

tűzveszélyes volt. A templomot körülvevő kőkerítés állapota: a falból a kövek kihulltak, a fal a 

Kossuth utca irányában megdőlt. A 70 éve épült kerítés építése félbe maradt, mintegy 25 m 

hosszban, új kerítés építése volt szükséges. A jelenleg templomhoz látogatók a Kossuth út 

murvás, földes padkáján parkoltak. Ezáltal 

sarat hordtak fel és be.  A megvalósult 

fejlesztés rövid szöveges összefoglalása: a 

templom belső falairól a vizes, salétromos 

vakolat eltávolítása mintegy 2 m 

magasságban történt meg. Belül vízzáró 

szigetelés készült szellőző árokkal, kívül 

pedig a lábazat leverése és vízzáró, szellőző 

vakolattal történő ellátása. Belül szárító, 

szellőző vakolattal történő vakolást kapott a 

templom. A falak festése során a meglévő festett motívumok megőrzése, felújítása 

maradéktalanul teljesült. A KÖH a 6 db ablak felújítását engedélyezte csak csere helyet. 

Elkészült még a templom teljes elektromos hálózatának megújítása és a karzat megújítása. A 

templomot körülvevő, meglévő kőkerítés felújításra került, a hiányzó kőfal megépült. A 

templom megközelítésére mozgáskorlátozottak számára is használható járdát építettek. Az 

önkormányzat tulajdonában levő Kossuth utcán az egyház és az önkormányzat közti 

megállapodás értelmében 230 m2 parkoló 

építése még nem készült el. Mint a 

beszámolóból látható, a KÖH  számos 

kérdésben más műszaki megoldásokat írt elő 

számukra a pályázatban szerepeltekhez 

képest, melyek jelentősen drágították a 

beruházást, illetve módosítási kérelmet kellett 

benyújtaniuk az MVH felé. Mivel a kérelmet 

elutasították, a projekt jelenleg fellebbezési 

szakaszban van, mindezidáig még egyetlen forintot sem kaptak meg, de remélik, hogy 

Református templom avató istentisztelet 
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hamarosan rendeződik az ügy és megérkezik a pénz. A közgyűlés lezárása után a szomszédos 

közösségi épületben szeretetvendégségre várták a megjelent  hívőket és vendégeket. 

 

 

 

Egyesületünk 2011. november 15-én pályázatot nyújtott be Helyi márka kialakítása a Bakonyban 

címmel, amire támogatást nyert. Jelen pályázat keretében fejlesztjük a Bakonyban a társadalmi, 

gazdasági jellegű együttműködéseket. Olyan az Akciócsoport területét átfogó programot 

indítunk el, amelynek célja az itt lévő termékek és szolgáltatások, illetve ezek előállítói 

ismertségének, elismertségének erősítése, megjelenésük, minőségük közvetett fejlesztése, 

szemléletformálás,a helyi identitástudat erősítése. A szemléletformáló fórumok elkezdődtek. Az 

első fórum 2012. szeptember 7-én, pénteken 19 órakor kezdődő helyszínéül az Olaszfalui 

Általános Iskola szolgált. A Fórumot a szervezők több programból állították össze: elsősorban 

bemutatták, megismertették a projektet a célközönséggel, hogy látványosabbá tegyék, a 

résztvevők ppt-én követhették nyomon az előadást. Gyakorlati példákkal fűszerezve bemutatásra 

került a projekt ( pl: csomagolás technikák bemutatása) Az ppt megtekintése után a résztvevők 

választ kaptak az alábbi kérdéseikre: Mi a projekt lényege ? Célja? Kik vehetnek részt? Mi a 

projekt haszna? Illetve hogyan valósul meg a projekt? Majd kérdőív kitöltésére került sor. 

Felkérték az előadók a megjelenteket, hogy a kérdőív kérdéseire válaszoljanak, illetve jelöljék 

meg az őket érdeklő témaköröket.  A kérdőívek kitöltésében is aktívan részt vállaltak, így már a 

legelső alkalommal is született ötlet a védjeggyel kapcsolatosan Az előadást követően még 

lehetőség volt a további kérdések feltételére, átbeszélésére. A kérdésfeltevésekből is leszűrhető 

volt, hogy érdekli a termelőket az új csomagolás technika, vagyis inkább annak hozadéka. 

