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Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Program Irányító Hatósága a 16/2013 (III.6.)-i közleményében 

elrendelte a Helyi Akciócsoportok érvényben lévő Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatát a LEADER Program 

2013-as 3. köréhez kapcsolódóan. Ennek eleget téve “A 

BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület 2013. 

március 21 és április 10. között HVS Felülvizsgálatot tart. A HVS 

időszakos felülvizsgálata, frissítése biztosítja, hogy a “A 

BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület által 

lefedett térség folyamatosan változó fejlesztési igényeit valóban 

tükröző alapdokumentum legyen. Továbbá hozzájárulhat a LEADER program 2007-2013 

programozási időszakon átnyúló folytatásának megalapozásához is. A HVS felülvizsgálatban bárki 

részt vehet! 

A HVS felülvizsgálattal kapcsolatos észrevételeiket illetve projekt ötleteiket, javaslataikat az erre a 

célra közzé adott projektötlet adatlapon várjuk az alábbi elérhetőségeinkre: 

Cím: “A BAKONYÉRT” Egyesület, 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. 

Telefon: 88/415-791 

E-mail: abakonyert@gmail.com 

Az adatlap elérhető a www.abakonyert.hu honlapunkon a bal oldali menüben a HVS 

FELÜLVIZSGÁLAT 2013 link alatt. Ugyanitt követhetik nyomon a felülvizsgálat aktuális állásáról 

szóló tájékoztatásokat, valamint a HVS véleményezés alatt levő aktuális szövegét, tervezett 

intézkedéseit, munkaanyagait. Egyesületünk a HVS felülvizsgálat alatt folyamatos konzultációs 

lehetőséget biztosít a munkaszervezeti irodájában. A projektötleteket a helyi tervezői csoport 

HVS FELÜLVIZSGÁLAT 2013 
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rendszerezi és dolgozza fel. A tervezési csoport ülései nyitottak, ezek dátumait honlapunkon 

folyamatosan nyomon követhetik. Minden érdeklődő részvételére számítunk!  

A HVS felülvizsgálat indoka egyrészt a helyi, hazai, és globális gazdasági és társadalmi környezetben 

bekövetkezett változások, másrészt a LEADER eljárás átalakítása, a HVS végrehajtásának 

előrehaladása és a HVS által az eddig elért eredmények fényében a HVS-nek, valamint LEADER Terv 

szükség szerinti átdolgozása, aktualizálása, annak érdekében, hogy a HVS mellékletének tekintett, a 

támogatható intézkedéseket tartalmazó LEADER Intézkedési Terv összeállítható legyen. A HVS 

felülvizsgálat közvetett célja, hogy az említett változásokra a HVS adekvát válaszokat tudjon 

megfogalmazni, ezáltal a HVS az aktuális problémákra, szükségletekre tudjon megfelelő megoldási 

lehetőségeket biztosítani. A felülvizsgálat a változásokra való visszacsatolás lehetőségét biztosítja, 

még a  HVS megvalósításának folyamatában. 

 

A HVS felülvizsgálat ütemezése: 

• 2013.03.21. – 2013.04.09.: HVS felülvizsgálat (Elnökségi ülés: TKCS felállítása, TKCS 

ülések:intézkedések kidolgozása, HVS aktualizálása) 

 Közgyűlés: HVS elfogadása (04.09.) 

• HVS benyújtása az IH-hoz (04.10.) 

• 2013.04.13. – 2013.05.10.: HVS-ek IH általi jóváhagyása  

• 2013.05.11-21.: Jóváhagyott HVS-ek előkészítése a megnyitáshoz, HVS-ek közzététele  

2013.06.03. – :LEADER pályázatok tervezett benyújtása folyamatos (forráskimerülésig, de 

legkésőbb 10.31. 18 h-ig. 

 

 

 

 

Lezárult a helyi védjegy projektünk 

első szakasza, ugyanis az elmúlt 

hónapok folyamán minden településen 

megtartottuk lakossági fórumainkat . 

Jelenlegi feladatunk a fórumokról 

beérkezett kérdőívek kiértékelése, 

szakmai értékleltár kialakítása és a 

Bakonyi Helyi Márka logóterveinek 

elkészítése. 

Április 8-án hétfőn 17 órától Nyílt 

Napot szervezünk Zircen a 

Bagolyvárban, ahova meghívjuk 

mindazon termelőket, 

magánszemélyeket, vállalkozókat és 

önkormányzatokat, akik szeretnének a 

helyi márka kialakításának folyamatában tevékenyen részt venni. Ezen a napon közösen i, véglegesítjük a 

logót, megalakítjuk a szektorokat és bemutatjuk a savanyú káposzta és burgonya csomagolástechnikában 

elkészült fejlesztéseket, valamint műhelymunka keretében megvitatjuk, hogy az egyes termékekkel 

kapcsolatos milyen marketing eszközökre és csomagolástechnikai fejlesztésekre van szükség. 

HELYI MÁRKA A 

BAKONYBAN 
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A nyílt napot finom vacsorával zárjuk! Minden érdeklődőt szeretettel várunk, jelentkezés az iroda 

telefonszámán lehetséges: 88/415-791.  

 

 

 

  

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelentek a TÁMOP-2.4.3.D-1 jelű, „Szociális gazdaság 

fejlesztése – Az önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatása” című könnyített 

pályázati felhívások.  

A kiírások célja, hogy kezdeti támogatást biztosítson újonnan alakult szociális szövetkezeteknek 

a térségben munka nélkül élő és mindennapi megélhetési problémákkal küzdő hátrányos 

helyzetű emberek önfenntartásának elősegítése érdekében, ezáltal lehetőséget biztosít a 

szegénységben élőknek, hogy a támogatás segítségével csatlakozzanak egy gazdasági, termelő 

tevékenységet végző közösséghez, ahol a munkában együttműködő társakkal együtt, 

előteremthetik a mindennapi megélhetéshez szükséges jövedelmüket. 

A pályázat meghirdetésekor a hat konvergencia régióban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-

Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) rendelkezésre álló keretösszeg 

1,862 Mrd Ft, a Közép-magyarországi Régióban 0,133 Mrd Ft. 

A kiírásokra a pályázatokat 2013. május 6-tól 2013. június 6-ig lehet benyújtani. 

Bővebb tájékoztatás az alábbi linkre kattintva olvasható: 

http://www.nfu.hu/megjelentek_az_onfenntartast_celzo_szocialis_szovetkezetek_tamogatasa_erdekeben_

kiirt_palyazatok 

 

 

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium az Európai Bizottsággal 2013-

ban is pályázatot hirdet az Európai Vállalkozások Ösztönzésére 

létrehozott Díj elnyerésére, melynek sajtóközleménye a levél alatt 

található. Annak érdekében, hogy az információ minél több 

érintetthez eljusson, kérem, hogy erről szíveskedjen tájékoztatni 

az Önnel kapcsolatban álló vállalkozókat és az érintett 

személyeket, szervezeteket. Továbbá kérem, hogy ajánljon olyan 

személyeket, vállalkozókat, illetve szervezeteket, akik megítélése 

szerint alkalmasak lennének arra, hogy tevékenységükkel, vállalkozásösztönzési projektükkel 

képviseljék hazánkat a Díj nemzetközi fordulójában.  

