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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 
 

 

 

HVS felülvizsgálat 
 

Lassan a végéhez közeledik a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata. A legutóbbi közgyűlésen (2011.03.23.) döntés 

született a beérkezett projektötletekről. Ezt követően a TKCS tagjai nekiláttak a meghatározott célterületek kidolgozásának. 

A beérkezett javaslatok alapján 10 célterület kerül kialakításra: Helyi termék előállítása, a termékek, szolgáltatások piacra 

jutásának támogatása, Bakonyi nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése, 

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, Műemlék építmények megóvása-felújítása, Szabadidő eltöltését, az egészséges 

életmód megőrzését szolgáló többfunkciós közösségi terek kialakítása, fejlesztése,  Új turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek 

létesítése és meglévők színvonalának fejlesztése, Lókút faluközpont-belső terek felújítása, Bakonyi rendezvények, 

rendezvénysorozatok támogatása, Térségen belüli és térségek közötti együttműködés generálása, Kis értékű bakonyi 

rendezvény. A kialakított célterületek munkaanyagát folyamatosan megjelenítjük honlapunk (www.abakonyert.hu), amihez 

bárki hozzászólhat. A LEADER pályázati felhívás az egyeztetések és a közgyűlés jóváhagyása után, május 15-én jelenik 

meg. 

 

Döntéshozó ülés – III. tengelyes kérelemek 
 

Április hónapban újra összeülhettek a döntéshozó ülés tagjai, így a 2009 decemberében benyújtott III. tengelyes kérelmek 

ügyében döntés születhetett.  A könnyebb áttekinthetőség érdekében táblázatba foglaltuk az eredményeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.tengely 2.kör 

Jogcím 
Támogatáshoz 

szükséges 

minimumpontszám 

Elérhető 

maximum 

pontszám 

Döntés eredményeként 

lekötött forrás  

Turisztikai tevékenységek 

ösztönzése  
128 170 59.130.292 Ft 

Mikrovállalkozások 

létrehozása és fejlesztése 
110 170  10.055.302 Ft 

Falumegújítás- és 

fejlesztés 
80 145 42.607.477 Ft   

Vidéki örökség megőrzése 95 165 91.389.298 Ft   

 

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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/Fotó: Horváth Ernő/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük ügyfeleink türelmét és minden nyertesnek gratulálunk! 

 

Tájékoztatás 
 

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

időszaka: 2011. április 01 – 30, mivel 2011. április 30. szabadnapra esik, május 1-je pedig munkaszüneti nap – legkésőbb 

május 2-án lehet postára adni. Az aktuális közlemények és dokumentumok kérelem beadási időszakonként változnak. Az 

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

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

ellenőrzés során csak ezek kerülnek elfogadásra. 

 

200 milliárddal folytatódik az ÚMVP 
 

Újra indul az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP): összesen 200 milliárd forintra lehet majd pályázni – 

jelentette be Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. Mezőgazdasági és kertészeti termelők, erdőgazdálkodók, gazdasági 

társaságok, mikro-, kis- és középvállalkozások, települési önkormányzatok, nonprofit szervezetek igényelhetnek támogatást a 

keretből.  

2010-ben az Európai Unió előírása szerint a 

Vidékfejlesztési Minisztérium értékelte az ÚMVP félidei 

tevékenységét. Kiderült, hogy a program összes 

keretének, mintegy 1300 milliárd forintnak a 80%-át az 

előző kormányok már lekötötték. A pénzek elosztása sem 

volt egyenletes, a pályázók 5 %-a vitte el az eddigi 

támogatások több mint 60%-át. 

A most meghirdetett jogcímek közül először a 

kedvezőtlen adottságú és a Natura 2000 területeken 

gazdálkodók nyújthatnak be támogatási kérelmet március 

végétől. A legtöbb forrást, a teljes összeg 50%-át az 

ÚMVP I. tengelyében, azaz a mezőgazdasági, élelmiszer-

feldolgozási és erdészeti ágazat versenyképességének 

javítására lehet igényelni. 