További ötleteket is kaptunk a projekt részelemeihez. Az első Fórumunk nagyon hasznosan 

zárult. A következő fórum 2012. szeptember 11-én, kedden 19 órakor kezdődött a 

Nagyesztergári Polgármesteri Hivatalban. A Fórum szervezői az első Fórum gyakorlati 

tapasztalataiból okulva kissé átalakított programmal készültek. Nagyesztergáron a létszámhoz 

igazodva alakítottuk ki az előadást. A projektet rövid bemutatása megtörtént, viszont a további 

rész inkább párbeszédes formában zajlott. A további fórum időpontok még szervezés alatt állnak 

amint a pontos időpontok megszületnek, közzé tesszük. 

 

 

Az Európai Uniós csatlakozással hazánk is vállalta, hogy növeli a megújuló energiaforrások 

használatát, illetve csökkenti az összes energiafogyasztást. Ez egyrészről a környezetvédelem, 

másrészről a gazdaságosság szempontjából is fontos.  

Hazánk energiafogyasztásában jelentős részt képviselnek a középületek, vállalkozások épületei, 

melyek - magas átlagos életkorukból adódóan -igen pazarlóan működnek. Ennek megoldására az 

épületek hő technikai adottságainak utólagos javítása szolgál: nyílászárók cseréje, hőszigetelés, 

fűtés- és világítási rendszerek korszerűsítése. Ezáltal jelentősen csökkenthető az épület 

energiafogyasztása. 

  Helyi márka kialakítása a Bakonyban 

Pályázatok megújuló energiaforrásokra, épületenergetikai korszerűsítésekre 
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Az energia termelésben a hagyományos, fosszilis tüzelőanyagok (szén, földgáz) mellett egyre 

nagyobb szerepet kapnak (ismét) a megújuló energiaforrások: főképp a napenergia, szélenergia, 

illetve a biomassza (tűzifa, energianövények). Ezek esetében korszerű technológiák érhetőek el, 

melyekkel nagy hatékonysággal, viszonylag gyors megtérüléssel lehet számolni, így rövid időn 

belül akár ingyen lesz az energia az ezt használóknak.  

A napenergia hasznosítása két módon lehetséges: egyrészről,napkollektoros rendszerekkel 

használati meleg vizet lehet termelni, másrészről, napelemes rendszerekkel villamos energiát. A 

szélenergiát elsődlegesen villamos áram termelésre használhatjuk különböző típusú 

szélgenerátorok segítségével. A biomassza hasznosítása elsődlegesen hőtermelési (fűtési) célú. 

Ezek a technológiák még nem olcsók, éppen ezért a Kormány a pályázati támogatási 

rendszereken keresztül kívánja segíteni a terjedésüket.  

A szeptember elején közzétett Kormányhatározat szerint hamarosan, még ebben a hónapban 

ismét egy nagy forrásokat rendelkezésre bocsájtó, az Új Széchenyi Terv Környezet- és Energia 

Operatív Programja (KEOP) keretében megjelenő pályázati kiírás-csomag fog megjelenni, amely 

támogatást nyújt a fenti tevékenységek elvégzéséhez önkormányzatok, civil szervezetek és 

vállalkozások részére. 

 Az elnyerhető támogatás akár a teljes beruházás 100%-a is lehet, de vállalkozások is 50% vissza 

nem térítendő forrást kaphatnak ilyen célú fejlesztéseikhez. A pályázati kiírások hamarosan 

elérhetőek lesznek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján: http://www.nfu.hu/doc/2637 

 

 

 

A Csetényi Re formátus egyházközség  2012. október 13-án Gyülekezeti Házas Csendes Napot 

tart. Helyszín: Csetény Református Gyülekezeti Terem és Templomkert. Minden érdeklődőt 

szeretettel várnak! 

 

  

A Nagyesztergári Német Nemzetiségi Kör Egyesület és a Községi Önkormányzat valamint a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat  2012. október 19-én Idősek Napi hangulatos zenedélutánt 

tart.  

 

 

 

2012. október 20-án Szentgálon a Művelődési házban kerül megrendezésre A mese ölelésében 

Székely népmesék Csernik Szende lábbábos előadásában. Az előadás után táncház a Szentgáli 

Banda kíséretével. Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 

Gyülekezeti Házas Csendes Nap 

Idősek Napja 

Életfa Hagyományőrző és Művészeti Programok 

a tanév minden hónapján 

http://www.nfu.hu/doc/2637
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