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Tisztelt Ügyfeleink! 
2011. december 9-én megkaptuk az IIER felületre a beérkezett pályázatokat. 
A pályázatok kezelése megkezdődött. 
 
 
 

Helyi termék előállítása, a termékek, 

szolgáltatások piacra jutásának támogatása  
6 db 

Meglévő és új bakonyi turisztikai szállás- és 

vendéglátóhelyek létesítése, fejlesztése 
7 db 

Mikro kis és középvállalkozások 

létrehozása és fejlesztése 
26 db 

Bakonyi rendezvény, rendezvénysorozatok 

támogatása 
24 db 

Lókút faluközpont-belső terek felújítása 1 db Helyi márka kialakítása a Bakonyban 1 db 

Szabadidő eltöltését, az egészséges életmód 

megőrzését szolgáló többfunkciós 

közösségi terek kialakítása, fejlesztése  

16 db 

Bakonyi nonprofit szervezetek célszerinti 

tevékenységéhez kapcsolódó eszközök 

beszerzése 

39 db 

Kis értékű bakonyi rendezvény 30 db Műemlék építmények megóvása-felújítása 4 db 

 

Beérkezett LEADER 

pályázatok statisztikái 

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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A fehérvárcsurgói római katolikus templom és 

környezetének rekonstrukciója projekt 

ünnepélyes átadására 2011. november 26-án, 10 

órakor került sor. Az átadás a hálaadó 

szentmisével és templom áldással kezdődött, 

melyet Spányi Antal megyéspüspök atya 

mutatott be. A szertartás elején Gerendai Sándor 

plébános atya köszöntötte püspök atyát, a 

megjelent vendégeket és röviden ismertette a 

projekt részleteit. A templom és környezete 

rekonstrukcióra 13.329.238 Ft vissza nem 

térítendő ÚMVP támogatást kaptak, a beruházás 

az idei év augusztusára valósult meg, jelenleg a záró kifizetési kérelem ügyintézése zajlik. 

A szentmisén részt vettek a környező települések vezetői, a református egyházközség tagjai, lelkészek és mindenki, 

aki munkájával hozzájárult a templom és környezete felújításához, illetve helyi lakosként naponta tud a felújított 

templomépületbe járni.  

A szentmisét követően a plébánia épületében került sor a 

templom felújításait bemutató fotókiállítás megtekintésére. A 

település korábbi plébánosának hagyatékából származó fotók 

segítségével a templom korábbi felújításáról is láthattunk 

felvételeket, néhány évtizede a templom tornya egészen más 

jellegű volt, illetve az akkori felújításkor a Műemlékvédelmi 

Hivatal kérésére eltávolították a korábbi (nem eredeti) 

átépítéseket. A felújításokban minden alkalommal részt vettek 

a hívek is önkéntes munkákkal.  

A fotó kiállítás megtekintése után a biblia teremben tartott 

állófogadáson vettünk részt, ahol a  hívek által készített helyi 

finomságokat kóstolhattuk meg. A plébánia felújítását is 

tervezik, jelenleg 4 millió Ft-ot nyertek el, melyből a felújítás 

első lépési tehetők meg. Céljuk, hogy az épület közösségi és 

ifjúsági célokra is jól hasznosítható  és takarékosan 

fenntartható legyen, jelenleg is közösségi célokra használják (hittanórák, gyermek foglalkozások, stb).  