A pályázati kiírást és a nevezéshez szükséges dokumentumokat a következő oldalon találja meg: 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/dij-az-europai-vallalkozasok-osztonzesere-2013 

További információt tartalmaz a Díj hivatalos facebook oldala is. 

Európai Vállalkozások 

Ösztönzésére létrehozott Díj 

 

Megjelentek az önfenntartást célzó szociális 

szövetkezetek támogatása érdekében kiírt 

pályázatok 2013. március 6. 

 

http://www.nfu.hu/megjelentek_az_onfenntartast_celzo_szocialis_szovetkezetek_tamogatasa_erdekeben_kiirt_palyazatok
http://www.nfu.hu/megjelentek_az_onfenntartast_celzo_szocialis_szovetkezetek_tamogatasa_erdekeben_kiirt_palyazatok
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/dij-az-europai-vallalkozasok-osztonzesere-2013
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/dij-az-europai-vallalkozasok-osztonzesere-2013
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Egyesületünktől Hutvágnerné Kasper Judit 

munkaszervezet vezető és Bachstetter 

Tamás ügyintéző vett részt a tréningen. 

Dr. Maácz Miklós köszöntőjével, a 

LEADER lehetőségeinek bemutatásával 

kezdődött a program. 

A fosszilis energiahordozók árának 

elkerülhetetlen az emelkedése. Sajnos 

sebezhetőek vagyunk, mivel a földgáz 

szükségletünk 82 %-a import, amelynek 

jelentős része a Testvériség gázvezetéken 

érkezik hazánkba Ukrajnán keresztül 

Oroszországból. A saját fosszilis 

energiakészletünk korlátozott. Az  energiafüggőségünk nagyobb, mint 62% , pedig kiváló 

adottságaink vannak (biomassza, geotermia). 

Magyarországon a megújuló energiapotenciál a járulékos hasznok figyelembevételével 

legkedvezőbben a decentralizált kistérségi megújuló energia előállítás filozófiájával használható 

ki. (Nemzeti Energiastratégia 2030)  

Ehhez szükséges az alapos tervezés, amelynek jó eszköze lehet a LEADER program. A 

LEADER Program gazdasági, társadalmi és környezeti problémák helyi megoldását segíti a 

Helyi Akciócsoportok közreműködésével, akik maguk dönthetnek arról, milyen fejlesztéseket 

kívánnak támogatni. A jelenlegi helyi vidékfejlesztési stratégiákban ugyanakkor elvétve szerepel 

az energiát, a megújuló energiát, energiahatékonyságot érintő közösségi tervezés.  

 

A HELYI ENERGIASTRATÉGIA ELKÉSZÍTÉSÉNEK INDOKOLTSÁGA  

• a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák elkészülnek  

• a helyi adottságok teljes mértékű figyelembevétele megtörténik  

•a Helyi Akciócsoportok ismerik a helyi lehetőségeket, szereplőket  

• jól megalapozott koncepció mentén kell dolgozni  

• a megvalósításra megfelelő a LEADER program  

• „multi-funding” lesz a jövőben  

 

A helyi vidékstratégia keretein belül megfogalmazásra kerülhetnek energiatakarékossági-

energiahatékonysági elképzelések is, amelyet ajánlásként fogalmazunk meg. 

 

Dr. Maácz Miklós előadását követően Ertsey Attila előadása következett az autonómia és 

fenntarthatóság, elméleti tervezésről. 

A településrendezés nagyon fontos téma. A centrum élhetetlenné vált. A modern vidéki 

fenntartható életmód a földművelés, a vidéki ipar kialakítása lenne. A városoknál integrálni 

kellene, hogy a munkahely és lakhely egymáshoz közel legyen. A lakóépületek esetében 2020-

tól az UNIÓBAN új energetikai szabályozás lesz. Közel 0 energiaigényű épületeket kell építeni 

– passzív házakhoz hasonló. Követelményrendszer kidolgozása folyamatban van. Ezt ki kell 

fejleszteni település mértékre és önellátó települések lesznek. Új energiastratégiára van szükség. 

A közlekedés is átstrukturálandó. Erre az Unióban források lesznek elérhetőek pályázati úton. 

Energiastratégia készítési tréning a LEADER Helyi Akciócsoportok 

részére 

Budapest, 2013. február 28. 
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Szociális munkahely teremtés, energetikai épületek építése stb. 20-30 évre előre kell tervezni. Új 

építésű házaknál könnyebb, a meglévőknél nehezebb a fejlesztés. 80 %-ban a meglévőt kell 

fejleszteni. A 10 kW/nap energiaigénynél  a kisebb teljesítményű épületeknél a napelem már 

olcsóbb. 

A villamos energia 80 %-át Pakson állítanák elő. A Paksi atomerőmű bővítését tervezik, viszont 

az élettartam meghosszabbítás lenne ésszerűbb. (10 év alatt) 2500-3000 milliárd forintból 

lehetne megvalósítani az új reaktor építését. Viszont 2020 után az urán csúcsát is elérjük, elkezd 

emelkedni az ára és így a fűtés ára is. Ennek az összegnek a feléből akár 2-3 év alatt megújuló 

rendszereket lehetne kiépíteni. A fennmaradó 1000-1500 milliárdból a lakótelepek passzív házzá 

történő kialakítását lehetne vállalni. 

Intelligens hálózatok kialakítása lenne a megoldás. A rendszerszabályozás fejlődik, 

szükségtelenné teszi a nagy erőművek létét. Minket, mint fogyasztókat be tud kapcsolni a 

rendszerbe és termelőkké is válhatunk. Németország bekapcsolná egy egységes energetikai 

rendszerbe. 

Közlekedés kérdése: 10 év múlva radikális átrendeződés lesz. Negyed annyi energiára lesz 

szükség. Elektromos autók elterjednek. Hálózatra csatlakoztatva napi 23 órát tudnak menni, míg 

az úgynevezett parkoló módban olcsón lehet majd tölteni az autókat. Maguk az autók a háztartás 

részévé válnak. Egy ilyen perspektíva is van. Például a kocsira rá lehet majd csatlakoztatni 

csúcsidőben a mosógépet, így sokkal többet tudunk megspórolni. A környezeti egyensúly, 

körforgás fenntartása a cél (hulladék, szél, víz, nap, háztartás energiája). 

