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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 28/2012. (II. 10.) számú közleménye Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) 

támogatott intézkedések 2012. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes 

szabályairól. Az adatszolgáltatást 2012. február 13. és március 12. közötti időszakában kell az 

érintett ügyfeleknek elvégezni. A közlemény és további információk elérhetőek Egyesületünk 

illetve az MVH honlapjáról. 
 

 

 

 

 

 
 
Megjelentek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közleményei az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 

fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről. Az adatlapok és 

további információk elérhetőek Egyesületünk illetve az MVH honlapjáról. 

 

MEGJELENT! 

 

Kifizetési Kérlelem Adatlapok 
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Január 23-án elnökségi ülést tartottunk, melynek fő témája a várhatóan tavasszal kiírásra kerülő III. 

tengelyes pályázatok forrásallokációja volt.  

A z eddig beérkezett igények alapján az összességében mintegy 517,8 millió Ft-os keret az alábbiak 

alapján kerülne felhasználásra: 

- mind a négy tengely kiírásra kerül (mikrovállalkozások, turisztika, falufejlesztés és vidéki 

örökség jogcímek), amennyiben lehetséges, akkor egyszerre 

- mikrovállalkozások fejlesztése keret: 85,5 millió Ft 

- turisztikai fejlesztések ösztönzése:63 millió Ft 

- falufejlesztés és falumegújítás:297,3 millió Ft 

- vidéki örökség megőrzése:72 millió Ft 

A keretek közti átcsoportosítás a beérkezett igények függvényében lehetséges. 

Az elnökségi ülés második pontjában a közgyűlés előkészítésével foglalkoztunk, illetve rövid beszámoló 

hangzott el a január 16-20 között lezajlott spanyol tanulmányúton tapasztaltakról. 

 

 

 
 
 
 
 
A január 26-i rendkívüli közgyűlés fő témája az egyesületi költségvetés elfogadása volt.  

Bajkai János elnök elmondta, hogy írásos előterjesztést mindenki megkapta. Az elnökség 12.08-án tartott 

ülésen tárgyalta és támogatásra javasolja a költségvetés tervezetet. Az IH az ígért idei keretszámokat nem 

tette közzé, így jelzi, hogy a keretszámok megismerése után, ha módosításra lesz szükség, ismét 

közgyűlést kell összehívni.  

A költségvetés sorainak ismertetése után a közgyűlés egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2012. (01. 26.) számú Közgyűlési határozat 

1. “A BAKONYÉRT” Egyesület 2012. évi költségvetését 24.550.940 Ft bevételi és kiadási 

főösszeggel,1.000.000 Ft tartalékkal elfogadja. 

2. A Munkaszervezet vezetője a költségvetés fejezetei felett a jogokat gyakorolja, kivéve a 

tartalékot, mely felett az elnökség rendelkezik. 

Felelős:  1-2. pontokban Bajkai János Ferenc Elnök 

        2. pontban Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 

Határidő:  1. pontban azonnal 

3. pontban 2011. december 31-ig folyamatos 

 

A költségvetés elfogadása után a vegyes ügyek keretében először az elnökségi ülésen elvégzett, III. 

tengelyes kérelmekre vonatkozó forrásallokációt ismertette a munkaszervezet vezető, majd beszélt a 

LEADER kérelemkezelés jelenlegi állásáról: 154 db kérelem érkezett be az egyesülethez, ebből 5 db 

Januári elnökségi ülés 

 

  Közgyűlés 
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került összeférhetetlenség miatt átadásra az MVH-nak. Az alapjogosultság vizsgálata decemberben 

lezajlott, jelenleg folyik a kérelmek adminisztratív ellenőrzése. A hiánypótlásokat, adategyeztetéseket 

január 30-ig kell elkészítenünk, 15 nap áll majd az ügyfelek rendelkezésére a teljesítéshez. A szemlék 

februárban várhatóak. Az IH-MVH ütemterv alapján április 26-ig várhatóan a döntésekről szóló leveleket 

ki kell küldenünk, kis értékű pályázatoknál ez korábban is lehetséges. 

 

Végül elnök úr a spanyol tanulmányút tapasztalatiról számolt be a közgyűlésnek. Január 16-20 között az 

egyesület képviseletében 3 fő (Bajkai János, Hutvágnerné Kasper Judit és Klausz Tibor) vett részt a 

spanyol tanulmányúton, mely a 2010-ben elindított Márka Védjegy projekt egyik állomása. Az út 100%-

os finanszírozását az MNVH által kiírt pályázaton nyertük el. A Naturama Szövetségen belül 9 csoportból 

mintegy 32 fő vett részt az andalúziai ASODECO csoport területére szervezett úton. Nagyon hasznos volt 

a program, a vendéglátó akciócsoport több, mint 15 éve foglalkozik a helyi márka kialakításával, 

nemzetközi eredményeket tudnak felmutatni.  Sok vállalkozást, üzemet láttunk, náluk a területi 

összefogás jóval erősebb és az akciócsoport léte is folyamatos. LEADER támogatásuk is jóval magasabb 

a miénknél, ők kifizető ügynökségi feladatot is ellátnak és előfinanszírozottak. 

