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2012. április 25-én Döntéshozó Testületi ülést tartottunk, melyen a 10 LEADER célterületre beérkezett 

pályázatok tekintetében került meghatározásra a minimum pontszám és kiosztható keret.  Annak 

érdekében, hogy a lehető legtöbb pályázó lehessen nyertes, 3 célterületről 6 lépésben 4 célterületre 

csoportosítottunk át forrásokat. Több, mint 384 millió Ft került kiosztásra 130 pályázó részére. A 

támogatási határozatokat várhatóan 2 héten belül tudjuk küldeni. A nyertesek számára fórumot  

szervezünk annak érdekében, hogy a projekt megvalósítása és elszámolása is szabályszerűen történjen.  

 

 

 

 

 

2012.04.11-13. között Telkibányán vettünk részt a soron következő NATURAMA találkozón. 

A program sokszínű volt, első este helyi túravezető mutatta be Telkibánya ma is fellelhető kristályait, 

majd a polgármester asszony beszélt nekünk Telkibánya múltjáról, jelenéről. 

A 2. nap a közös helyi védjegy projekt kidolgozásával, a spanyol tanulmányút értékelésével telt.  

Pénteken az MNVH műhelymunkák programsorozat kidolgozásával foglalkoztunk, majd délután 

Hernádszentandráson vettünk részt a „BioSzentandrás” projekt  zárórendezvényén, ahol a Hagyma-csapat 

színeiben versenybe szálltunk a talaj előkészítési és veteményezési versenyen. Az első díjat ugyan a már 

profi helyiek vitték el, de ez nem szegte kedvünket. Sokat tanultunk a biogazdálkodásról, a helyi 

közösség összefogásának technikáiról, láttuk, hogy milyen eredménye lehet egy jó kezdeményezésnek. 

 

Döntéshozó Testületi ülés 

NATURAMA találkozó 

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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Beküldési határidő: 2012. június 8. 

A Vasúttörténeti Alapítvány meghirdeti a 20. éves 

fennállása és a szegedi vasútvillamositás 30. évfordulója 

tiszteletére a IX. ORSZÁGOS VASUTAS 

FOTÓPÁLYÁZATOT 

A pályázat és fotókiállítás célja: az előző nyolc országos 

vasutas fotópályázatunk hagyományait követve széles 

körben bemutatkozási lehetőséget adni mindazoknak, akik a 

fotózással igényesebben örökítik meg a vasutat - példát mutatva, hogy minél többen 

fényképezzék le a vasúton szerzett élményeiket, benyomásaikat; valamint átfogó, reprezentatív 

képet adni vasutunkról a szakmai és kívülálló közönség számára.  

Pályázati feltételek: 

a beküldhető képek témája a magyar vasút legyen; kategóriái: 

- vasutasaink élete, munkája, riportképek; 

- vasutunk formavilága; szakági területek és technikák (kiemelten a villamosítás); 

- az ember kapcsolata a vasúttal, utazási élmények; 

- vasutunk a magyar tájegységekben; 

- múltbeli, dokumentatív értékű érdekességek a vasútról, archív anyagok.  

A képek kivitele: fekete-fehér és színes papírképek, kötetlen számú egyes képek és sorozatok, 

18x24 és 30x40 cm között bármilyen variációban. 

A beküldendő képeket lehetőleg a szerzők saját maguk kasíroztassák, illetve paszpartuztassák 

igényeik szerint max. 50x70 cm méretre, vagy elfogadják a rendezők ez irányú munkáját.  

A pályázaton részt vehet minden civil és vasutas, amatőr és hivatásos fotós, aki a feltételeket 

elfogadja és teljesíti. Nem lehet viszont olyan képekkel pályázni, melyek már korábbi 

fotókiállításokon sikerrel szerepeltek. 

A pályázatra beküldött képeket a rendező szerv által felkért zsűri bírálja és döntése ellen 

fellebbezésnek helye nincs.  