Épület mintaterv: autonóm házak kialakítása vályogból és szalmából, ami vízháztartási és 

energetikai szempontból is megfelelő megoldás lenne.  

Intelligens rendszerek alkalmazása: például mindent tudó sparheltek kialakítása a 

lakóépületekben, amelyeken főzni lehet, másrészt fűtenek is vele. Az épület központjában kell 

elhelyezni, és nyitottabbra kell építeni a helyiségeket, hogy beáramoljon a meleg levegő. 

Középületek esetében az iskolákat a gyerekek hőjével lehetne fűteni, hő visszanyerő szellőztető 

rendszer kialakításával. 1 gyerekre 100 W energiával számolhatunk, annyival fűt. Ha 

hazamennek az iskolából a tanulók, akkor talajszivattyús rendszerrel fűtenek tovább. A 

talajszivattyút a napenergia működtetné. 

A panelházak, sportcsarnok is energiahatékonnyá tehetőek. 

Stratégia tartalma:alapja a fenntartható tájhasználat. Kertvárosi átmeneti területek is 

fenntarthatóvá tehetőek. Nagyvárosoknál már problémás, de javítani lehet. Szoros a kapcsolat a 

nagyváros és vidék között. A vidéket kellene inkább újra népesíteni. A helyi potenciálok teljes 

kihasználására kell törekednünk. 

 Fontos a földtulajdon védelme, ne idegen tulajdonos kezében legyen.  

 Közbirtokosság helyreállítása. – székelyföldi példa (önmagára van utalva a falusi 

közösség és jól működő egységek alakultak ki. 

 Fenntartható tájhasználat és gazdálkodás, erdőművelés 

 Közművek, vízbázisok közösségi tulajdonba vétele. 

 Energia önellátás lépései: - energiahatékonyság program, - helyi energiatermelés (meg 

kell tudni határozni, hogy milyen eszközzel előállított energiát célszerű használni a 

térségben) 

 Élelmiszer önrendelkezés: helyi piac, közvetlen kereskedelem, csökkenteni kell az 

importot. 

 Vízgazdálkodás nagyon fontos 
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Városoknál ugyanez a teendő. A közösségi kertek kialakítása, a vidékkel összedolgozó 

mezőgazdasági piac létrehozása a cél.  

A 2020-as EU stratégia főbb szempontjai a munkahelyteremtés, a kutatás-fejlesztés, 

klímaváltozás és energia oktatás, a szegénység elleni harc. 

Magyar célkitűzések: uniós források bevonása a lakásépítésbe. A hitelek kihasználása 

energiahatékonyságra. 2020-ra az importot átválthatjuk exportra. Az energiaimportot szintén 

felszámolnánk és akár export is lehet. 

 

Egy elkészült esettanulmány esetében a vizsgált területet le kell határolni, a meglévő állapotot 

megvizsgálni nyers elemzés, részletes elemzés alapján, majd az első lépések meghatározása, 

megvalósítás programjának meghatározása, projektmenedzser szervezet felállítása. 

Nyers elemzés során óriási az input – óriási az output. Fenntarthatóságnál az input és az output 

pici, a belső mozgatás nagy.  

Jövőképkészítés: forgatókönyvek, energiaönállóság, vízhasználat egyensúly, decentralizált ipari 

termelés stb. 

Tájhasználat: művelési módok, védett területek, javasolt területhasználatok. Teljes 

termőterületből lehatárolták a fejlődéssel érintett területeket. Forrás oldalt neveznünk kell. 

Felhasználást energiaforrás szerint. Ezek alapján kell a modellt megállapítani. 

Vizek visszatartása, visszafogása ökológiailag vízkármegelőzés, esővízzel WC öblítés 

Energiaigény: az Alpokaljai térségben már összesítették. Energiaültetvény egy jó 

energiastratégiában nem szükséges, plussz még felesleg is marad. 

Szélenergia: szélerőgép 50 kW alatt. Szélerőmű 2 MW. Napelemmel egymást kiegészítve egy 

nagyon jó rendszert alkotnak. A kérdés, hogy településen belül, vagy kívül el tudjuk-e képzelni? 

Lakossági döntés. 

 

Ezután következett Kohlheb Norbert előadása az energiatervezés módszertanáról: 

Kistérségi energiastratégia készítése: az energiaterv egy tágabb körű stratégia kialakításának 

része. Fontos, hogy illeszkedjen a települési tájhasználathoz, vízgazdálkodáshoz, 

élelmiszertermeléshez. 

Önellátás fontosabb, mint a profit termelés  értékválasztás. A természeti erőforrások keretein 

belüli hasznosítás a fenntarthatóság jegyében. Megújuló energiákat is akár visszafordíthatatlan 

módon elpusztíthatjuk. Az energiaforrásuk alacsonyabbak, mint a kőolajnak és szénnek. 

Helyi igények kielégítése 

- energia-megtakarítási – energiatermelési lehetőségek összekapcsolása 

- Környezeti, társadalmi, intézményi illesztés. 

Pl. a tenger melletti országok: szélenergiát, tengeráramlásokat használtak volna fel 

energiatermelésre. A vízturbinákkal nagy mennyiségű áram előállítást terveztek, viszont 

elfelejtettek egyeztetni a halászokkal, és nem lett belőle semmi, tehát nagyon fontos a társadalmi 

egyeztetés a hosszú távú működési rendszerekhez. 

- Részvételi tervezés: helyi döntéshozatal elősegítése, illeszkedés biztosítása. 

A saját térségünk pályázóinál figyelni, hogy nem oda való, túl drága, ezeket kiírásokkal 

optimalizálni, hogy hosszú távon képesek legyenek működni. 

Energiastratégia céljai: energiafüggetlenség, fenntartható erőforrás-használat: 

költséghatékonyság, megfelelő méretű rendszerek 

Energiastratégia kialakításának lépései: 1. energiafogyasztás felmérése; 2. helyi adottságok – 

fizikai potenciál; 3. Technikai lehetőségek (önellátottság elérése legyen a cél) 



   „A BAKONYÉRT” Egyesület 

 

energiahatékonyság, E takarékosság; 4. Fejlesztési változatok; 5. Közös döntés (akár HACS is 

lehet) – többféle jellemzőt megvizsgálva kell a helyi közösségnek eldönteni, hogy a térségben mi 

a fontos. Ehhez mindenkinek tartania kell magát. 6. Feladatok ütemezése: nem kell elsietni, 

alaposan kell elkészíteni. 

Stratégia felépítés: Helyzetfeltárás, SWOT, prioritás  Települési energiastratégiánál a 

programok meghatározhatóak, így a projektekre, azok ütemezésére nagy figyelmet kell fordítani. 