Megpróbáljuk mi is a helyi vállalkozókkal kialakítani a hálózatokat és kialakítani a szabályzatokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. január 16-20. között a NATURAMA 

szövetség 9 LEADER csoportja tanulmányúton 

vett részt, melynek célja Spanyolországban, “El 

Condado de Jaén” térségében megvalósult 

fejlesztések, a “Vidék minősége, a térségi minőség 

védjegye” projekten belül, a területi és európai 

védjeggyel rendelkező szervezetek és 

vállalkozások megtekintése és a projekt 

magyarországi adaptációjához szükséges 

gyakorlati tapasztalatszerzés volt.  

A tanulmányút Nemzetközi együttműködés keretében, MNVH pályázati támogatással valósult 

meg, melyet az  „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület pályázati úton 

nyert el. 

1. A résztvevő személyek szerepvállalása, a projekt megvalósulása, az előkészítő látogatás 

során ellátott feladatai: 

2012. január 10-én Bugyi településen, a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 

szervezésben került sor a 2012. január 16-20-ai MNVH projekt előkészítő látogatásával 

kapcsolatos információk átadására, valamint a „Marca de Calidad” program ismertetésére. 

  Naturama LEADER Csoportok Tanulmányútja 
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A tanulmányúton az „A BAKONYÉRT” Egyesület 

elnöke  Bajkai János, az egyesület tagja Klausz Tibor 

vállalkozó és az egyesület munkaszervezet vezetője 

Hutvágnerné Kasper Judit vett részt. A 3 fős delegáció a 

Marca de Calidad helyi márkavédjegy program 

megismerése, tapasztalatszerzés, gyakorlati képzés és 

ismeretszerzés céljából  utazott el a tanulmányútra. 

Klausz Tibor, mint helyi vállalkozó feladata elsődlegesen 

a védjegyrendszer működésének gyakorlati 

feltérképezése, a spanyol helyi vállalkozókkal 

kapcsolatos személyes tapasztalatszerzés, a helyi együttműködés sikerességeinek, valamint a 

vállalkozók ösztönzési módszereinek megismerése volt. Bajkai János Ferenc elnök a helyi 

önkormányzatok és közigazgatás, valamint a terület és vidékfejlesztés gyakorlati működését 

kísérte kiemelt figyelemmel a tanulmányút során. Hutvágnerné Kasper Judit munkaszervezet 

vezető feladata pedig az „El Condado de Jaén” LEADER csoport tevékenységének és 

projektjeinek megismerése, a védjegyrendszer felépítésének, működésének és a hozzá 

kapcsolódó szervezési feladatoknak a feltárása, valamint a látogatás szakmai beszámolójának 

elkészítése volt. 

 Az „A BAKONYÉRT” Egyesület a NATURAMA Szövetség tagjaként szeretné bevezetni 

működési területén a Marca de Calidad helyi márkavédjegyet. A védjegy bevezetéséhez 

szükséges ismeretek megszerzésének elengedhetetlen feltétele a közvetlen tudásátadás, valamint 

a kapcsolat- és hálózatépítés mintáinak bemutatása. 

2. Fogadó fél részéről a résztvevő személyek szerepvállalása, a projekt megvalósulása, az 

előkészítő látogatás során ellátott feladatai: 

A fogadó fél részéről Cecilia Antonelli, az 

Asociación de la Marca de Calidad Territorial 

Europea koordinátora, és Sebastian Lozano Mudarra, 

munkaszervezet vezető, ASODECO HACS 

(Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca 

de El Condado ) koordinálták a programot. A 

spanyol szervezet tagjai hálózatépítési tapasztalatok 

átadásában és minősítő rendszer bevezetése 

gyakorlati tudás-átadásban voltak a segítségünkre.  

Mindketten a Marca de Calidad program 

megismertetésében, az együttműködési lehetőségek 

és a nemzetközi projekt kidolgozásában, szakmai 

irányításában vesznek részt. A tanulmányút során a spanyol munkamódszer ismertetésére, 

tapasztalatok átadására, példák bemutatására került sor. A nemzetközi együttműködés célja a 

Marca de Calidad program megismertetése Európa más országaiban, az együttműködési 

lehetőségek kidolgozása és szakmai együttműködés feltételeinek ismertetése a nemzetközi 

projekt létrehozásának érdekében. 