A pályázatra érkezett képeket a legnagyobb gondossággal kezeljük, de az esetleges postai 

rongálódásért felelősséget nem vállalunk. A pályázati anyagok hátoldalán és a kísérőjegyzéken 

fel kell tüntetni: a kép címét, a szerző nevét és lakáscímét, telefonszámát, E-mail címét és vasúti 

szolgálati helyét. 

Beküldési határidő: 2012. június 8. 

Cím: Vasúttörténeti Alapítvány - Szeged, Tisza L. krt. 28-30. 6720 

vasúti vonalpostán: MÁV ZRt. Területi Képviselet, Szeged 

Díjazás: a kategóriák első három helyezettje pénzjutalomban, a kiemelkedő alkotások pedig 

tárgyjutalomban részesülnek. A Fotókiállítás megnyitója várhatóan a 62. Vasutasnapon lesz.  

IX. Országos vasutas fotópályázat 
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A kiállításra elfogadott képek a Vasúttörténeti Alapítvány tulajdonát képezik és azokat 

korlátlanul felhasználhatja további kiállításokon. A zsűri által el nem fogadott képeket a szerzők 

külön kívánságára visszaküldjük. Az alkotók műveik beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

rendezők képeiket a kiállítással kapcsolatban publikálhassák. A szerzők nevét a katalógusokon, 

kiállításokon és a sajtóban közzé tesszük. 

A kiállítás vándoroltatása, további bemutatása igényelhető, de a koordinálás jogát fenntartjuk. 

Vasúttörténeti Alapítvány Kuratóriuma 

Információ: NAGY JÓZSEF 

Tel. 06/18-84, ill. 62/540-708 és 30/4412-652 

E-mail: vasuttortenet@freemail.hu 

 

 

 

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. május 2. 

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek 

rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program, közösségépítő játékok) 

támogatása 

A pályázat kódja:  

IFJ-GY-12-B-1 

IFJ-GY-12-B-2 

IFJ-GY-12-B-3  

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Pályázatkezelő) az 1995. évi LXIV. törvény a Gyermek- 

és Ifjúsági Alapról, valamint a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványról, a 2011. évi 

CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.), a 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet, 

valamint a 2/1999. (IX.24.) ISM rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet gyermekek és fiatalok 

közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek támogatására. 

 

1. A pályázati program célkitűzései: 

A gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével – kizárólag Magyarország területén 

megvalósuló – értékközpontú és értékteremtő rendezvények támogatása, amelyek szervesen 

illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, 

munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a 

közösségek erősítéséhez, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, biztosítják a szabadidő 

hasznos eltöltését és hozzájárulnak a fiatalság egészségmegőrzéséhez. 

A fenti célok megvalósítását három pályázati kategória szolgálja a Pályázók köre és 

tevékenysége szerint: 

„B-1” alkategória: 

 Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil 

szervezetek rendezvényeinek támogatása (IFJ-GY-12-B-1-2-3) 

 

mailto:vasuttortenet@freemail.hu
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Lakótelepi ifjúsági közösségépítő programsorozatok, valamint olyan programok támogatása, 

amelyek a sport általi neveléssel valósulnak meg és elősegítik az ifjúság testi, lelki, szellemi 

fejlődését. 

Ebben a kategóriában kizárólag nagyvárosi, lakótelepi fiatalok közösségeinek támogatására van 

lehetőség, sportegyesületek utánpótlás nevelő tevékenysége nem támogatható. 

„B-2” alkategória: 

Gyermekeket és fiatalokat célzó ifjúsági táborok, nyári táborok, közösségépítő játékok 

támogatása. 

A pályázat nem támogatja az oktatási intézmények, vagy diákönkormányzatok, hallgatói 

önkormányzatok által szervezett, az intézmény működésébe tartozó rendezvényeket (diáknap, 

szalagavató, gólyatábor stb.). 