Fehérvárcsurgói Római Katolikus templom ünnepélyes átadása 
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Ottó Péter polgármester köszöntötte a konferencia 

résztvevőit és a meghívott előadókat. A megjelent 

érdeklődők kis létszáma is mutatja, hogy az 

embereket nehéz motiválni, együttműködésre 

ösztönözni. A város a Bakony-Balaton Térségi TDM 

szervezetben tulajdonosi szerepet vállalt a turizmus 

fejlesztésének érdekében és együttműködik a helyi 

TDM szervezet felállításában is. Első előadóként 

Thomas E. Drechsler, az alpesi régió turisztikai 

szervezetének ügyvezető igazgatója tartott előadást az 

osztrák turizmus változásairól. Az alpesi régió 

bemutatása után ismertette az osztrák turizmusban bekövetkezett változásokat. A korábbi, nagyon magas 

vendégéjszaka számot (1500 ággyal), itt tartózkodást (28 nap) és közel 100%-os kihasználtságot az utóbbi 

évtizedekben felváltotta a jóval szerényebb ágyszám 

(1350), az itt tartózkodás 2,4 napra csökkent és a 

kihasználtság is 42% körüli. Viszont a korábbi nyári 

turizmus mellett, a technikai és gazdasági 

beruházásoknak köszönhetően megjelent a téli turizmus 

is. Új partnerük az admonti bencés kolostor, a környező 

múzeumok. Naturparkot hoztak létre helyi termékekkel 

(lekvár, méz, sajt, gyógynövény), vadetetési, természet 

megfigyelési programok, workshopok nyújtanak új 

kínálatot. A marketing irodát 5 éve 12 település hozta 

létre, jelenleg 4 fővel dolgoznak. Feladatuk az érdeklődés 

fenntartása és felkeltése. Alkalmazkodnak az új nyaralási szokásokhoz (kevesebb idő, aktívabb program), különböző 

foglalási és egyéb kedvezményeket dolgoznak ki.  

Második előadó Szalóky Jenő volt, aki a Magyar TDM 

Szövetség elnökségi tagja, illetve a Gyenesdiási 

Turisztikai Egyesület tiszteletbeli tagjaként foglalta össze 

előadásában a TDM szervezetfejlesztés kialakulását, 

elmúlt 10 évét. Ausztriában közel 150 éves hagyománya 

van a turisztikai szervezeteknek és együttműködésnek, 

nálunk ez mindössze néhány évre, jó esetben néhány 

évtizedre tehető. 2003-tól hozták létre a magyar TDM 

szervezeteket, számuk az utóbbi időben jelentős 

XIV. Bakonyi Turisztikai Konferencia 
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növekedésnek indult, létrehozásukat és működtetésüket pályázati források is segítik. A helyi TDM szervezeteket 

belső igény, ellátandó feladatok miatt érdemes létrehozni és működtetni, mert csak a pályázatok miatt nem érdemes, 

nem lesz fenntartható. Néhány hete a móri TDM konferencián minden TDM tag megjelent és együttműködésről 

tárgyaltak. 

Lencsés Tamara a Bakony-Balaton Térségi TDM szervezetet és az általa benyújtott pályázat tartalmát mutatta be.  

Várpalota-Sümeg közti területen, 42 település részvételével hozták létre a szervezetet. 63 m Ft-ra pályáztak, a 

megvalósítás 2011. december és 2013. október várható. 12 tulajdonosa van a szervezetnek, köztük Zirc Városa. A 

pályázatban leírt marketing fejlesztések: 2 panoráma kamera, honlap készítés, 80 e db plasztik térségi turisztikai 

kártya, arculati kézikönyv, imázs fotózás (pályázat kiírással) , Pr film, 200 e db tematikus kiadvány, 

rendezvénynaptár, szálláshely katalógus, térképek (kerékpáros, gyalogos, lovas), bel –és külföldi marketing 

kampányok, 300 db kerékpár beszerzése, 8 db fogadó tábla, fejlesztési stratégia készítése, vendég elégedettség 

mérés, workshop szervezés. Jelenleg 5 térségi TDM van az országban. További terveik: terjeszkedés (Balaton-

felvidék), taglétszám növelése, stratégiai együttműködések kialakítása (nagyobb szolgáltatókkal, közlekedési 

vállalatokkal, beutaztatókkal). 