A részletes program és az összes előadás, valamint egy rövid összefoglaló riport megtekinthető a 

honlapunkon! 
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Tizedik alkalommal kap Herendi porcelán Balassi-

szobrot a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díj, a 

Balassi Bálint-emlékkard két kitüntetettje.  A világhírű 

herendi vállalat lovagiasságát a vitézi költőről elnevezett 

éremmel ismerte el az irodalmi díj kuratóriuma. 

Még 1997-ben indították útjára budapesti értelmiségiek a 

Balassi Bálint elnevezésű irodalmi díjat, amelyet minden 

év február 14-én, Bálint napján nyújtanak át egy magyar 

költőnek és egy idegen anyanyelvű műfordítónak. 

Évről évre a budai Gellért Szállóban gyűlnek össze az irodalmárok, zenészek és képzőművészek, 

hogy díjátadás keretében ünnepeljék az irodalmat és Balassi költészetét. Maga az irodalmi díj 

egy-egy középkori mintára kovácsolt végvári szablya, ezt egészíti ki a Herendi Balassi-szobor. 

Herend remekei a Balassi-kard révén eljutottak Santa Barbarától Ulánbátorig. 

Az európai Balassi-hagyomány fejlesztésében való közreműködésért a kuratórium Balassi-

éremmel ismerte el a Herendi Porcelánmanufaktúrát.  Az elismerést Dr. Simon Attila 

vezérigazgató vette át. Az érem Rieger Tibor M. S. mester-díjas szobrászművész alkotása.   

A díjat Herendnek odaítélő kuratórium a díjátadáskor hangsúlyozta: “A herendi üzem 

Magyarország büszkesége. A legmagasabb színvonalat testesítik meg termékei. A csészéket, 

tányérokat, kancsókat, figurákat tehetséges és gondos emberek készítik. Öröm, hogy ez a nagy 

teljesítmény az egyik legnagyobb magyar poéta költészetével együtt viheti el hazánk hírét szerte 

Európában, és távoli földrészekre is.  Balassi költészete és a Herendi Porcelánmanufaktúra 

termékei egyaránt a magyar csúcsminőséget jelentik a földkerekségen.” 

Idén tizenhatodik alkalommal adták át a Balassi Bálint-emlékkardot, ebben az évben Tornai 

József babérkoszorús, József Attila-díjas költő mellett egy kongói műfordító: Gabriel Zanmaku 

Olembe De Souza vehette át a kardot. Európa, Ázsia és Amerika után most Afrika is színtere 

lesz a Balassi-hagyománynak, és a költőnek gratuláló kongóiak valószínűleg a Herendi 

porcelánszobor szépségére is felfigyelnek majd.  

 

 
 

 

2012. február 10-én a Marica grófnő veszprémi bemutatója tiszteletére megnyílt a Herendi 

Porcelánmanufaktúra ”Porcelánvarázs” című kiállítása a veszprémi Petőfi Színházban.  

Hírek 

Porcelánvarázslat a Petőfi Színházban 

  Balassi- Érmet kapott a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 
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A színház nagyoperettjének, a Marica grófnőnek 

tiszteletére egy kamarakiállítás került kialakításra a 

színház előcsarnokában. A kiállítás ünnepélyes keretek 

között az operett díszbemutatója előtt, 2012. február 

10-én, 18:00 órakor nyílt meg, és hónapokon keresztül 

várja a színházszerető közönséget és Herend barátait, 

érdeklődőket. 

A kiállítást Oberfrank Pál, a Petőfi Színház igazgatója 

nyitotta meg gondolataival és Keresztury Dezső 

Herend ünnepére című versének előadásával, majd őt követte Dr. Simon Attila, a Herendi 

Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatójának ünnepi köszöntője. 

Mindketten a kiemelték a Színház és a Manufaktúra között lévő hosszú múltra visszanyúló jó 

kapcsolatot, melyet a jelenlegi kiállítás tovább erősített. 

Oberfrank Pál örömét fejezte ki, hogy a megyeszékhely 

színházának előcsarnokát idén eme Herendi 

porceláncsodák ragyogják be, míg Dr. Simon Attila 

kiemelte, hogy a Manufaktúra fontosnak tartja a 

magyar értékek ápolását és a porcelánkultúra 

népszerűsítését. Felidézte az európai porcelángyártás 

kialakulását, s felhívta a figyelmet arra is, hogy egy-egy 

herendi porcelántárgy nem csak szépséges, hanem 

értékeket is közvetít. 