„B-3” alkategória: 

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT) ifjúsági szolgáltatásainak minőségi 

ellátásának fejlesztése, az IKSZT ifjúsági csoportjainak fejlesztését elősegítő programok (helyi, 

lakóhelyi párbeszéd elindítása, szakmai műhelyek, találkozók, belföldi tanulmányutak, 

tapasztalatcserék, stb.) támogatása. 

A tervezett programok minden esetben egy fejlesztő folyamat részeként valósíthatók meg, ahol 

az adott program vagy program sorozat közvetlenül segíti elő a pályázat célkitűzéseinek 

megvalósítását. 

Jelen pályázati kiírások keretében sporttáborok és - rendezvények, valamint képzési programok 

megvalósítására nincs lehetőség. 

 

2. A rendelkezésre álló keretösszeg: 

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 100.000.000 Ft, azaz Százmillió forint 

a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, XX. Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium fejezet, 20/15/03/04 címrendi besorolású „Gyermek és Ifjúsági 

Alapprogram támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT:031831) terhére. 

A három kategória közötti forrásarány meghatározása: 

„B-1” alkategória: 20.000.000 Ft, azaz Húszmillió forint. 

„B-2” alkategória: 65.000.000 Ft, azaz Hatvanötmillió forint. 

„B-3” alkategória: 15.000.000 Ft, azaz Tizenötmillió forint. 

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: 

Az alkategóriákban maximum 600.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető (A „B-2” 

alkategóriában maximális támogatási összeg igénylése esetén minimum megyei, regionális vagy 

országos jelentőségű projekt lebonyolítását kell vállalni, a „B-3” alkategóriában maximális 

támogatási összeg igénylése esetén minimum három, a működését megkezdett IKSZT 

együttműködésével megvalósuló projekt lebonyolítását kell vállalni). 

 

4. A támogatás mértéke: 

A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a 

lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10 %-a. 

A saját forrás legalább 50 %-nak készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt 

fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével. 

A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, és a saját forrás 

rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell. 

 



   „A BAKONYÉRT” Egyesület 

 

5. A támogatás folyósítása: 

A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati 

Útmutató 10. pontja szerint. 

A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását 

követően 30 napon belül utalja át. 

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, teljesített a projekt megvalósításához 

kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó támogatási összeg és a saját forrás 

felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el. 

Támogatási időszak: 

A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. június 1. és 2013. április 30. közé eső időszak. 

 

6. Beadható pályázatok száma: 

Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. 

 

7. A Pályázók köre: 

7.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő magyarországi 

szervezetek nyújthatnak be pályázatot: 

- társadalmi szervezetek, alapítványok (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, 

szakszervezetek) 

- önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösségek, amennyiben rendelkeznek 

befogadó (kötelezettségvállaló) szervezette 

- egyházak, egyházi szervezete 

- egyházi fenntartású intézmények 

- önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő 

intézmények, 

- többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények, 

- non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok. 

Amelyek (kivéve: önkormányzatok és egyházak esetében): 

- gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy 

- gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy 

- gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy 

- a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban. 

Továbbá, amelyek 

 a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 

Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat 

benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.) 

 

7.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely 

a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló 

valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

b) az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás 

felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt 

el. 

c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül 

eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól, 
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d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás 

felhasználásával kapcsolatban, 

e) kedvezményezettnek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő 

képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: 

köztartozás) van, 

f) csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 

meghatározott – eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az 

ügyészség kezdeményezte, 

g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy 

lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben, 

h) nem felel meg az Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményének, 

i) Pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi 

ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény 

közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi, 

j) a támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem 

igazolja, vagy arról nem nyilatkozik, 

k) gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht., valamint a 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában 

foglalt követelményeknek. 

l) jogszabályban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Korm. rendelet vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott 

nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát 

visszavonja. 

 

7.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja 

vagy eredménye: 

a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül; 

b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért; 

c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának 

és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a 

közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik. 