Fontos, hogy a társadalmi részvétel az elejétől kezdve megvalósuljon. Fontos a 

munkahelyteremtés és üzemeltetés szempontjából. Pl. a helyiek üzemeltetnek egy biogáz 

rendszert, ők építik, így tisztában lesznek a működésével. 

Fizikai potenciálok meghatározása: biomassza, nap, szél, geotermikus Energia. 

Energiaigények meghatározása: fűtés, meleg víz, közlekedés, háztartás elektronika, 

élelmiszerigény. 

Felhasználók: lakosság, önkormányzat, vállalkozó 

Műszaki potenciál meghatározása: Energiatakarékosság és hatékonysági lehetőségek, fűtés, 

mobilitás, villamos E, hulladékfeldolgozás. Különböző típusú energiák előállításához szükséges 

energiaigényt határozunk meg.  

Villamos energia napelemből és szélenergiából állítható elő. Több lépcsőben megvalósítandó a 

költségek szempontjából. Pl. 10 millió Ft/fő a megfelelő energiaellátáshoz szükséges összeg. 

A társadalmi bevonás fontos:  

- helyi tudás megismerése: helyi adottságokhoz a legjobban illeszkedő megoldások 

- helyi igények feltérképezése – nekik készül 

- végrehajthatóság – működőképesség: intézményfejlesztés, együttműködési lehetőségek 

kiaknázása, nagyobb felelősségvállalás 

- közösségfejlesztés 

Részvételi tervezés folytatása: kapcsolattartás, kulcsszemélyek megismerése, első közösségi 

alkalom megszervezése. Tervezés, első fórum, interjúk: problémák, igények, tájékoztatás, 

bizalomépítés. Az első fórum alkalmával egy vegyes csoportot kell felállítani. A továbbiakban 

fókuszcsoportokat csak gazdákkal (interjúk, kérdőívek, kulcsszereplők meghallgatása, fórumok) 

Végrehajtás 

Monitoring, segítségnyújtás. 

Problémák meghatározása  célt kitűzni, nagyobb figyelem 

Gazdaságossági kalkulációk: dinamikus megtérülés, életciklus alatt termelt nyereség. 

 

Dr. Petrányi Csaba polgármester 

előadása az eddigi tapasztalatokról 

Újszilváson 

Pozitív tapasztalatok:  

- Egyetlen komlóültetvény itt 

található Magyarországon. 

- Környezetvédelmi és 

hulladékgazdálkodási feladatok 

ellátásával foglalkozik az 

önkormányzat tulajdonában lévő 

cég.  gumiabroncs 

feldolgozásával, újrahasznosításával 
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foglalkozik az egyik betelepült cég. 

- Vállalkozói szellem magas. Van saját pékségük, Szilváshús Kft. – saját hús, méhész, 

helyi mezőgazdasági vállalkozások, Újszilvási liszt, rugóüzeme is van a városnak. 

- Ökoszemlélet 

- Önkormányzat létrehozott egy nonprofit kft.-t, 7 településnek végzik a 

hulladékelszállítását, a szippantást, így több alkalmazottat tudnak foglalkoztatni. 2004 óta 

működik, így vállalkozói tevékenységgel növelik a bevételüket. 

- A civilek bevonása pályázatoknál. 

- Ökoóvoda, ökoiskola. 

- Gyerekeket tanítani szelektív hulladékgyűjtés alkalmazására. 

- Tan-mintakertet hoztak létre, gyerekektől kezdve eljut a felnőttekig. 

- Évente motoros találkozót szerveznek. 

- Testvérvárosi kapcsolat a németországi Neuerstadt városával. A testvértelepülés 

tapasztalatai segítették a települést a fejlődésben, mára ők fejlettebbé váltak, mint a 

testvértelepülés. 

- Összekötő út építése 8 km hosszúságú szakaszon. 

- A vállalkozások az út mellé települtek, így a helyi iparűzési adó és a foglalkoztatottak 

száma is emelkedett. 

- Táboroztatás lehetősége  lovastanyán 

- EU-s Játszóteret alakítottak ki 

- Piactéri épületek építése 

- Szelektív hulladékgyűjtő a háztartásokban is több frakcióban, ami azt jelenti, hogy minél 

több frakcióban gyűjtik, annál kevesebb vegyes hulladék keletkezik, annál kevesebbet 

fizetnek a lakosok. 

- Templomok felújítása megtörtént. 

- Rehabilitációs foglalkoztatás megoldása 

- Leader útján egyesületnek népi ruha beszerzése 

- Vízmű kialakítása KEOP pályázatból az ivóvíz minőségének javítására. – 100 %-os 

tulajdona az önkormányzatnak. 

- Szilvafásítás által dzsem, pálinka készítése folyik, így nő a foglalkoztatás 

- Fa aprító berendezéssel a bozótos területek tisztítása, fűtőanyag előállítása, melyből a 

település számára. bevétel származik 

- Idősek otthonának működtetése is folyik a településen, mely energiaellátásának egy része 

napkollektorral működik 

- Szociális földmunka programban is tervezik a jövőben a részvételt. 

- A térségnek új idősek otthonát tervezik építeni, már építési engedéllyel rendelkezik, 100 

új munkahelyet jelent. 

- Sport létesítmény fejlesztése is tervben van, amely a labdarúgásra irányul – sportcentrum 

építés. 

- Tanuszoda építése szintén tervben van. 

- Minden hónapban van egy nyílt napjuk, minden érdeklődőt várnak! 

 

Vámosi Gábor előadása – ENEREA (Észak-Alföld Regionális Ügynökség Nonprofit Kft.) 
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Alulról történő építkezés, felülről történő építkezés is lehetséges a stratégia kialakításánál. Az 

alulról történő építkezés sokkal könnyebb. A felülről történő építkezés esetében, ha pályázaton 

nyer a projekt és adott, hogy minek kell megfelelni. Ez esetben keretekhez vagyunk kötve. 

Más országok példáit felhasználva kell megvalósítani stratégiánkat.  

 

 

 

 

 

A herendi porcelán, amely Magyarország egyik jelképe és elismert luxusmárkája, amelyet 

birtokolni érték és kiváltság, valamint a pálinka és a törkölypálinka, amelyet már eddig is a 

magyarság hungarikumaként tartottunk számon, mától hivatalosan is hungarikumok – 

fogalmazott Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a Hungarikum Bizottság herenden tartott 

ülésén. 

A miniszter kiemelte: a herendi porcelán, a pálinka és a törkölypálinka azok az első 

hungarikumok, amelyek egyedi értékelés eredményeként kerülnek be a Hungarikumok 

Gyűjteményébe. A pálinka nemzeti ital, igazi magyar sajátosság, az elkészítés módja, a termelés, 

az ízvilág része a magyar hétköznapoknak és ünnepeinknek is. 