A tárlat egyrészt a manufaktúra elképesztő termékpalettáját igyekezik reprezentálni: egy 

vitrinben kizárólag porcelán órák kerülnek bemutatásra, különböző formákon és mintákkal. A 

falon a kézi porcelánfestés csúcsát jelentő porcelánképek kaptak helyet. A művészi igényességű 

remekművek ilyen számban igen ritkán láthatóak kiállítva! 

Természetesen a színházhoz kapcsolódó tárgyak sem hiányozhatnak: álarcok, karneváli figurák 

idézik meg Velence hangulatát, illetve egy speciális válogatás teszi teljessé a kiállítást. 

Megtalálhatóak a jeles színdarabok ikonikus alakjai, többek között Hamlet, Cyrano de Bergerac, 

Ophélia, s természetesen Déryné sem hiányozhat a kiállított porcelán figurák közül. 

 

 

 

 

  A németországi Frankfurt ma fontos pénzügyi, 

kereskedelmi és kulturális központ. A frankfurti 

kereskedelmi vásárok több száz éves múltra tekintenek 

vissza. Már a középkorban kínálhatták itt eladásra 

portékáikat a messzi földről érkező kereskedők. A frankfurti 

„Ambiente” a világ legnagyobb fogyasztási cikkekkel 

foglalkozó vására. A kézi készítésű luxus porcelánt előállító, 

és termékeit több, mint ötven országba exportáló Herendi 

Párizs és Milánó után, Herend Frankfurtban a világ 

legjobbjai között 
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Porcelánmanufaktúra Zrt. számára Frankfurt – közel harminc éve – a Herendi újdonságok  

legfontosabb bemutatkozási lehetősége. A Manufaktúra újdonságai - a januári Párizsi-, majd 

Milánói Szakvásár után - 2012. február 10 – 14 között mutatkoznak be Frankfurtban. A patinás 

Herendi Porcelánmanufaktúra kiállítási standja a vásár fő épületében, a világ élvonalába tartozó 

más márkák társaságában található, a stand megjelenése Herendhez méltó: elegáns, nemesen 

letisztult.  

Herend újdonságai egyrészről az idei évben jubiláló Apponyi minta és a Sisi évforduló előtt 

tisztelegnek, másrészről pedig folytatják az utóbbi években elkezdett stílusteremtő, innovatív 

termékfejlesztési munkát, melynek során ismét számtalan új, bravúros forma és modern 

felfogású, a mai lakásokba, irodákba is jól illeszthető alkotás keletkezett. Közülük is leginkább 

az újragondolt Gödöllő mintát, az Elisabeth-et, és az Apponyi minta új színváltozatait érdemes 

kiemelni, amelyeknél néhol – a Herendi porcelánoknál megszokott – arany díszítés helyét, a 

mostanra egyre népszerűbb platina vette át. A színek közül az idei évben a türkiz szín aratta a 

legnagyobb sikert.  

Az Apponyi minta története az apró virágok, kecsesen hajlongó levelek, és az őket átölelő 

stilizált kerítés alkotta “Indiai virágkosár” dekorral kezdődik. Ez az egzotikus motívum hamar 

igen népszerű lett, az 1867-es Párizsi Világkiállítás alkalmával, Ferenc József tiszteletére 

rendezett fogadáson ilyen készlettel terítették meg az Elysée palota asztalait. A híres államférfi, 

diplomata és hazafi, Gróf Apponyi Albert volt az, akinek kérésére az „Indiai virágkosár”-ból 

kinagyították a fő motívumot, így egy letisztultabb minta keletkezett, mely tökéletesen egyesíti a 

Távol-Kelet egzotikumát és a kiegyensúlyozott polgári életérzést.   

Az újraálmodott Herendi minták mellett, 

kiemelkednek még a formabontó, áttöréses 

technikával készült új Herendi dísztárgyak, 

illetve a - minden évben nagy népszerűségnek 

örvendő – limitált darabszámban készített 

vázák, falitálak, figurák és páros teáskészletek. 

Az elmúlt években a Manufaktúra új 

ékszerkollekciójával a hölgyvásárlóknak 

kedveskedett, az idei évben pedig a férfi 

vásárlókra is gondolva, az állítólag Leonardo 

da Vinci által tervezett, igazi különlegességnek 

számító porcelán cryptex alkotással jelent meg, amely többféle herendi mintával is készül. A 

cryptex egy kombinációs zárral ellátott henger alakú asztali safe szerkezet, amelynek henger 

alakú belsejébe bármilyen utókornak szánt „titkos” irat elhelyezhető. A cryptex szerkezete a 

megrendelője által megválasztott jelszó megadásával nyílik, a jelszó variálhatósága olyan sok, 

hogy valamennyi verzió megfejtéséhez több, mint 60 év szükséges.   