Utolsó előadásként a Zirc-Bakony Helyi TDM létrehozásáról beszélt Grónai G. Damján ciszterci szerzetes, a 

szervezet leendő ügyvezető igazgatója. A jelenlegi válságban kell Zircnek meg kezdenie a felemelkedést, ebből még 

profitálhat is a térség. Zirc jelenleg 1 napos város, a vendégforgalom leginkább a Rákóczi térre korlátozódik, emiatt 

kevés a kapcsolódó szolgáltatás és szállás. Az apátsági beruházás most indul. A jövőkép: egészségmegőrzés és 

örökségturizmus fejlesztése. Kerékpárkölcsönzés, értékesítés, szerviz létrehozása. A Tourinform Iroda várhatóan 

beköltözik majd az felújított apátsági turisztikai fogadó térbe. Szükséges a lovas, gyalogos, kerékpáros, öko 

termékfejlesztés. Információs táblarendszerekre, kisfilmekre, kiadványokra, honlapra, facebook elérhetőségre is 

szükség van. Érdemes a helyi termelői piacokat fejleszteni, mint attrakciót, emellett zöld wellness beruházásokat 

megvalósítani. A Bakonyikum minőségi védjegyrendszer kidolgozása is a jövő feladata.  

Az előadások után szakmai beszélgetésre került sor, ahol a várpalotai önkormányzat részéről felmerült a lehetősége 

egy kerékpáros együttműködésnek és a Thury vár látogatására vonatkozó együttműködésnek. Egyesületünk is 

felajánlotta közreműködését a turisztikai fejlesztési források összehangolásában, illetve a helyi márka védjegy 

kialakításáról szóló együttműködésben.   

 

 
 
 
 
 
 

A NATURAMA Szövetség november 30. és december 2-a között tartotta idei utolsó összejövetelét, melynek 

programja most is igen sűrűre sikeredett.  

Az első nap délutánján az akciócsoportok mindennapi munkájával, finanszírozásával, aktuális problémáival  és a 

LEADER pályázat beadásával kapcsolatos témákat vitattuk meg. Elhangzott, hogy a régiós delegáltak november 29-

én összeültek és közös szakmai anyagot fogalmaztak meg a fennálló problémák hatékony kezelése érdekében, 

ezzel kapcsolatosan minden akciócsoportnak lesz majd véleményezési feladata. Szeretnének egy országosan is 

NATURAMA találkozón jártunk 
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elfogadott dokumentumot készíteni, mely megoldási javaslatokat tartalmazhat a vidékfejlesztési program 

javítására. 

A második napon szervezetfejlesztési workshopon 

vettünk részt Ördög László tréner irányításával.  A 

workshop fő céljai és témái: a szervezet 

felépítésének, létének és küldetésének 

újraértelmezése, személyes motivációk tisztázása, 

ezáltal a szövetség erősítése, valamint a jelen 

helyzet értelmezése, jövőkép és az oda vezető út 

lépéseinek megfogalmazása konkrét feladatokon 

keresztül. Az egész napos koncentrált munka mellett 

több játékos feladatot is kaptunk, melyben a 

bizalomépítésé és együttműködésé volt a főszerep. 

A nap végére sikerült a Szövetség jövőképét és jövő 

évi munkatervét felvázolni. 

A 3. napon a Marca de Calidad projekt tanulmányútjával kapcsolatos megbeszélések és védjegy szabályzatok 

kialakítása, FG4 munkacsoport tevékenysége, 2011 évi közös munka áttekintése és a 2012 évi munkaterv 

részletezése helyszínekkel, felelősökkel voltak a témák és feladatok. A hatékony  munkának, együttműködésnek 

köszönhetően sikerült egy nagyon jó munkatervet összeállítani, mely biztosítja, hogy valós vidékfejlesztési 

feladatokat is ellássunk a következő évben is.  