Új jogcímeket is hirdet a Vidékfejlesztési Minisztérium 

(VM), ilyen a tejszerkezet átalakítását kísérő állatjóléti 

támogatás, amit áprilisban hirdet meg a tárca. Szintén újdonság, hogy juh és kecske 

elektronikus jelöléséhez is lehet majd hozzájárulást kérni, erre májusban lehet támogatást igényelni. 

Régi, közkedvelt jogcímekre is lehet majd pályázni. Májustól a mikrovállalkozásokat és a turisztikai tevékenységek 

ösztönzését segítő kérelmek adhatóak be. Ősszel hirdeti meg a VM a fiatal gazdák indulását támogató jogcímet. 

Gazdaságátadási támogatást 2012 elején lehet igényelni. 

Az új rendszerben elsőbbséget élvez majd a környezet és tájgazdálkodás, ezen belül is az egyéni, családi kis- és 

középbirtokoknak lesz meghatározó szerepük. A tárca továbbra is támogatja az önkéntes társulások, szövetkezetek 

létrehozását, ahogy a több lábon álló gazdaságokat és a mikro-, kis- és középvállalkozásokat is. 

Fontos változás, hogy az új pályázatokat a korábbinál jobb ütemezéssel hirdeti meg a minisztérium annak érdekében, hogy az 

igénylőknek több idejük legyen a felkészülésre. A jogcímrendelet megjelenése és a támogatási kérelmek beadása között új 

jogcím esetén kettő, réginél egy hónapjuk lesz az ügyfeleknek a pályázati anyag összeállítására. 

V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár elmondta: a program értékelésével egy időben a tárca az eljárásrendet 

is átvizsgálta. Az informatikai rendszer és a források figyelembe vételével gyorsabb, kevésbé bürokratikus, ügyfélbarát rendet 

Nyerteseink 

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Turisztikai tevékenységek ösztönzése 

Ihász Építők Háza Kft                                                            Lukács Ferencné 

Szöllősi János Cseréné Kanyár Nikoletta 

Vidéki örökség megőrzése Hajag Vidéki Vadásztársaság 

Fehérvárcsurgói Római Katolikus Egyház Vavot Szálláshely Szolgáltató Kft 

Római Katolikus Plébánia Olaszfalu Falumegújítás- és fejlesztés 

Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség Fehérvárcsurgó Község Önkormányzata 

Magtárskör Egyesület Községi Önkormányzat Kincsesbánya 

Református Egyház Dudar Cseszneki falufejlesztő Egyesület 

Szent Mauríciusz Monostor Bakonybél 

 Isztiméri Református Egyházközség 

  

http://www.mvh.gov.hu/
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alakított ki a minisztérium. Az államtitkár a megnyitandó jogcímek közül a mikrovállalkozások támogatását és a turizmus 

fejlesztését segítő pályázatokat emelte ki, amelyek új munkahelyek létrehozását ösztönözhetik. A két pályázat az 5000 fő 

alatti, nem körzetközpontként működő falvakban lesz elérhető, ez 2772 települést, és 2,8 millió lakost érint. A jogcímek 

támogatása idén központi forrásból valósul meg. A támogatás magas intenzitású, a beruházás teljes összegének 60-65%-a, 

egy pályázó maximum 35 millió forintot kaphat. Az eddigi tapasztalatokból kiindulva a minisztérium igyekszik 6 hónapra 

rövidíteni a pályázatok elbírálásának idejét. A nagyobb települések és az 5000 lakos alatti körzetközpontok az Új Széchenyi 

Tervből igényelhetnek hasonló hozzájárulást. 

V. Németh Zsolt ismertette, hogy a LEDAER Programon belül már nem csak nemzetközi együttműködésre (konferenciákra, 

tapasztalatcserékre), hanem annak előkészítésére is lehet majd forrást igényelni. A LEADER-csoportok például az utazás 

megszervezésére és a szálláshely lefoglalására is kérhetnek majd támogatást. 