 

8. A pályázatok benyújtásának módja és helye: 

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett 

Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati 

felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és 

az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani. 

A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon 

regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes 

elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat 

benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza. 

 

9. A pályázatok benyújtásának határideje: 

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2012. május 2. 23:59 perc 

http://www.ncsszi-pr.hu/
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Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő Rendszerben 

véglegesítésre került. A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 

6. pontja tartalmazza. 

 

10. Pályázatkezelő: 

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET 

1134 Budapest, Tüzér u.33-35. Telefon: (06-1) 237 6782 palyazat@ncsszi.hu 

 

11. A pályázat érvényességének vizsgálata: 

A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszere 

automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok 

érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 7. pontjában meghatározott 

szempontrendszer szerint. 

A pályázat beérkezését követően egy alkalommal lehetőség van hiánypótlásra. 

Amennyiben a Pályázatkezelő a hiánypótlás ellenőrzése során újfent megállapítja, hogy a 

pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, 

megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével 

elektronikus értesítést küld a Pályázónak a hiánypótlás beadási határidejétől számított 10 

munkanapon belül. 

 

12. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje: 

A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott 

szempontrendszer és ütemezés szerint végzi. 

A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb 

támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben 

meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket. 

 

 

 

13. A Pályázók döntést követő kiértesítése: 

A szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár döntését követően a Pályázatkezelő 15 

napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket 

közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. 

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium és 

a www.ncsszi.hu honlapokon kerülnek közzétételre. 

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2012. június 18. 

 

14. Szerződéskötés: 

A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való 

teljesülése esetén a támogatási szerződést a Pályázatkezelő köti meg. 

Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés 

kézhezvételétől számított 60 napon megjelölt határidőn belül a Pályázó mulasztásából, vagy neki 

felróható egyéb okból nem jön létre. 

A szerződéskötéssel kapcsolatos részletes információkat a Pályázati Útmutató 9. pontja 

tartalmazza. 

 

mailto:palyazat@ncsszi.hu
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium
http://www.ncsszi.hu/
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15. A támogatás elszámolása és ellenőrzése: 

A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését 

követő 30. nap. 

A pályázati program alapján támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves 

szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, 

pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 

12. pontja tartalmazza. 

A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási 

döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések 

megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó 

eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van 

lehetőség. 

 

16. További információk: 

A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a 

folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati útmutató tartalmazza. 

A pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt rendelkezések a NEFMI fejezethez tartozó 2012. 

évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló NEFMI rendelet előírásai 

alapján módosításra kerülhetnek! 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra 

rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem 

tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg 

egy módosított pályázati felhívás keretében. 

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt 

képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A 

pályázati felhívás és a Pályázati útmutató letölthető a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-

miniszterium és a www.ncsszi.hu honlapokról. 

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától 

kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen, 

valamint a NCSSZI–Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság regionális irodáitól az alábbi 

elérhetőségeken: 

NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság 

Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda 

8200 Veszprém, Budapest út 3. 

Tel/fax: 88/581-570, 88/581-571 

E-mail: kdriszi@mobilitas.hu 

NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság 

Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda 

9022 Győr, Árpád út 44. 

Tel/Fax: 96/518-685, 96/518-686 

E-mail: ndriszi@mobilitas.hu 

 

 

 

 

 

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium
http://www.ncsszi.hu/
mailto:palyazat@ncsszi.hu
mailto:kdriszi@mobilitas.hu
mailto:ndriszi@mobilitas.hu


   „A BAKONYÉRT” Egyesület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Bodajki Nyugdíjas Klub 2012. március 31-én tartotta megalakulásának 25 éves évfordulóját. 