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. összesen 16.000 különböző formával és 4.000 különböző 

mintával rendelkezik, ez a 64 milliós hatalmas termékválaszték bővült most az „Ambiente”-n 

bemutatott csaknem 200 új herendi termékkel, a manufaktúra ezzel is hirdetni kívánja a 

generációról-generációra átörökített szaktudását, a magas minőségét, egyediségét és kézműves 

örökségét.   
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A 2012.02.19. hétvégi felmelegedésnek köszönhetően kora tavaszi időben lehetett síelni a 

hétvégén, gyakran ragyogó napsütésben. A Snow-day keretein belül megrendezett versenyeken 

több mint 200 induló volt, míg a szombati Snow-day-re 2000-en látogattak ki. 

Kétezren vettek részt hétvégén a Magyar Egyetemi Sí és Természetjáró Egyesület által harmadik 

alkalommal megszervezett Snow Day-en. A havas programok között sí- és 

snowboardversenyekre is sor került, ezeknek összesen 230 indulója volt. 

 

A programban szerepelt többek közt gyermekeknek ingyenes síoktatás, lovas szán, sífutás, havas 

játékok és jégszobrászat. A Snow Day keretében rendezték a XI. Veszprémi és a II. Várpalotai 

Nyílt Sí- és Snowboardbajnokságot illetve a ShowDown freestyle Magyar Kupafutamot. A 

három amatőr versenyen 46 kategóriában, az öt esztendősöktől a szép korúakig bezárólag 

összesen 230-an álltak rajthoz. A bajnokság fővédnöke Porga Gyula, Veszprém polgármestere 

volt. 

 

“Igaz, az időjárás már inkább tavaszi mint téli volt, mégis jól tartotta magát a hó a versenyek 

ideje alatt és maradt még bőven ahhoz, hogy aki akarta, kipróbálhassa a sífutást és a lovas szánt 

is. A meleg ellenére a jégszobrászat is népszerűnek bizonyult; M. Tóth Zsolt jégszobrász egy 

nagyon szép kutyát faragott ki szinte percek alatt egy nagy jégtömből. Jó volt látni ismét a 

gyerekek csillogó szemét mind a versenyek, mind a játékok alatt, ezért érdemes ilyen 

rendezvényt életre kelteni és folytatni a további években” – fogalmazott Barbai Áron főszervező. 

 

Akik részt vettek a havas játékokon és kitöltötték a játékszelvényt, azok között értékes 

ajándékokat sorsoltak ki (többek közt Építész Pince étterembe vacsorát, Nordica és Armada 

ajándékokat illetve 4 órás jegyeket a Nordica Síarénába). 

Ezúton is köszönjük az érdeklődőknek és a versenyzőknek a részvételt! 

 

 

 

 

 

 

A Lamberg-kastély Kulturális Központ 

szeretettel meghívja önt, családját, barátait 

a KÉZMŰVES ÉKSZERKIÁLLÍTÁSRA  

 

Események 

Nagyszerű sí hétvégét tudhatunk magunk 

         mögött számos rendezvénnyel 

 

      Kézműves Ékszerkiállítás 
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2012. február 19-én 16 órára a Lamberg-kastély Kisgalériájába. 

 

A kiállítást megnyitja: Bozóky Mónika 

Közreműködik: Karacs Ildikó 

 

A kiállítás megtekinthető március 8-ig.  

 

Március 8-án Nőnap alkalmából ÉKSZERVÁSÁR 14-18 óráig! 

 
 
 
  
  

  

Szatmári Istvánné Borika díszbaba kiállítása 

                                                                                                                                                                          

       
Az időszaki kiállítás megtekinthető a fehérvárcsurgói Károlyi Kastélyban (Fehérvárcsurgó, Petőfi 

S. u. 2.) naponta 10-től 17 óráig. 

Belépők: 750 Ft / fő (teljesárú); 500 Ft / fő (diák, nyugdíjas, csoportjegy 10 fő fölött) 

 

Információ: 

Károlyi József Alapítvány: 

8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi S. u. 2. Tel. 06 21 311 04 26, e-mail: kastely@karolyi.org.hu, web: 

www.karolyi.org.hu  

Szatmári Istvánné Borika: 

Tel. 06 20 382 39 20 –e-mail: kenyeresbora@gmail.com – web: www.etsy.com/people/Boradolls 

 

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 
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