Palkovics Péter, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöke a szervezetnél történt változásokkal egészítette ki az 

elmondottakat. A hivatal bevezette a technikai közreműködői hálózatot, ami azoknak az ügyfeleknek jelent segítséget, akik 

nem rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval. 

A hivatal a kérelmek elbírálásánál három hónapos határidő megtartását tűzte ki célul Fontos változás az is, hogy hiánypótlás 

esetén az eljárást nem indítják újra, csak felfüggesztik, így az ügyfélnek nem kell még három hónapot várnia a határozatra. A 

hiányzó dokumentumokat 30 napon belül kell a pályázónak benyújtania. 

Az ÚMVP lezárásának érdekében az utolsó (kifizetési) kérelembenyújtási időszak 2015. január 31-én ér véget. 

 

/Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája, www.kormany.hu / 

 

A vidék élni akar! – Indul a 10 éves vidékstratégia társadalmi vitája 
 

Fazekas Sándor társadalmi vitára bocsátotta a 

Vidékfejlesztési Minisztérium 10 éves Nemzeti 

Vidékstratégiáját a karcagi Nagykunsági gazdafórumon. 

A stratégia célja, hogy 2020-ig a vidék társadalmi és 

gazdasági folyamataiban látható és minden érintett 

számára érezhető javulás következzen be. 

Az agrárstratégia megalkotásával és végrehajtásával a 

tárca a vidéki Magyarország egészének megújítására 

törekszik. Ennek érdekében négy átfogó területről; az 

agrárgazdaságról, a vidékfejlesztésről, az 

élelmiszergazdaságról valamint a környezet védelméről 

határoz meg tennivalókat. 

A harmadik évezredben a nemzet csak akkor érezheti 

magát biztonságban, ha tudatosan védi tájainak épségét, 

lakosait jó minőségű és biztonságos élelmiszerrel látja el, 

és természeti erőforrásaival fenntartható módon 

gazdálkodik. Az ivóvízbázisok, a talajok, az élővilág és a 

környezeti állapot megőrzése nemzetbiztonsági 

jelentőségű, stratégiai feladatok. 

Magyarország történelme során mindig a vidéki 

gyökerekből táplálkozva, a falusi közösségek erejére 

támaszkodva tudott megújulni. A vidék, a mezőgazdaság 

és a környezet ügye nemcsak a falvakban élők gondja. A 

vidék sikereinek és kudarcainak a társadalom minden 

tagja részese. Bár természeti adottságaink – termékeny 

földjeink, termál-, gyógy- és ivóvízbázisunk, változatos 

természeti tájaink, élelmiszereink - kiválóak, mégsem 

tudtunk élni velük. 

A vidéki életfeltételek jelentős romlásának, a 

mezőgazdaság további hanyatlásának, a „dél-

amerikanizálódási” folyamat megállításának érdekében 

gyors és alapvető gazdaság- és társadalompolitikai 

fordulatra van szükség. Ezt a célt szolgálja az eddig 

hiányzó Nemzeti Vidékstratégia, amely hosszú távú 

jövőképet, világos alapelveket valamint cselekvési 

programokat határoz meg a mezőgazdaság, a vidék és a 

gazdatársadalom újraélesztésére. 

A stratégia központi, átfogó céljai a következők: 

- a vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása 

- a vidéki népesség megtartása, a demográfiai egyensúly 

helyreállítása 

- az élelmezési és az élelmiszerbiztonság szavatolása, a 

kiszolgáltatottság megszüntetése 

- agrár- és élelmiszergazdaságunk életképességének 

növelése, piaci pozícióinak javítása, a növénytermesztés 

és az állattartás egyensúlyi arányának helyreállítása 

- az ivóvízbázisok védelme, a vízkészletek, a talajok 

továbbá a természetes élővilág és a tájak megőrzése, a 

környezetbiztonság növelése 

- helyi erőforrásokra és rendszerekre támaszkodó 

energiaellátás, energiabiztonság, a kiszolgáltatottság 

csökkentése 

-  a vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság több 

lábra állítása 

- a város és vidéke szoros kapcsolatának helyreállítása.  A 

Nemzeti Vidékstratégia az átfogó célok megvalósításához 

konkrét teendőket és nemzeti programokat fogalmaz 

meg. 