 

 

 

Egyesületünk évzáró elnökségi ülését tartotta december 8-án 

csütörtökön. Az ülés napirendi pontjai között szerepelt a 

Munkaszervezet 2011. évi beszámolója, 2012. évi 

munkaterve, a jövő évi hitelszerződés megkötése, a 2012. évi 

költségvetés koncepció tárgyalása, valamint vegyes ügyek. A 

Munkaszervezet 2011. évi beszámolójából kitűnik, hogy az 

idei év során az összes teljesítményértékelésünk 100%-os 

volt, emellett az éves MVH vizsgálaton mindent rendben 

találtak. A kötelező feladatokon kívül több önként vállalt 

vidékfejlesztési projektet is bonyolítunk, indítunk. A 2012. 

évi munkatervből kitűnik, hogy a kérelemkezelés, pályázatok 

generálása, tanácsadása továbbra is fontos feladatat lesz, 

hiszen újabb III. tengelyes és LEADER kiírások várhatóak. 

Emellett azonban részben a NATURAMA Szövetséggel közösen, részben pedig önállóan több vidékfejlesztési 

elképzelést is megvalósítunk. 

A 2012. évi munkaterv havi bontásban tartalmazza mindazon elemeket, melyek a kérelemkezeléssel, IH/MVH 

feladatok ellátásával és  saját projektjeink bonyolításával függnek össze. 

A Zirci Takarékszövetkezettel korábban megkötött, évente felülvizsgálandó  hitelkeretről is tárgyalt az Elnökség. A 

hitel keret a tavalyihoz hasonlóan 10 millió Ft marad.  

Az Elnökség 2012. évi költségvetés koncepciója írásos és számszaki előterjesztést tartalmaz és kapcsolódik az 

októberben elkészített, az Egyesület 9 havi forrásfelhasználására vonatkozó kimutatáshoz. A végleges 

költségvetésről a januári közgyűlés dönt, reméljük, hogy addigra az IH is közzéteszi az éves, ránk vonatkozó 

keretszámokat. Vegyes ügyek keretében az Elnökség áttekintette az akciócsoportok régiós delegáltjai által készített 

Elnökségi ülést tartottunk 
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szakmai javaslattervezetet annak érdekében, hogy országosan is támogatott javaslatot nyújthasson be a LEADER 

társadalom a szakminisztérium elé. Az ÁSZ minden akciócsoporttól adatokat kér be a pályázatokkal és fejlesztési 

forrásokkal kapcsolatosan december 15-ig.AZ MNVH nemzetközi együttműködések pályázatán 3108 Eurót nyert 

Közösségünk, melynek köszönhetően 3 fővel tudunk részt venni a januári spanyolországi térségi márka védjegy 

tanulmányúton. Ezt az utat 9 Naturama csoport közösen szervezi és bonyolítja a fogadó féllel – spanyol ASODECO 

csoport – együtt. 

Az ülés végén Elnök Úr mindenkinek megköszönte a Közösségért végzett munkáját. 

 

 

 

 

 

A Zirc Városi Erzséber Kórház-Rendelőintézet új, emeltszintű járóbeteg 

szakrendelőjének kialakítása  (közel 900 millió Ft értékben) az Új 

Széchenyi Terv TIOP-2.1.3/08/1. pályázat támogatásával valósult meg. A 

projekt ünnepélyes záró rendezvényére és átadására 2011.12.09-én került 

sor.  

Az átadáson beszédet mondott Réthelyi Miklós szakminiszter, aki külön 

köszöntötte a nemrégiben rangos kitüntetést kapott zirci orvos házaspárt, 

Ehrenberger Józsefet és feleségét. 

Dr. Tótth Árpád igazgató elmondta, hogy 2007-ben változtatni kellett a 

korábbi struktúrán. A mai kor színvonala már lehetővé teszi, hogy a 

korábban többhetes bent fekvést igénylő kezeléseket 1 napos ellátással 

váltsuk ki. Lakosság közeli, modern ellátások szükségesek, „nappali 

kórház”. Kistérségi szolgáltató szerepet is be kell tölteni. Az új 

rendelőintézetben 14+3 új szakma, háziorvosi ügyelet és kistérségi ellátás 

szervezési szolgáltatás várja a betegeket.  