Fazekas Sándor véleménye 

szerint a világ legnagyobb 

kézműves manufaktúrájának 

dolgozói értéket őriznek és 

értéket alkotnak, ebben a 

porcelánban testet ölt a 

magyar géniusz. A többszáz 

éves kézműves közösség 

terméke immáron 

elfoglalhatja az őt megillető 

helyet – fogalmazott a 

miniszter. A manufaktúra és 

az itt előállított porcelánok 

valamennyiünk közös 

kincse, amelyre a 

magyarság büszke lehet. A 

most elismerést kapott mindhárom termék olyan nemzeti értékünk, amelyekre büszkék lehetünk. 

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. legnagyobb része a dolgozók tulajdonában van, 25 százalék 

plusz 1 részvény az államé. Ez is mutatja, hogy a helyi közösség és az állam együtt tud működni 

a fontosabb célok érdekében.  

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes a Hungarikum Bizottság döntését követő 

sajtótájékoztatón azt mondta, hogy valójában Magyarország herendikum és nem Herend 

hungarikum, hiszen idestova 200 éve az a kézművesség, formatervezés, technológia, amely 

világhírűvé tette a manufaktúrát, nemcsak Herend kincse, hanem az egész nemzeté. 

  

A herendi porcelán, a pálinka és a törkölypálinka is 

hungarikum lett 
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A herendi porcelán a magyar örökség részét 

képezi 2002 óta – mondta Simon Attila, a 

Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 

vezérigazgatója, aki kiemelte: mind a mai 

napig kézműves, saját minőségi kontroll 

alatt, kizárólag Herenden készülhet ez a 

porcelán. A cégvezető hangsúlyozta: a 

manufaktúrának 64 millió különböző 

terméke van, a cég nyereséges és 75 

százalékban dolgozói tulajdonban van. 

Horváth Zsolt képviselő még a bizottság 

ülésén bemutatta a hungarikum mozgalom 

Veszprém megyei eredményeit. Többek 

között hungarikum klubot hoztak létre, amelynek központja Herend lett, valamint 

www.szeresdamagyart.hu címmel új internetes honlapot indítottak. Kísérleti jelleggel a "Fiatalok 

lendületben" című program keretében értékőröket képeztek, akiknek feladatuk az értékteremtők 

munkájának védelme és segítése, hogy az adott termékek bekerülhessenek az értéktárba. 

  

A Hungarikum Bizottság hónapok óta dolgozik a nemzeti értékek összeállításán. A törvény arra 

ösztökéli a helyi közösségeket, hogy gyűjtsék össze a környezetükben található nemzeti 

értékeket. A hungarikum-törvényt tavaly tavasszal fogadta el a parlament, a Hungarikum 

Bizottság tavaly ősszel kezdte meg működését. A listára eddig kulturális, szellemi és épített 

örökségek a törvény erejével kerülhettek fel, mostantól azonban "külső" kezdeményezésre is 

hungarikummá válhat valami: a pálinkát és törkölypálinkát a Pálinka Nemzeti Tanács, a herendi 

porcelánt a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. javasolta a sorba. A mostani döntéssel a 

hungarikumok száma 15-re emelkedett. 

 

Forrás: www.kormany.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hullan Zsuzsa víg szín házon belül című könyvének 

bemutatójára és közönségtalálkozóra várjuk a kedves 

érdeklődőket Bodajkon a Polgármesteri Hivatal 

Tanácskozó termébe  

2013. április 5-én 17 órakor 
A színésznő 1992 óta a Vígszínház társulatának tagja. 

Sikeres színházi alakításai mellett több tévésorozatban 

– a Barátok közt sorozatban - is szerepelt.  

  

A helyszínen lehetőség lesz a könyv kedvezményes 

megvásárlására! 

  

Meghívó Hullan Zsuzsa színésznő 

könyvbemutatójára és 

közönségtalálkozóra 

Programok Bodajkon 
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Ajánló a könyvhöz: 

  

A könyv olvasása során, elém tárult a művészvilág minden fűszerével, minden édes érzésével, 

keserűségével, melynek magam is részese lehetettem. Hullan Zsuzsa könyve olvasásakor, azt 

éreztem, mintha én is részt vennék, jelen lennék, lettem volna a beszélgetésekkor. Nagyon jó 

kapcsolata van az írónak a könyv szereplőivel. Teljesen kinyitotta az összes olyan kaput, 

amelyek eddig zárva voltak. A történet olyan, mintha egy film játszódna le bennünk, azaz mintha 

filmkocka segítségével pörgetné az eseményeket. Minden pillanat, a vendég fogadása, érkezése, 

a reakciók megtestesültek. Magam előtt láthattam a párbeszédeket, Latinovitsot, Ruttkait, stb. Az 

író saját szemüvegén keresztül teljesen, valóságosan visszaadja a megtörtént valóság képét. 

  

Mit köszönhetek a könyvnek? Visszahozta számomra azt a pozitív élményt, az átszellemülést, 

amire igazán szükségem van/ volt. Hozzájárul/t a mindennapi problémák elfelejtésében. A könyv 

egyfajta iránymutató is, az állandó megújulás, változás területén. Irányt és utakat mutat, derít fel 

számunkra, hogy mindenből lehet kiutat találni.  

Várom a folytatást, vagy más történeteket a könyv írójától, megálmodójától. Remélem és bízom 

abban, hogy az alkotó minél hamarabb tollat ragad. (Jakab Judit) 

 

 

 

 

 

 

Vörösmarty Mihály: Csongor és 

Tünde- Táncszínház-  

Előadja: Bekecs Néptáncegyüttes  
Helyszín: Wekerle Sándor 

Szabadidőközpont (Mór, Táncsics M. u. 

25.) 

Időpont: 2013. március 27. szerda 19.00 

óra  

Belépőjegy: Felnőtt, nyugdíjas: 500 Ft 

Diák: 300 Ft 

Jegyek a Wekerle Sándor 

Szabadidőközpont pénztárában 

válthatók! 

(Tel.: 06-22/ 407-161) 

 

 

 

 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde- Táncszínház-  

Előadja: Bekecs Néptáncegyüttes 
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Szeretettel meghívjuk Önt és családját 

2013. április 06.-án (szombaton) 15 órakor kezdődő 

IRODALMI DÉLUTÁNUNKRA! 
„Első napsugarak új hónapot hívnak..." 

(Franz Herbert) 

„Áprilisi cifraságok..." címmel 

Kiss Andrásné (Mónika) 

és lányai, Kiss Petra és Kiss Virág bodajki kézművesek kiállítása, a helyszínen alkotásaiknak 

bemutatójával 

A kiállítást megnyitja: Klein Magda író 

„És ki mondja meg az embereknek?!..." 

fotós-versképek kiállítása 

A fotós: Varga Csaba 

A költő: Székely Sándor 

A kiállítást megnyitja: Nédó Géza újságíró 

Közreműködnek: a MIKSZ előadói 

Helyszín: Református Szolgáló Szeretet Háza (Mór, Perczel u. 10.) 