   

Az ünnepségen megjelent az „Élet az Éveknek Fejér Megyei 

Szövetsége” képviseletében Rubina Sándor Elnök Úr és 

kedves felesége, Almádi István Bodajk Város Polgármestere 

és kedves felesége, Wurczinger Lóránt alpolgármester, 

valamint Wurczingerné Rézmann Zsuzsa, aki a klub 

megalakulásának egyik nagyon lelkes szorgalmazója volt. 

Elfogadták meghívásunkat és velünk együtt ünnepeltek a 

testvérklubok vezetői és tagjai. A bakonycsernyei, a 

fehérvárcsurgói, a móri és a nyúli nyugdíjas klubon kívül az 

alapító tagjaink is. A köszöntő után Kukk Rebeka és Markó 

Anna kedves monológjával illetve szavalatával köszöntötte a 

megjelenteket, ezt követően pedig a jelenlévők közösen 

énekelték a Nyugdíjas Himnuszt. Bodó Józsefné a Nyugdíjas Klub vezetője tájékoztatta a jelenlévőket az 

elmúlt 25 év munkájáról, a nyugdíjasok életéről, tevékenységéről. A meghívott vendégek köszöntőjével, 

ajándékaik átadásával folytatódott az ünnepség. A Rozmaring Nyugdíjas Tánccsoport nagysikerű 

fellépése zárta az ünnepi műsort. A BAK Kft. által készített vacsora elfogyasztása után kezdetét vette a 

hajnalig tartó táncos mulatság. 

A Bodajki Nyugdíjas Klub az elmúlt 25 év során számos alkalommal segített a település és a környezet 

szebbé, tisztábbá tétele érdekében. Ezúton szeretnénk megköszönni a település érdekében tett kiemelkedő 

önkéntes munkájukat! 

 

 

 

 

A Herendi Porcelánmúzeum új látványosságokkal, 

attrakciókkal, felfrissített állandó kiállítással várja a látogatókat 

a 2012-es szezontól. A 2000-ben felújított és kialakított állandó 

kiállításban a látogatók már régóta hiányoltak terített asztalt, 

mely közönségigényt most teljesítettük. A hangulatos enteriőr 

Herend egyik legismertebb mintájával, a Viktória mintával 

díszített étkészlettel és kiegészítőkkel pazarul megterített 

asztallal csábítja vendégeinket. Az állandó kiállítás utolsó 

termét új koncepció szerint rendeztük át: bemutatásra kerültek 

az elmúlt évek főbb eseményeinek s protokoll ajándékainak 

darabjai. 

25 éves a Bodajki Nyugdíjas Klub 

 

Hírek, 

események 

Új látnivalók a Herendi Porcelánmúzeumban 
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Látható itt a Formula-1-es trófea, az Anna-bál herendi 

vonatkozású termékei épp úgy, mint Őszentségének, 

XVI. Benedek pápának átadott ajándék, vagy épp Vilmos 

herceg és Kate Middleton nászajándéka a magyar 

államtól. A vitathatatlanul leglátványosabb újdonság a 

Herendi Porcelánmanufaktúra elképesztő dekorkincsébe 

enged bepillantást: kialakításra került egy tányérfal, mely 

300 darab különböző mintával festett tányért jelent. S 

mindez még 10%-a sincs a manufaktúra motívumainak! 

A több mint 10 méteren, több sorban elhelyezett tányérok 

lenyűgöző látványt nyújtanak! 

Interaktív újdonsággal is meglepjük látogatóinkat, hiszen egy érintőképernyős konzol is került a 

múzeumba, ahol a modern technikának köszönhetően képek, videók és Herend hivatalos honlapja is 

elérhető egy különleges kialakítású felületen. A múzeum évi 4-5 időszakos kiállításán túl az állandó 

kiállítás is felfrissítve várja a vendégeket április 8-tól a hét minden napján! 
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Mór a Bakony és a Vértes hegység közti völgyben fekvő, 15000 lakosú, szép természeti környezettel 

körülvett, műemlékekben gazdag kisváros. 