Talabér Márta országgyűlési képviselő és Ottó Péter polgármester beszéde után a rendelőintézetet megáldotta és 

felszentelte a zirci ciszterci apát és a zirci református lelkész.   

A szalag átvágása után a vendégek szervezett csoportokban, kórházi dolgozók vezetésével  tekinthették meg az új 

rendelőintézetet. 

 

 

 

 

Első alkalommal szervezte meg a VM, VKSZI és az MNVH a vidékfejlesztési napot 2011.12.14-én. Az 

ünnepélyes megnyitót V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár és Mezőszentgyörgyi Dávid 

MNVH főtitkár tartotta.  

A szaktanácsadói központ és FATOSZ címek és díjak átadása után került sor 4 szekcióbizottság ülésére, 

melyek rövid gondolatébresztő előadásokkal kezdődtek. Hagyomány és vidékfejlesztés, Turizmus és 

sport, Tudástranszfer, innováció és ismeretátadás, valamint Közösségi gazdaságfejlesztés és hálózatszerű 

Kórház – Rendelőintézet avatóján jártunk 

I. Nemzeti Vidékfejlesztési Nap 
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működés témakörök voltak a szekciókban. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató a hagyomány és 

vidékfejlesztés témakörben elmondta, hogy a néphagyományokban óriási tapasztalat van, ha meg akarunk 

maradni, vissza kell térnünk a hagyományokhoz. Csizmadia László FATOSZ elnök a turizmus és sport 

kapcsolatáról beszélt és elmondta, hogy a mai 

magyar felnőttek csupán 16%-a sportol 

rendszeresen. A nyaralások típusa is változott, 

már az aktív pihenést keresik a vendégek, ehhez 

alkalmazkodni kell. Németh Tamás az MTA 

főtitkára a tudástranzferről, ismeretátadásról 

tartott rövid bevezetőt. Szerinte is fontosak a 

hagyományok, a tudás az élethez kapcsolódjon, 

és a családot tekintse a társadalom alapvető 

egységének. A gyerekek legyenek okosak és ne a 

telefonok. Bizalom kellene, mert ennek a hiánya 

nagy gondot okoz Európában. G. Fekete Éva a 

közösségi gazdaságfejlesztés és hálózatszerű 

működés szekcióban beszélt a tartós munkahiányról, az identitás, intézmények és szándékok 

fontosságáról.  

A 4. szekció munkájában vettem részt, ahol sok szempontból jártuk körbe a közösségi gazdaságfejlesztés 

témakörét. Vannak már működő példák (pl. Hangya Szövetkezet, kistermelő eladhatja termékeit a helyi 

közintézményeknek), de sok a probléma: változó kormányzati programok, nem megfelelő adózás- ezeket 

tovább kellene fejleszteni az adaptálható osztrák minták alapján. A jelenlegi segélyezési rendszer sem 

motiválja az embereket a munkára és van már olyan réteg is, aki nem tanult meg rendszeresen és 

keményen dolgozni. Fontos a család becsületének visszaállítása, mert ez minden alapja, tovább egy stabil 

nemzeti értékrend kialakítása. A háztartási gazdaságok legalizálása sokat segítene az önellátásban. 

Tudásmegosztás fontos (pl. Aba, Alsómocsolád), MNVH is segíthet ebben. Vannak termelők és 

„nepperek” a piacon. Civil szervezetként könnyebb megoldani a termelők összefogását, mint 

önkormányzatként. Pl. a Dél-Alföldön egy egyesület javaslatára a kitűzővel rendelkező (minőségi) 

termelők jobb piaci asztalokat kapnak. Kitűzőre ajánlani két tagnak lehet írásban, akik a saját 

kitűzőjükkel felelnek az új tag minőségéért.  Az új értékek megszilárdulása folyamatban van, ebben 

minden egyénnek szerepe van.  A kaláka munka jelenleg tiltott tevékenység, ez nem a közösségi gazdaság 

irányába halad. Észak-Itáliában jól működik a klaszter-szerű gazdaságfejlesztés, de Magyarországon 

nincs bizalom, nem hiszik el az emberek, hogy lehet nyerő-nyerő pozíciónk is.  

