„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület
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Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály,
Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó,
Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár,
Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc

Mikrovállalkozások
létrehozása és fejlesztése 2012.

Megjelent a Magyar Közlöny 57. számában a vidékfejlesztési miniszter
47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről.
A rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében a támogatási kérelmet az egyes
mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén, postai úton 2012.
június 1. és június 30. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a
továbbiakban: MVH) által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, a (2) bekezdésben
meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az
MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint – a beruházás helye szerinti
illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához: „A BAKONYÉRT” Egyesület ( 8420 Zirc,
Petőfi S. u. 4.)
A legmagasabb igényelhető összeg „A BAKONYÉRT” Egyesületnél: 35 millió forint.
Amennyiben kérdésük van, szívesen állunk rendelkezésükre. (A 88/415-791 telefonszámon és az
abakonyert@gmail.com e-mail címen vagyunk elérhetőek.)
A rendelet megtalálható a www.abakonyert.hu honlapunkon a „Hírek” menüpont alatt.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom az „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület
Tagjait közgyűlésünkre, melynek
időpontja: 2012. május 31., csütörtök 16.00 óra
helyszíne: Hajag Vidéki Vadásztársaság Márkó, Petőfi u. 76.
(Határozatképtelenség esetén az egyesületi alapszabály 6 § (9) pontjában hivatkozott 6 § (9) b) pontja értelmében a
közgyűlést 2012.május 31-én csütörtökön 16.30 órára ismét összehívom a Vadásztársaság székhelyére. Az ismételten

összehívott közgyűlés, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.)

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI:
1.)Elnökség éves beszámolója
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök
2.) Egyesület 2011. évi pénzügyi beszámolója
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök
3.) Felügyelő Bizottság beszámolója
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök
4.) Könyvvizsgáló beszámolója
Előadó: Balogh Erika könyvvizsgáló
5.) Vegyes ügyek

A NAPIRENDEK FONTOSSÁGA MIATT
VALAMENNYI TAGUNK MEGJELENÉSÉRE FELTÉTLENÜL SZÁMÍTUNK!
Amennyiben valamely Tagunk nem tud személyesen részt venni a Közgyűlésen, kérjük, hogy gondoskodjon
maga helyett szavazásra feljogosított képviselőről! Kérjük, hogy a meghatalmazott képviselő hozza magával a
mellékelten csatolt, cégszerűen kitöltött formanyomtatványt!
Az esetleges akadályoztatást kérjük az egyesületi Munkaszervezet irodájának jelezni:
Tel/fax: 88/415-791

E-mail: abakonyert@gmail.com

Megköszönve Tagjaink eddigi aktivitását, és a további eredményes együttműködésünk reményében:
Bajkai János Ferenc elnök sk.
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LEADER PÁLYÁZATOK
2011.
2012. április 25-én, 16 órai kezdettel tartotta Döntéshozó Testületi ülését az „A
BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület. Ennek eredményeként
célegyenesbe értek a tavaly decemberben beadott LEADER pályázatok.
A határozatok szerkesztése és kipostázása folyamatosan történik.
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Rendezvény jogcímet érintő pályázatok esetén fontos
információk, határidők

A 76/2011 (VII.29) VM rendelet 12. § (4) bekezdése alapján az ügyfél köteles:
a)
a rendezvényről az illetékes LEADER HACS-ot értesíteni, ezzel egyidejűleg a rendezvény
témájának, helyszínének és időpontjának a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30.
napig az illetékes LEADER HACS honlapján történő közzétételéről gondoskodni, valamint
b) a meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény időpontját megelőzően legkésőbb
30 nappal az MVH kirendeltségének, valamint az illetékes LEADER HACS-nak megküldeni.
(szükséges arculati elemek megtalálhatóak a www.umvp.eu honlapon a dokumentumtár / arculati
anyagok menüpont alatt: ÚMVP logó, EU zászló, Leader logó, " Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa" rájegyzés)
Továbbá a rendezvény megvalósítását követően a 12. § (5) figyelembe vételével
az ügyfél a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárását követően 10 napon belül
írásbeli emlékeztetőt készíteni és azt megküldeni az illetékes LEADER HACS-nak, valamint a
kifizetési kérelemmel együtt benyújtani az illetékes MVH kirendeltségnek. Az emlékeztető
tartalmazza:
a) a rendezvény helyszínét, időpontját
b) a célcsoport megjelölését,
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c)
a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását
d)
legalább 10 darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett arculati
elemeket bemutató dátumozott fotót, valamint
e) az illetékes LEADER HACS –nak a rendezvényről való értesítését bizonyító dokumentumot.
A 12. § (6) bekezdése alapján, amennyiben az ügyfél nem tesz eleget a (4) bekezdésben foglalt
kötelezettségének, a jóváhagyott támogatás mértékét az MVH 5%-kal csökkenti.
A (7) bekezdés alapján, amennyiben az ügyfél nem tesz eleget az (5) bekezdésben foglalt
kötelezettségének, a kifizetési kérelem elutasításra kerül.
A jogszabályi háttér ismerete mindenképpen szükséges, honlapunkon megtalálhatóak az érintett
jogszabályok, közlemények. (76/2011 (VII. 29) VM rendelet, 149/2011 (IX.20) MVH közlemény, a
19/2012. (I.20) MVH közlemény kifizetések igényléséről, 23/2007 (IV.17) FVM rendelet, 2007. évi
XVII. törvény)
Kérjük, szíveskedjenek a határidőket betartani.