Mindenkit szeretettel várunk!  

 

 

 

Április 24- 28. Szent György-heti Vigasságok 

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. 

Április 24. (szerda)  

17 óra  „Így készítem én..." fafaragó kiállítás Csöregi Márton, Láng György és  Szarka Pál 

munkáiból 

Helyszín: Lamberg-kastély, Kisgaléria                         

18 óra            Varga Gábor Farkas grafikusművész kiállítása 

Látogatható: 2013. április 24-től május5-ig 

Hétköznap: 15-16 óráig, hétvégén: 10-12 és 15-17 óráig. 

Hétfőn a kiállítás zárva tart. 

A kiállítás április 27-én, szombaton 9-17óráig megtekinthető. 

Szervező: Képző-és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány 

Egyéb időpontokban kérem, telefonáljon:+3630/4021044                       Helyszín: Park Galéria  

Április 25. (csütörtök)  

14.30 óra       Gyermekrajz pályázat eredményhirdetése 

Helyszín: Lamberg-kastély, Olvasóterem  

Szent György-heti Vigasságok 2013. 

MEGHÍVÓ IRODALMI DÉLUTÁNRA 
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18 óra            Made in Hungária - a Magyarock Dalszínház előadásában 

Belépődíj: 1500,-Ft  

Jegyek elővételben április 9-től vásárolhatóak a Lamberg-kastélyban a könyvtárban. Információ: 

06/22/407-138 

Helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház   

Április 26. (péntek) 

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

Helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház 

17 óra            „Keljen dalra minden ember..." II. Városi Kórustalálkozó 

Helyszín: Wekerle Sándor Szabadidőközpont 

19 óra        A borverseny eredményhirdetése 

Borász bál - játszik: a Tutti zenekar 

Információ: Móri Borvidék Hegyközsége 06/30/2844-478, 06/30/2777-177 

Helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház  

Április 27. (szombat) 

Programok a Lamberg-kastély parkjában 

10 -16 óráig  Szent György napi kézműves vásár, éremverés 

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

Helytörténeti gyűjtemény, Sváb szoba és kamra, Ezerjó Pince-galéria, Vasarely-szoba 

10-18 óráig   Pintér Balázs szobrászművész kiállítása 

10 óra            Móri Ifjúsági Fúvószenekar koncertje 

10.30 óra       Művészeti csoportok fellépése 

11 óra             Kvircedlisütés kóstolással 

15 óra            A főzőverseny eredményhirdetése 

16 óra             „Száll a dal"- Monó Manó zenekar interaktív műsora, családoknak, óvodás-és 

kisiskolás gyerekeknek 

19 óra            Heaven Street Seven koncert 

21 óra            Doors emlékzenekar koncerT 

23 óra             Buli a Viking zenekarral  

Április 28. (vasárnap) 

18 óra            Dumaszínház 

 Lorán Barnabás (Trabarna), Rekop György 

Belépőjegy: 1500,-Ft 

Jegyelővétel: 2013. április 2-től a Lamberg-kastélyban 

Helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház  

Április 30. (kedd) 

Májusfa-állítás 

Szervező: Móri Borvidék TDM Egyesület 

Helyszín: Fogadó az Öreg Préshez  

Április 27-én a Móri Borvidék termelői közül borkimérést és palackos borárusítást tartanak:  

Bozóky Pincészet és Bormúzeum                      06/30/969-5789 www.bozoky-pinceszet.hu  

Csetvei Pincészet                           06/20/316-8551                   www.csetveipince.hu  

Geszler Családi Pincészet                        06/30/481-9248                   www.geszlerpince.hu  

Sáfrán Pince                                               06/20/9620-478 www.safranpince.hu  

Varga és Fia Pincészet                  06/30/277-7177                   www.vargapince.hu  

Vécsei Családi Borászat               06/30/491-5520                   www.vecseipince.hu           

http://www.bozoky-pinceszet.hu/
http://www.csetveipince.hu/
http://www.geszlerpince.hu/
http://www.safranpince.hu/
http://www.vargapince.hu/
http://www.vecseipince.hu/
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Általános információ:  
Szervező: Lamberg-kastély Kulturális Központ  

Cím: 8060 Mór, Szent István tér 5.  

Tel/fax: 22/407-255; 30/754-3356  

muzeum@lambergkastely.hu  

www.lambergkastely.hu , www.mor.hu  

   

Közreműködő szervezetek:  
● Móri Borbarát Hölgyek Egyesülete  

● Mór Borvidék Hegyközsége  

● Móri Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány  

● Móri Borvidék TDM Egyesület    

A rendezvénnyel kapcsolatos egyéb információk:  
A Lamberg-kastély állandó tárlatai április 27-én 10-16 óráig ingyenesen megtekinthetőek: 

Helytörténeti gyűjtemény, Sváb szoba és kamra, Ezerjó Pince-galéria, Vasarely-szoba.  

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

főzőversenyt a Piacudvarban (Szent István tér) tartjuk meg.  

Parkolási lehetőség az ápr. 27-i rendezvények idején a Piacudvarban (Szent István tér).  

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

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Húsvéti programok Móron 

mailto:muzeum@lambergkastely.hu
http://www.lambergkastely.hu/
http://www.mor.hu/
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Herendi Porcelánszobor 

ünnepélyes átadása 

„BOR ÉS A LÁNYKA” ESTJE 

HERENDEN 



   „A BAKONYÉRT” Egyesület 

 

 

 

 

 

 

 

Kincsesbánya és Isztimér kulturális intézményei megmérettetést hirdettek Ki Mit Tud? címmel. 

  

A Ki Mit Tud? döntőjére 2013. március 9-én, szombaton, 16 órai kezdettel került sor a 

kincsesbányai Művelődési Házban. Két korosztály, hat kategóriában vetette össze tehetségét.    

Községeinkben nagyon sok tehetséges fiatal él, akik igényelik a bemutatkozási lehetőséget, 

megmérettetést. A közönség, a lakosság pedig talán még inkább várja a lehetőségeket, amelyen 

"hazai" előadókat láthat.  

Ez az igény hívta életre a március 9-én megrendezett Ki Mit Tud? megmérettetést. A rangos 

zsűrinek 23 produkciót kellett értékelnie, amelyek között szóló, páros és csoportos előadások is 

szerepeltek, néptánc, népdal, hangszeres zene, prózamondás, modern tánc és ének kategóriákban. 