A magyar történelmi borvidékek egyike, amely európai hírnevét a XVIII. században telepített szőlő- és 

borfajtának, a „Móri Ezerjó”-nak köszönheti. 

A rendezvény a Mórra látogató vendégek és a helybeliek számára egyaránt kínál sokszínű kulturális, 

gasztronómiai és borászati programokat.  

Az idei évben a megszokottól eltérő helyszíneken, a Lamberg-kastély udvarán és a hátsó parkjában várjuk 

a látogatókat. 

XIII. MÓRI SZENT GYÖRGY-HETI 

VIGASSÁGOK 
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Április 27. (péntek) 

9 óra              Borverseny – a Móri Borvidék gazdáinak boraiból (zárt szakmai program) 

Helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház 

18 óra            Borverseny eredményhirdetése (zárt szakmai program) 

Helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház 

 

Április 28. (szombat) 

9 órától          “EZERJÓ FAKANÁLFORGATÓ”  borral készülő ételek országos főzőversenye - a Móri 

Borbarát Hölgyek Egyesületének szervezésében  

Díszvendég: Martinek János olimpiai és világbajnok öttusázó 

Jelentkezés a Borbarát Hölgyek Egyesületénél az alábbi elérhetőségeken: E-mail: 

borbarat.holgyek@freemail.hu tel: 06/30/651-9284 

12.00 órától zsűrizés, nyilvános kóstolás  

Értékes díjakkal és jó hangulattal várunk minden jelentkezőt! 

Helyszín: Lamberg-kastély parkja 

9 óra               Zumba Orsival 

Helyszín: Lamberg-kastély parkja, Zenepavilon 

10 órától         Nyitott műhelyek (kovács-, kézműves-, szobrász-, fotó-, fafaragó-, és fazekasműhely)  

Helyszín: Móri Képző- és Iparművészeti Szabadiskola udvara 

10 -16 óráig  Szent György napi kézműves vásár, éremverés 

Helyszín: Lamberg-kastély udvara 

10-16 óráig   A Lamberg-kastély állandó tárlatai ingyenesen megtekinthetőek 

Helytörténeti gyűjtemény, Sváb szoba és kamra, Ezerjó Pince-galéria, Wekerle Sándor emlékszoba, 

Vasarely-szoba 

10 óra             ’20 éves a Móri Művésztelep’ 

Kiállítás a Képző-és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány kortárs művészeti gyűjteményéből 

Megnyitja: Nagy Benedek szobrászművész, az alapítvány kuratóriumának elnöke 

Helyszín: Művészeti Szabadiskola, Szent István tér 4. 

10 óra         Móri Ifjúsági Fúvószenekar koncertje 

                        Helyszín: Lamberg-kastély parkja, Zenepavilon 

10 óra          Kézműves játszóház 

                        Helyszín: Lamberg-kastély udvara 

 

10.30 óra       Művészeti csoportok fellépése 

 Helyszín: Lamberg-kastély parkja, Zenepavilon 

11 óra       Kiállítás a Hang-Szín-Tér Művészeti Szakközépiskola diákjainak munkáiból 

Helyszín: Park Galéria, Lamberg-kastély parkja 

A látogatókat köszönti Pintér Balázs szobrászművész, szobrász szaktanár 

Közreműködnek a Hang-Szín-Tér Művészeti Szakközépiskola zenetagozatos növendékei 

13 óra      Lovagi torna az Edelweiss Tánccsoport és a Móri Középkori Hagyományőrző Egyesület 

szervezésében 

Helyszín: Lamberg-kastély parkja, Zenepavilon 

13  óra    Kvircedlisütés kóstolással 

Helyszín: Lamberg-kastély parkja 

15 óra     A főzőverseny eredményhirdetése, valamint a Móri Borok versenyén kiemelten díjazottak 

ismertetése 

          Helyszín: Lamberg-kastély parkja 

16 óra     Habakuk bábszínház gyermekműsora 

-          A sün, akit meg lehetett simogatni 

mailto:borbarat.holgyek@freemail.hu
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-          A csodaszarvas 