A délutáni program adventi áldással kezdődött, majd „Mit jelent számomra a vidék?” címmel ünnepi 

beszélgetések zajlottak a színpadon. Klausmann Viktor kérdező beszélgetőpartnerei: Beer Miklós püspök, 

Csatári Bálint, Andrásfalvy Bertalan, Németh Tamás, Szarvas József, Ferenczi György és V. Németh 

Zsolt voltak. A szünetekben helyi termékek bemutatója, kóstolója várta a résztvevőket.  

A rendezvény késő délutáni blokkjában ünnepi kulturális program és vacsora következett, fellépett a 

Kármentő népzenei együttes és néptáncosok, valamint Ferenczi György és a Rackajam. 
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Aquaprofit-Polgár Sakknapon nyert játszóteret Bodajk. 
   
2011. november 19-én ötödik alkalommal került megrendezésre az Aquaprofit-
Polgár Sakknap Budapesten. 
 A Magyar Telekom székházában megrendezett sakknapot sakkórával indította 
a három Polgár lány kezdő, haladó és profi játékosok számára. A tanulás után 
élősakk következett, amelyben a sötét királynő Polgár Judit, a sötét király pedig 
Nádasi Tamás volt. 
  
Később tizennyolc polgármesternek, továbbá több híres sportolónak és 
hírességnek volt alkalma asztalhoz ülni a sakkmesterek ellen. Polgár Judit 
csapott össze a VIP csapattal, amelynek tagjai Farkasházy Tivadar, Kótai Mihály 
és Vujity Trvtko voltak. A nagymester bekötött szemmel játszott ellenük. 
Az eseményen részt vett még többek között Koltai Róbert színész, Talmácsi 
Gábor motorversenyző, Boros Lajos rádiós-műsorvezető, Veiszer Alinda 
televíziós-műsorvezető és David Merlini bűvész is. 
A polgármesterek számára, akik egytől-egyig mattot kaptak, a tét egy 

gumiborítással ellátott, játszótéri csúszdatorony volt. Fejér megyét Zámoly és Bodajk képviselte, ugyan mindketten 
mattot kaptak, azonban részt vehettek egy sorsoláson. A szerencsés település Bodajk lett, így a legügyesebbnek 
bizonyuló Almádi István - Bodajk város polgármestere - vihette haza a fődíjat. 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

A Veszprém Megyei Levéltár és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. tavaly ősszel kötött együttműködési 

megállapodása értelmében tegnap bemutatásra került e közös munka első kézzelfogható eredménye, egy 

tanulmány Farkasházy Jenő herendi munkásságáról. 

Hírek 

Fortuna is segített 

Műhelytől a Szalonig 
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Az ünnepélyes könyvbemutatón Hermann István, a Veszprém Megyei Levéltár igazgatója köszöntötte a szép 

számban megjelent érdeklődőket. Kiemelte e közös munka fontosságát és röviden vázolta az együttműködés 

további fázisait is. Dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója köszöntőjében 

párhuzamot vont a múlt és a jelen között, számos közös találkozási ponttal és feladattal. Méltatta az elődöket, s 

megköszönte a levéltár eddigi munkáját.   

A műhelytől a szalonig című könyvet Horváth Gergely 

Krisztián történész, az ELTE tanára méltatta és 

mutatta be. Számos érdekességet emelt ki a könyvből, 

amellett, hogy fontosnak ítélte, hogy a manufaktúra e 

korszakát – mely eddig kevésbé volt ismert és 

feldolgozott – ilyen alaposan és történeti hűséggel 

dolgozta fel Szűts István Gergely levéltáros, a kötet 

szerzője. A téma és a kötet elkészültének dátuma nem 

véletlen, hiszen Farkasházy Jenő születésének 150., 

halálának 85. évfordulójára emlékezünk az idei 

esztendőben. A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával készülhetett el. 