LEADER kifizetési kérelem
benyújtása

A 23/2007. (IV.17) FVM rendelet 16/B. § alapján kifizetési kérelmet
2012-től évente február 1. – május 31., valamint augusztus 1. és
december 31. között lehet benyújtani.
Fontos információk:
Helyt adó, vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek
jogosultak kifizetési kérelmet benyújtani. Egy naptári évben legfeljebb
két alkalommal, illetve működési kiadások vonatkozásában legfeljebb
négy alkalommal nyújtható be.
A Közösségi és a Vállalkozási alapú jogcímre benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában a
Vhr. 24. § (2) bekezdését szükséges alkalmazni: a támogatásban részesülő ügyfél a helyt adó vagy
részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési
kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb
elszámolható kiadásnak.
Rendezvény, Képzés, Térségen belüli együttműködés és Tanulmányok jogcímre benyújtott
kifizetési kérelmek vonatkozásában a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 3. § (8) bekezdése szerint az
ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónap elteltét követően megnyíló, első
kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig köteles kifizetési kérelmet
benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható
kiadásnak.
A kifizetési kérelem összeállításához szükséges formanyomtatványok letölthetőek a
www.mvh.gov.hu honlapról.
Kérjük, hogy a formanyomtatványok kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a kifizetési kérelem
kitöltését segítő Kitöltési útmutatót (10. számú melléklet).
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A 19/2012. (I.20.) számú MVH közlemény tartalmazza a LEADER kifizetések igényléséről szóló
feltételeket. Honlapunkon, a www.abakonyert.hu címen elérhető. Kérjük, szíveskedjenek alaposan
tanulmányozni.

XVI. Pápai Agrárexpó
A Veszprém Megyei Agrárkamara és Pápa Város
Önkormányzata 1996-ban indította útjára a
Szent György-napi Agrárexpó mezőgazdasági
kiállítás és vásár rendezvényt.
A XVI. Pápai Agrárexpó, a Dunántúl egyik
legnagyobb mezőgazdasági rendezvénye.
A Bakonyért Egyesület is képviseltette magát a
régió többi Leader egyesületével együtt, egy
közösen bérelt kiállítóhelyen. Egyesületünk a
kistérségeink nevezetes helyi termékeit állította
ki, valamint szórólapokkal, arculati elemekkel
színesítette a standot. A sok látogatót számláló rendezvényen elértük célunkat: képviseltük
térségünket a gyönyörű helyi termékek által, új kapcsolatokra, együttműködésekre tettünk szert.
A kiállítás nyitónapja a borászat napja volt. A programok elsősorban a szőlőtermesztés és a
borászat köré szerveződtek. A borkóstolók és borbemutatók mellett borászati szakmai előadásokat

hallgathattak meg az érdeklődők. A program része
volt a Veszprém Megyei Agrárkamara által tizenötödik
alkalommal meghirdetett Veszprém Megyei Palackos
Borok Versenyének eredményhirdetése és díjátadása.
A pénteken tartotta meg a kihelyezett ülését az
Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága.
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A kiállítás második napján (május 19., szombat) a kiállítók és gazdálkodók szakmai napja volt,
melynek keretében napjaink legaktuálisabb mezőgazdasági témáiban juthattak információhoz. De
új elemként e nap a horgászat jegyében is telt. Halászléfőző verseny, horgászbemutató és a
gyerekeknek a horgászathoz kötődő játékos versenyek szerepeltek a délelőtt programjai közt.
A kiállítás zárónapján (május 20., vasárnap) az Agrárexpó hagyományainak megfelelően a vadászati
és közönségprogramok kerültek előtérbe. A Veszprém Megyei Vadászkamara szervezésében
vadászati közönségprogramok lebonyolítását tervezték: lesz Hubertus-mise, vadászkürtösök
bemutatója, főző verseny, vadászkutya fajtabemutató, vadász íjász bemutató, vadászkutyák
munkában.
A rendezvényre kilátogató érdeklődőket több kulturális program, gasztronómiai bemutatók,
gyermekprogramok várták a kiállítás egész ideje alatt.

Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása Közösségi környezet kollégium (NEA-KK-12-SZ)

Beadási határidő: 2012. június 6.
A Közösségi környezet kollégium az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil
tv.), a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban:
NEAr.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot
hirdet civil szervezetek programjainak támogatására.
Felhívjuk figyelmüket, hogy jelen pályázati kiírásnak is részét képezi a „Pályázati Útmutató a NEA
2012. évi működési pályázatokról”, amely letölthető a www.civil.kormany.hu/NEA, illetve a
www.wekerle.gov.hu/NEA oldalról.
1. A pályázat célja
A pályázat célja a kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás,
hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és
felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és
közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása,
amely az alábbi célok közül legalább egyet valósít meg:
a) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása
(különös tekintettel a helyi közösségek megerősítését, hagyományainak bemutatását szolgáló
szakmai program(ok)ra);
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b) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve
esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása
(különös tekintettel a közösségi színteret fenntartó, illetve működtető szervezetek
közösségfejlesztő tevékenységére);
c) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása (különös
tekintettel a helyi közösségek tevékenységét bemutató és támogató szakmai program(ok)ra).
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
A rendelkezésre álló forrást a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium biztosítja a „Nemzeti
Együttműködési Alap” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 332995) terhére.
A Kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen 190 632 000,- Ft-ot, azaz
egyszázkilencvenmillió-hatszázharminckettőezer forintot oszthat szét az alábbi bontásnak
megfelelően:
3. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek
Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a. szövetség vagy
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget),
c. közösségi színteret fenntartó, illetve működtető alapítvány vagy egyesület [a közösségi
színtér fogalma e kiírás keretében: a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési
tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében civil
szervezet fenntartásában vagy az által működtetett, erre a célra alkalmassá tett és
üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmény vagy egyéb jogállású létesítmény
(helyiség-együttes, épület)], amelyek
d. az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER)
regisztráltak.
Amennyiben a szövetségek részére szétosztható keretösszeg nem kerül felhasználásra, a
kollégiumok a b. és c. pont szerinti civil szervezetek támogatására használhatják azt fel.
Azon szervezetek pályázata érvénytelen, amelyek nyilvántartásba vételéről szóló bírósági
határozat
2011.
december
31.
napját
követően
emelkedett
jogerőre.
A NEA Tanács elnökének és tagjainak, a Kollégium elnökének és tagjainak, valamint ezek közeli
hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet
támogatási igénye érvénytelen a Civil tv. 62. § (2) bekezdése alapján.
4. A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatási időszak kezdete: 2012. 05. 04.
A támogatási időszak vége: 2013. 03. 30.
A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült költségeihez nyújt vissza nem térítendő
vagy visszatérítendő támogatást.
A NEAr. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti előfinanszírozásra vonatkozó kérelem esetén – az Ávr.
78. § (2) bekezdése alapján – az egyösszegű kifizetésre a záró beszámoló elfogadása előtt kerül sor.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörténik. Az
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elszámolás részletes szabályait az „Útmutató a NEA 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi
elszámolásához” című segédlet tartalmazza.
5. A támogatás mértéke:
A jelen pályázat keretében nyújtható legkisebb és legnagyobb támogatási összeg mértéke a
Kollégium döntése alapján:
egyéni pályázó esetén 250 000,- Ft 2 000 000,- Ft a Civil törvény 56. § (4) bekezdése szerint
együttesen pályázók esetén 500 000,- Ft 5 000 000,- Ft
A NEAr. 11. § (4) bekezdésének megfelelően jelen pályázat keretében a saját forrás arányának
legkisebb mértéke a támogatási összeg 10 százaléka. A szükséges saját forrás biztosítása történhet
természetben – különösen a közérdekű önkéntes munka igazolásával – vagy készpénzben.
6. Támogatásból elszámolható költségek köre
A támogatás terhére elszámolhatók a NEAr. 6. melléklete szerinti – a pályázó által a
pályázatban megjelölt, a pályázati kiírás 1. pontjában részletezett cél(ok) megvalósításának
érdekében felmerült és a támogatási időszak kezdete, valamint az elszámolási időszak vége
között pénzügyileg is teljesült – költségek.
A támogatás terhére el nem számolható költségek körét jelen kiírás 3. számú melléklete
tartalmazza.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1. A benyújtás módja:
A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak a
eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben,
amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A
regisztrációval és a Regisztrációs Nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a
„Pályázati Útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról” 4. fejezete tartalmazza.
7.2. Beadási határidő: 2012. június 6. 23:59 óra
7.3. Pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az alábbi oldalon: www.eper.hu
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (azaz véglegesített) pályázatokat az EPER automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a. a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő véglegesítése az EPER-ben,
b. a melléklet(ek) megfelelősége (oldalhű digitális másolat került benyújtásra, a dokumentum
olvasható),
c. a támogatási igény, valamint a mellékletként benyújtott dokumentum adatai között van-e
ellentmondás,
d. a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága,
e. a Regisztrációs Nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma, továbbá
f. a határidőre befizetett EPER költségtérítési díj.
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A NEAr. 3. § (5) bekezdése alapján a NEA pályázatai esetében formai hiánypótlásra nincs
lehetőség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor az Alapkezelő a
támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a www.civil.kormany.hu/NEA, illetve a
www.wekerle.gov.hu/NEA oldalon, valamint a Wekerle Sándor Alapkezelő ügyfélszolgálatától
hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között hívható 06-1/301-3200
telefonszámon, valamint az info@wekerle.gov.hu e-mail címen kaphatnak.