Magyarország szándékaink szerint olyan ország lesz, ahol 

az európai sokszínű, minőségi mezőgazdaság, a 

környezet- és tájgazdálkodás válik általánossá. Úgy állít 

elő értékes, egészséges, biztonságos és génmódosítás-

mentes élelmiszereket, hogy közben védi talajait, 

ivóvízbázisait, az élővilágot, a tájat és benne az embert 

közösségeivel és kultúrájával. Egyúttal munkát és 

megélhetést biztosít a lehető legtöbb állampolgár 

számára. 

Helyre kívánjuk állítani a vidéki élet becsületét és 

vonzerejét, hogy újra büszkeség és öröm legyen 

vidékinek lenni és vidéken élni. A tárca arra törekszik, 

hogy a legszélesebb társadalmi párbeszéd előzze meg a 

stratégia és az erre épülő sarkalatos kerettörvény 

elfogadását. 

Kérjük, hogy vegyenek részt a vitában, alkossuk meg 

együtt a nemzeti érdekeinket szolgáló vidékstratégiánkat, 

a „magyar vidék alkotmányát”. 

A véleményeket a videkstrategia@vm.gov.hu e-mail 

címre várjuk május 31-ig. 

 

(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)

 

 

 

 

mailto:videkstrategia@vm.gov.hu
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Kiállítóink 
Hoffer Ildikó- Keramikus 

 

Hoffer Ildikó Zircen él az arborétum tőszomszédságában. 

Tehetsége, családja, otthona, természeti és emberi környezete őt is a kultúra megőrzésére, további 

gyarapítására ösztönzi. Mindennapjaiban életkormányzó ereje van az élő hagyományoknak, 

szokásoknak. Az élet-MESÉK-hez csak a formát kellett megtalálnia. Kézügyessége, kreativitása 

adott volt, a "véletlen" keramikusiskolába és mesterekhez irányította. 

1984 óta dolgozik önállóan. Az agyaggal folyamatosan tanítják, tanulják egymást. A 

kemencebontást a mai napig nagy izgalom előzi meg. Készít használati tárgyakat: kaspókat, 

olvasólámpákat, csillárokat. Otthonának dísze a saját készítésű cserépkályha, melyre a 

csodaszarvas regéjének motívumai kerültek. Szobrai valóságos zsánerképek. Mozdulataikban, 

gombszemükben az érzelmek széles skálája: kedvesség, naiv báj, kerekedő kíváncsiság, derű, 

őszinteség és szeretet. Az anyák kicsi gyerekeikért élnek, az otthon akár egy virágoskert. 

Kenyérsütés, kaszálás - asszonyt, embert próbára tevő nehéz paraszti munka. Gyermekjátékok és 

megelevenedő gyermekmondókák. Felhőtlen és megrendítő pillanatok.  

Sorsfordulók az életben - mindez kerámiában ELMESÉLVE.  

Hoffer Ildikó szobrai betérnek a szívekbe. 

Elérhetőségek: 
Hoffer Ildikó 

8420 Zirc, Gyóni Géza utca 2.  

Telefon: 0036-88-414-572        

Mobil: 0036-30-507-7176        

E-mail: hoffer7@ktvzirc.hu  

Honlap: 

www.hofferildiko.eu/index.ht
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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.  

 

Szirbek Tiborné 

 Témamenedzser  

 

 Pályázat keresése: 

- célmeghatározás a problémaelemzést követően (mit 

kíván fejleszteni? miért szükséges ez?) 