A könyvbemutatót egy kis koridézés is színesítette, hiszen Farkasházy Jenő korszakából egy terített asztal és 

néhány múzeumi műtárgy is bemutatásra került.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
December 18. vasárnap 
16.30 óra A negyedik adventi gyertya meggyújtása a Polgármesteri Hivatal előtt a móri történelmi egyházak 
képviselőivel. 
Ünnepi köszöntőt mond Fenyves Péter polgármester. 
 
December 22. csütörtök 
10 óra Karácsonyi játszóház – mézeskalácsozás 
Helyszín: Lamberg-kastély 
 

A betlehem advent idején a Lamberg- kastély udvarán tekinthető meg! 
Közreműködő szervezetek: Mór Város Önkormányzata, 

Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ, 
és a városi nevelési és oktatási intézmények 

 
Információ: 

Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ 
Tel: 22/407-255, 30/754-3356; 

www.lambergkastely.hu 
Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk 
a 2011. évi móri 

adventi rendezvényekre! 
 

Események 

Adventi rendezvények Móron 
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A Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ szeretettel meghívja Önt, családját, barátait  

Advent első vasárnapján november 27-én 15.30-kor 

 

Asztalos János és tanítványai munkáiból rendezett  

Kosárfonó kiállítás megnyitójára! 
  

A kiállítást megnyitja: Fecske Pál, fűztermesztő szakmérnök 

Helyszín: Lamberg-kastély, Kisgaléria 

Megtekinthető: 2012. január 6-ig 

Nyitva tartás: Kedd-péntek: 10-18 óráig,  

Szombat-vasárnap:  10-15 óráig 

 
 

 

 

 

 
Bodajk Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete nevében 

tisztelettel és szeretettel meghívom 

Önt és kedves családját 

a Városi Karácsonyi Ünnepségre. 

  

Helyszín: Bodajki Általános Iskola tornaterme 

Időpont: 2011. december 22. (csütörtök) 1630 óra 

  

  

A rendezvényen fellép: 

Vastag Csaba az X-Faktor 2010. évi győztese 

 

 

  

 

 

 

Fehérvárcsurgó - Vörösmarty tér 

 December 18. Advent 4. vasárnapja 

Csalogány Kamarakórus Karácsonyi dalcsokra 

Katolikus gyerekek betlehemes várakozása 

Falu karácsonyfájának feldíszítése otthonról hozott 

díszekkel 

Kosárfonó kiállítás 

MEGHÍVÓ 

Városi Karácsonyi Ünnepségre 

 

Adventi várakozás 
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A gyertyagyújtás minden vasárnap 17 órakor kezdődik. 

A programok után szeretettel várunk mindenkit egy pohár forralt borra és teára. 

Szívesen fogadunk bor, cukor, citromlé és fűszer felajánlásokat, amit az Óvoda konyháján lehet leadni. 

                            Szeretettel várunk mindenkit! 

 

Kosztolányi Dezső: 

Karácsony 

Ezüst esőben száll le a karácsony,  

a kályha zúg, a hóesés sűrű;  

a lámpafény aranylik a kalácson,  

a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű. 

Kik messze voltak, most mind összejönnek  

a percet édes szóval ütni el,  

amíg a tél a megfagyott mezőket  

karcolja éles, kék jégkörmivel. 

Fenyőszagú a lég és a sarokba  

ezüst tükörből bókol a rakott fa,  

a jó barát boros korsóihoz von, 

És zsong az ének áhítatba zöngve…  

Csak a havas pusztán a néma csöndbe  

sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk! 
 

„A Bakonyért” Egyesület 
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Támogatóink:
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www.abakonyert.hu E-mail: abakonyert@gmail.com; Telefon/Fax: 06/88 415-791 

Felelős szerkesztők: Hutvágnerné Kasper Judit, Renkó Andrea és Bachstetter Tamás 
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