A zsűri elnöke Tolcsvay Béla, énekmondó, zeneszerző volt, aki értékelő beszédében 

hangsúlyozta, egymás tiszteletét s bíztatta a jelenlévőket, hogy mutassák meg a hétköznapokban 

is egymásnak, hogy ki mit tud. Rakjanak kicsi tüzeket, vigyenek oda ennivalót és énekeljenek, 

táncoljanak, mondjanak verseket egymásnak. Akkor ez a Föld egyre gazdagabb lesz! 

Mint ahogy a résztvevők és a lelkes közönség is gazdagabb lett ezen az estén egy közösségi 

élménnyel, a sokszor kiélezett versengés ellenére, az összetartozás, a baráti szálak 

megerősítésével. 

A Ki Mit Tud? győzteseinek gálaműsorára 2013. május 18-án, Kincsesbányán,  egy 

nagyszabású, szabadtéri  kulturális kavalkáddal egybekötve kerül sor.   

 

 

 

 

Március 29.péntek, 18 óra: 

"Találkoztam a vadvirágokkal" 

Illés József amatőr természetfotós vetítéssel egybekötött előadása 

   

ÁPRILIS: 

 

Április 13., szombat, 19h: 

"NŐNAP" 2013 

Április 20., szombat: 

Tavaszi divatshow - helyi modellekkel  

 

 

Programok Kincsesbányán 

Ki mit tud?  

További programok Kincsesbányán 
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2013-04-13 10:15:00 - Gyülekező a 

faluközpontban, a templom előtti téren 

2013-ban hatodik alkalommal kerül 

megrendezésre a kétnapos Medvehagyma 

Nap Bakonybélben. 

Mindkét nap különböző hosszúságú és 

nehézségű szervezett túrákon ismerhetik 

meg az érdeklődők a varázslatos Bakonyt, a 

medvehagyma egyik kedvelt élőhelyét. 

A szombati túrák 10.15-kor indulnak (a 

kezdéssel megvárjuk a Budapest, Népliget – 

Bakonybél járat érkezését). A túrák 

útvonala a későbbiekben kerül kijelölésre. 

 Minden vezetett túrán lesz lehetőség 

medvehagyma gyűjtésére! 

 Szombaton 15-17 óráig a Tájház 

udvarán (Fő u. 15.) receptismertetővel, 

medvehagymás ételek bemutatójával és 

kóstolójával, a medvehagyma jótékony 

hatásairól szóló előadással várják a falu 

szállásadói a vendégeket. 

 

 

 

 

 

 

2013-04-27 10:15:00 - Indulás a Pápai utcai buszfordulótól 

Szervezett kerékpáros túra Szépalmára a vadászházhoz. 

 

 

VI. Medvehagyma nap 

Bakonybélben 

Szervezett kerékpáros túra 

Szépalmára 
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Március 31-ig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal emeletén a Békefi Antal Városi Könyvtár, 

Művelődési Ház és Stúdió KB , Zirc és környéke kézműves mestereinek válogatott alkotásaiból 

összeállított időszakos néprajzi 

kiállítása. 

A kiállításon Zsuzsanna Szurgyi, 

Hegyiné Jakab Zsuzsanna, Bácsi 

Gyula, Czeglédi Tibor, Hegedűs 

Árpád, Ifj. Hegedűs Árpád, B. Dobos 

Teréz, Farkas Róbert, Kertész 

Melinda, Katalin Cz Budai, Pappné 

Rácz Ildikó és László Eszter alkotásai 

idézik hagyományainkat, képviselik 

értékeinket. 

Köszönet illeti a kiállítás 

összeállításában és berendezésében 

nyújtott segítségért Pappné Rácz Ildikót és Cz. Budai Katalint. 

Programok Zircen 

Programok Dudaron 

Néprajzi kiállítás a Polgármesteri Hivatalban 

http://www.facebook.com/zsuzsanna.szurgyi
http://www.facebook.com/farkas.robert.35
http://www.facebook.com/kertesz.melinda.14
http://www.facebook.com/kertesz.melinda.14
http://www.facebook.com/katalin.czbudai
http://www.facebook.com/csutkailda.vilaga?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/csutkailda.vilaga?ref=ts&fref=ts
http://zirc.blog.hu/2013/03/19/neprajzi_kiallitas_a_polgarmesteri_hivatalban
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Kreatív Panel Barokk pályázat keretében 
a Fejér Megyei Művelődési Központ  

Barokk Vizuális Képzőművészeti Szakköre kiállítást rendez  
/TÁMOP-3-2-3-A/11-1/2012-0046  
Károlyi Kastély Fehérvárcsurgó  

2013. március 24. 15 óra  
A tárlaton a különféle képzőművészeti technikák segítségével elkészült barokk épületeket, 

 ruhaviseleteket mutatjuk be;  
a sokszínű anyag közül kiemelten izgalmasnak ígérkeznek a barokk színházak. A kiállítás 

megnyitóján  
visszautazhatunk a múltba: énekükkel meghitt hangulatot teremtenek a Barokk kórus tagjai és  

ízelítőt kaphatunk a kor  
táncaiból a Barokk tánccsoport jóvoltából." (Forrás: www.panelbarokk.hu) A kiállítási anyag a 

Székesfehérváron  
működő Barokk Vizuális-Képzőművészeti Műhely fiatal résztvevői által készített művekből 

kerül összeállításra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barokk képzőművészeti kiállítás a 

Károlyi-kastélyban 
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Járási versmondó verseny Márkón 
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Szezonváltó verseny Eplényben 
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21. Tavaszváró Biokultúra 

 
Találkozó az Ökopiacon 

 

2013. március 23. (szombat) 
 

MOM Kulturális Központ, Ökopiac Budapest, Csörsz utca 18. 

 
Elő program: 

Márc. 22-én (pénteken)  
BIO NAP a Vidék Mustrán,  

a Vidékfejlesztési Minisztérium árkádok alatti piacon, biotermelők megjelenése, rendezvény 

beharangozó 

 
 

 
 
 

 

Kulturális Központ programok 
 

08.30-09.00  Regisztráció 
 

09.00-09.20  Megnyitó, köszöntő:  
Tóth Katalin helyettes államtitkár, Vidékfejlesztési Minisztérium 

Parlamenti Államtitkárság Czeller Gábor elnök, 
 

Magyar Biokultúra Szövetség  
Idén 30 éves a Biokultúra Szövetség! 

 
09.20-09.50 Bioélelmiszerekkel kapcsolatos gyakori félreértések. 

 
Előadó: Dr. Roszík Péter ügyvezető, Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 

 
09.50-10.20 2013. a kiskertek, a közétkeztetés, a fiatal gazdák éve a Biokultúra Szö-

vetség programjában 
 

Civil partnerség, partner programok. Bemutatkozik a FATOSZ Ökoporta 

rendszer, ÖMKI. 