-forrás keresés ( a 

célhoz megfelelő 

pályázat 

megkeresése) 

Pályázatírás, 

támogatási kérelem 

összeállítás: 

- Pályázati adatlapok 

kitöltése, üzleti terv 

készítése, 

költségvetés 

összeállítás 

- Pályázathoz 

szükséges mellékletek elkészítése, előkészítése,  

- Pályázati dokumentáció összeállítása, benyújtása        

  

Projekt menedzsment biztosítás: 

- Projekt megvalósításának teljes körű koordinációja 

- Közbenső jelentések, kifizetési kérelmek összeállítása 

- Projekt zárás, szakmai és pénzügyi elszámolás, 

monitoring, ellenőrzés 

- Projekt befejezését követően a fenntartási időszak 

végéig projekt fenntartási jelentés összeállítása 

  

Referenciák:   

-  HEFOP-4.2.1 , Fogyatékosok nappali ellátása, 

megváltozott  

   munkaképességűek foglalkoztatása, Zirc- Segítő Kezek 

Háza ( 106 millió) 

- HEFOP- 2.2.1, Szociális szakemberek képzése ( 20 

millió ) 

- KDOP- 5. 2. 1, Bakonyszentkirály- Egészségház. 

- LEADER és III. tengelyes pályázatok támogatási 

kérelme több témában ( pl:  

turisztikai tevékenység , vidéki örökség megőrzése - 

Nagyesztergár Római  

Katolikus templom felújítása, falu megújítás és fejlesztés 

– Bakonyoszlop 

Római Katolikus templom tető felújítás) 

http://www.hofferildiko.eu/index.html
http://www.hofferildiko.eu/index.html


5 

 

   „A BAKONYÉRT” Egyesület 

 

 

A Wilmek és Társa Asztalosipari és Szolgáltató Kft  

  

A társaság székhelye: 8060 Mór Árpád u. 21.  

Telephelye: 8060 Mór, Kapucinus tér 1. 

Elérhetőségek:  

tel./ Fax: 22/405-547 

tel.: 30/298-00-81 30/913-79-76  

e. mail: wilmek@freemail.hu 

1999-ben alakultunk. Tevékenységünket folyamatos és igényes fejlődés jellemzi. 

Társaságunk az utóbbi időben elsősorban templomok-, önkormányzatok-, óvodák-, Takarékszövetkezetek nyílászáróinak 

cseréjét, illetve felújítását végezte, ugyanakkor nyitottak vagyunk bármilyen egyedi elképzelés megvalósítására.  

Sok megrendelés érkezik a multi cégektől is, ahova irodakonténereket készítünk teljes belső bútorzattal, villanyszereléssel és 

festéssel, illetve bútorlap-, rétegelt lemez-, MDF-ből készített lapokat, melyek a gyártósori munkákhoz elengedhetetlenek.  

A Kft elsősorban egyedi termékek gyártása specializálódott, de sorozat termékeket is képes gyártani, amennyiben a 

Megrendelő biztosít hozzá tervdokumentációt, engedélyezési számot. Ha ezt saját hatáskörben kell megoldani, a 

Megrendelővel egyeztetve megoldható. 

A társaság tevékenységi körei: 

1. Fa nyílászárók (ajtó ablak) gyártása, beszerelése (műemlék jellegű is)  

2. Bútorok tervezése, gyártása, átalakítása, helyszínen történő szerelése 

3. Gipszkartonozás, függesztett álmennyezet szerelés  

4. Irodakonténerek tervezése, telepítése 

5. Könnyűszerkezetes, pormentes kabinok készítése 

6. Pódiumok készítése, lemezek, kefék bemarása (gépek alá) 

7. Tetőterek szigetelése, bádogozás, famunkák, műpadlózás, parkettázás,  

        gipszkartonozás  

8. Komplett faházak készítése 

9. Helyszínre szállítás 

10. Játszóterek telepítése, bontása, felújítása 

Referenciák: 