Helyszín: Lamberg-kastély parkja, Zenepavilon 

18 óra     Rocktalálkozó amatőr fellépőkkel 

 Lovas Petra Band             

 Fourte 

 Rock and Roll Project 

 Bill Kill 

Helyszín: Lamberg-kastély udvara 

21 óra     Deák Bill Blues Band koncert 

Helyszín: Lamberg-kastély udvara 

 

Április 29. (vasárnap) 

     15 óra   „Ecuador: Élet és Hagyomány” 

Helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház 

 

Április 30. (hétfő) 

Májusfa-állítás  

Szervező: Móri Borvidék TDM Egyesület 

Helyszín: Fogadó az Öreg Préshez  

Általános információ: 

Szervező: Lamberg-kastély Kulturális Központ 

Cím: 8060 Mór, Szent István tér 5. 

Tel/fax: 22/407-255; 22/407-138 

muzeum@lambergkastely.hu 

www.lambergkastely.hu , www.mor.hu 

 

Közreműködő szervezetek: 

● Móri Borbarát Hölgyek Egyesülete 

● Mór és Pusztavám Közös Hegyközség 

● Móri Képző- és Iparművészeti Szabadiskola 

● Móri Borvidék TDM Egyesület 

A rendezvénnyel kapcsolatos egyéb információk: 

Eső esetén a szabadtéri színpadra tervezett programokat az Erzsébet téri Művelődési Házban, a 

főzőversenyt a Piacudvarban (Szent István tér) tartjuk meg. 

A szabadtéri színpadi programok időtartama alatt a Móri Borvidék borosgazdái a termékeikből 

borkimérést és palackos borárusítást tartanak. 

Parkolási lehetőség az ápr. 28-i rendezvények idején a Piacudvarban (Szent István tér) 

A programokra a belépés ingyenes, az ettől eltérő információt külön feltüntettük. 

 

 

 

 

25 éve üzemelték be a titkos katonai troposzférikus rádióállomást! 

Bunkerprogram: 

Bunker előadás: A vezeték nélküli WiFi rádiórendszer őse 

Kincsvadászat föld alatt térkép segítségével a bunkerban 

Bunkertúra vezetéssel 

2012. április 29. Hajagi Családi Nap programjai (Esőnap: április 30.): 

mailto:muzeum@lambergkastely.hu
http://www.lambergkastely.hu/
http://www.mor.hu/
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Sportprogram: 

Akadálypálya gyerekeknek 

Rádiós rókavadászat 

DRIFT-TRIKES bringa bemutató és gurulás 

Tájfutás nem csak mazsoláknak 

Airsoft lövészet 

Csúcsfutás (2km) 

Íjászat 

 

Túrák: 

Hajag Csillaga - zarándok séta a Mária-szoborhoz (1,5km) 

Óriás pöfeteg tanösvény bejárása (2km) 

Pilóta emlékmű túra, koszorúzás (1,2km) 

 

Bemutatók: 

RC OFF Road távirányítású modellek 

Bakony Rádió Klub bemutatója 

Fitnesz tornabemutató 

Katonai rádiók kiállítása 

Kézműves foglalkozások 

Medvehagyma kóstolás 

Fotókiállítás 

Emléklap, díjak 

 

Ebéd: gulyáságyúból (paprikás krumpli) 

 

 

Rendezvényünket a fenntarthatóság jegyében szervezzük! 

Rossz idő esetén: a szabadtéri programok elmaradhatnak! 

Eső esetén a hangárokban meg tudjuk rendezni az előadásokat, kiállításokat, 

lehet kézműveskedni is. Nyolc nagy hangárba tudunk behúzódni eső esetén. 

(Esőnap 04.30, tájékoztató a honlapon 04.28-án) 
 

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, Kasper- Renkó Andrea és Bachstetter Tamás 

 

 

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