Előadók: Dr. Csizmadia László (FATOSZ), Hegedűs Boglárka (ÖMKI) 
 

10.40-11.00  Az egészség érték  
Biotermékek szerepe az egészség megőrzésében 

 
Előadó: Lőrinczné Táborfi Julianna ügyvezető igazgató, 

 
„A Rák Ellen, Az Emberért, a Holnapért!” Társadalmi Alapítvány 

11.00-11.20 A bioélelmiszerek élvezeti értéke. Nem önsanyargatás a BIO! 

Előadó: Frühwald Ferenc 
 
11.20-11.30 Év Biogazdája és Év Biogazdasága díjak átadása 
 

Meghívó a 21. Tavaszváró 

Biokultúra Találkozóra 
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13.10-tól Sajtótájékoztató 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ökopiaci Szabadtéri programok 

 

Háziasszony: Deák Mária 

 

09.30–10.15 A királylány és a sárkány  
Előadja: Domonkos Béla Bábszínháza 

 

10.30-11.20 Latrok és a láda – színjáték Reneszánsz táncok  
Előadja: Mare Temporis Alapítvány 

 

11.30-12.00 MINTAMENZA program bemutatkozás, interaktív programismertető közintézmé-

nyek, szülők, beszállítást tervező biogazdálkodók részére. 

 

12.00-13.00 Főzőshow és BIO böjti étel a MINTA MENZA receptjei alapján - kóstoltatás 

Horváth Szabolcs, HelloHal gasztrobloggere 

 

A rendezvénnyel párhuzamosan: 
 

Kézműves foglalkozás, kulturális- és gyermekprogram a Húsvét jegyében. 

A rendezvény látogatása ingyenes. 

A változtatás jogát fenntartjuk! 

A rendezvénnyel párhuzamosan működik a Szövetség Ökopiaca, ahol szeretettel 

várunk 

minden érdeklődőt, látogatót. 
 
 
 
 

 Magyar Biokultúra Szövetség  

 1061 Budapest, Anker köz 2-4. III/4. 

 Tel: 1/214-7005; 214-7006 
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„Erdőn-mezőn kinyílott a barka,  Félénken megremeg a húsvéti nyúl bajsza. 

A tél nyomai végleg eltűnnek, Legyen tinéktek is kellemes az ünnep!” 

2013. Március 31. 

 

  7,30 Ételszentelés – a Cseszneki Katolikus Templomban  

  9,30 Lovaskocsis reggeli ébresztő, harmonika szóval 

10,00 Párkányi Kolos bűvész – gyermek műsora 

Ripp-ropp, kié a répa? – nyuszi futóverseny 

Tojásgurítás, kisállat simogatás (bárányok, kisgidák, nyuszi, láma, kismalac, csacsi). 

  Középkori játékok: lándzsahajítás, íjászat, erőpróbák, lovaglás, lovas kocsizás 

 Kézművesek, mesterek: Fazekas mester, Kosárfonó, Fafaragó, Teknővájó 

Tojásfestés, arcfestés, húsvéti játszóház, zsákbamacska sok meglepetéssel 

14,00 Jávor Pál Nemzeti Czigányzenekar – Kalló Zoltán vezetésével 

Néptánc, falusi locsolkodás. 

Kora reggeltől őstermelői vásár: házikenyér, rétes, kecskesajt, füstöltáruk, méz, lekvárok, 

gyógynövények, kerámiatárgyak, fafaragások, kézi hímzések, háziszappan, rongyszőnyeg, 

bürökduda, és sok-sok meglepetés 

Falatozás: Kemencés Csülök, Kenyérlepény, Báránypörkölt, Langalló, édességek, házi szörp 

 

BELÉPŐ NINCS! 

Helyszín: Veszprém megye - 8419 Csesznek, Kisbükk Major 

www.kisbukk.hu 

www.hagyomanyorzo-lovasalapitvany.hu 

E-mail:lovasalapitvany@gmail.com 

Tel/fax.: + 36 88 329-345; 

mobil: + 36 20 9258-852 

 

                                
 

Vidámsággal, szeretettel várunk! 

 
 
 

HÚSVÉTI  VÁSÁROS BOLONDOZÁS 

http://www.kisbukk.hu/
http://www.hagyomanyorzo-lovasalapitvany.hu/
mailto:lovasalapitvany@gmail.com?subject=H%C3%BAsv%C3%A9ti%20V%C3%A1s%C3%A1r
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Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosztolányi Dezső: Húsvéti himnusz 

 

Óh, szellőlengető 

Igazság! 

Szállj, szállj, riaszd a téli álmot, 

némítsd el, ami gyenge, álnok, 

akassz a fákra lágy ezüst csipkét, tűzszínű bimbót, 

lengő fehér csipkét, lángolva nyíló ifjú bimbót, 

szirmot, mosolygva ringót, 

suhanj elő, 

ó, szellőlengető 

Igazság! 

 

Ó, könnytől éledő 

Igazság! 

Lebegj be a kunyhókba lágyan, 

mint balzsamos, sugáros áram, 

fess rózsaszín álmot a barna, ócska nyoszolyára, 

az elhagyott, szegény, álmokra váró nyoszolyára, 

hol érted sír az árva, 

lebegj elő 

óh, könnytől éledő 

Igazság! 

 

Ó, újra-születő 

Igazság! 

Eljössz ma is és összejárod 

az enyhe, álmodó világot. 

Jer s fújd meg az ünnep rivalgó, büszke harsonáit, 

fújjad az ünnep szent, aranyos, néma harsonáit, 

s minden valóra válik. 

Rohanj elő, 

óh, újra-születő 
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Igazság! 

 

Ó, harangdörgető 

Igazság! 

Zúgj át az alvó, lomha földön, 

s légy úr felette mindörökkön. 

A vérkönnyes, síró sebet fesd szépre, aranyosra, 

csókold a sok sebet tüzes-fényesre, aranyosra 

tózöld lágyan susogva. 

Dörögj elő, 

óh, harangdörgető 

Igazság! 

 

Ó, vérben ébredő 

Igazság! 

Ne várakozz, ujjongva törj ki 

sötétedő sírbörtönödből, 

és lángoló piros betűid, hogyha elfakultak, 

ha a poros, kopott múlt gyászos árnyai elfakultak, 

gyújtsd föl tüzét a múltnak! 

Robogj elő, 

óh, vérben ébredő 

Igazság! 

 

Ó, szikladörgető 

Igazság! 

Ujjongva, lázadozva, zajgva 

verj indulót új diadalra, 

repeszd a jégpáncélt, s a harsogó húsvéti kedvtől, 

a tavaszos, zenés itélkező húsvéti kedvtől 

a nép is összezendül, 

vágtass elő 

óh, szikladörgető 

Igazság! 

 

 

 

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 

 

Felelős szerkesztő: Turiné Menczel Andrea 

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