1. Alba-Takarékszövetkezet Mór 

2. Takarékszövetkezet Bodajk 

3. Takarékszövetkezet Dunaújváros 

4.  Takarékszövetkezet Székesfehérvár 

5.  Takarékszövetkezet Kulcs  

6.  Takarékszövetkezet Pusztavám 

7.  Bodajk új Egészségház 

8.  Evangélikus Egyház Súr 

9.  Református Egyház Mór 

10.  Kapucinus templom Mór  (tető és nyílászárók) 

11.  Önkormányzat Bodajk (tető, játszótér, házasságkötő-és testületi ülés terem, )  

12.  Önkormányzat Mór (Petőfi Ált.Isk. ablak csere, bölcsőde teljes felújítása,  

         játszóterek, óvoda felújítási munkálatok, Bornapi- és Adventi faházak 

         készítése)            

13.  Protestáns Misszió Tanulmányi Intézet Alapítvány Budapest 

14.  Mór, Szent Erzsébet Iskola 

15.  Budaörs Lőrincz csarnok 

16.  Pro-Mama Kft Budapest 

17.  Hévízi apartman lakások bútorzata 

18.  DEH Dräxlmaier Kft Mór   

19.  General  Plastics Kft Székesfehérvár 

20.  BAK Kft. Bodajk 

21.  Ezerjó Étterem Kft. Mór 

 

 

mailto:wilmek@freemail.hu
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Események, programok                                       

 

BAKONYI TERMÉKEK TALÁLKOZÓJA - Herend 
Helye: Művelődési Ház előtti parkoló 

Ideje: 10-16 óráig minden pénteken 

Asztalok, és hely ingyen igénybe vehető. 

Herend Város Önkormányzata támogatásával! 

 
  

 

„Bújj, bújj zöldágacska …”– Zirc 
2011.április 30. 18 óra 

Hagyományőrzés egy Veszprém megyei községben. 

Az est folyamán a múlttal és jelennel ismerteti meg a közönséget Ertl Pálné, Életfa díjas néptánc pedagógus. 

Közreműködik a Litéri Zöldág Gyermek-néptánc Együttes, Zöldág Ifjúsági Néptánc Együttes, Szárazág Együttes 

Talpalávaló: Tegnap Népzenekar 

Helyszín: a zirci Reguly Antal Általános Iskola Tornacsarnoka 

Szeretettel várnak mindenkit a TÁNCHÁZZAL záruló programra! 

Információ: Békefi Antal Városi Könyvtár és Művelődési Ház, Zirc 

 
 

 
Húsvéti kézműves foglalkozás – Bakonycsernye 
2011.április 22. 15-18 óra között 

Bemutatóval egybekötött húsvéti kézműves foglalkozást szerveznek Bakonycsernyén a 

Művelődési Házban Daru Péterné Eszter üvegkép-, és tojásfestővel. 

A foglalkozáson húsvéti hímes tojás festhető. 

A bemutató ingyenes, a foglalkozás térítési díja: 500 Ft/tojás 

A hímes tojás mindenki által könnyedén elkészíthető!  

Szeretettel várnak kicsiket és nagyokat, szülőket és nagyszülőket egyaránt!  
 
 

 

 

Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak, 

Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának! 

Elmondom én gyorsan jövetelem célját: 

Megöntözöm most a környék legszebb lányát. 

Kívánok e háznak hát mindenből eleget, 

Főképp békességet, egészséget és szeretetet! 

 

                                          Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk! 

„A Bakonyért” Egyesület Elnöksége és Munkaszervezete 

 

 

 

 

Támogatóink

 

Kiadó: „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület – 8420 Zirc, Petőfi Sándor u.4. 

www.abakonyert.hu E-mail: abakonyert@gmail.com; Telefon/Fax: 06/88 415-791 

Felelős szerkesztő: Turiné Menczel Andrea 

 

Felelős szerkesztő: Turiné Menczel Andrea 

KATARCH 

Mérnöki Bt 

Zirc 

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