Európa legnagyobb édesvízi
akváriuma Poroszlón
Európa legnagyobb, mintegy egymillió literes édesvízi akváriumrendszere is helyet kapott a Tiszatavi Ökocentrumban, a Heves megyei Poroszlón.

A 2,2 milliárd forintos beruházás keretében, az Új Széchenyi Terv támogatásával elkészült
ökocentrum a 127 négyzetkilométeres Tisza-tó, a Tisza-völgye és Magyarország őshonos vízi
élővilágát mutatja be.
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Az akváriumon kívül kiállítótermek, 3D-s mozi és kilátó is helyet kapott a 2.600 négyzetméter
hasznos alapterületű épületben, amely egy 7 hektáros tóparti kert közepén épült fel.
Mint azt Varga Mihály, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár az avató ünnepségen elmondta: az
ökocentrum megépítésével olyan beruházás valósult meg, amely hosszú távon fogja segíteni a
térség és az ország fejlődését. Ehhez egy több mint egy évtizedes folyamat vezetett el, hiszen az
akkori kormányzat 2001-ben döntött a fejlesztés előkészítéséről; ezért, és az azóta eltelt időben
született döntésekért köszönet illet minden döntéshozót, aki hozzájárult a projekt sikeréhez fogalmazott.
Varga Mihály szerint Magyarország megújulásához szükség van az ilyen és ehhez hasonló
beruházásokra, hiszen az ökocentrum nem csupán a turizmusfejlesztés és a munkahelyteremtés
szempontjából fontos, de lényeges az országimázs javítása érdekében is. Annál is inkább, mert a
Tisza-tó a Balaton után Magyarország második leglátogatottabb édesvízi turistaközpontjává vált az
elmúlt időszakban - mondta az államtitkár.
A komplexumban két interaktív kiállítás is helyett kapott "Makrovilág földinfó" és "Éjszakai erdő"
címmel, az önálló ökoszisztémát rejtő akváriumrendszerben pedig a látogatók olyan,
Magyarországon egykor őshonos óriási vizákat is láthatnak, amelyek akár 3 méteresre is
megnőnek.

Hírek, események

Anyák napja
Bodajk Város Önkormányzata által 2012.
május 6-án délután hat órakor került
megrendezésre az Anyák napi ünnepség a
Moziban, amelyen a bodajki édesanyákat,
nagymamákat köszöntötték.
Almádi István polgármester köszöntő
szavai után a bodajki Törpe-Ovis gyermekek
léptek a színpadra. Őket követte a Bodajki
Általános Iskola 2. évfolyamos tanulóinak
előadása, a Bodajki Általános Iskola Diákkórusa Kovácsné Nagy Márta kórusvezető és Szegi Zoltán
közreműködésével és végül a Kereplő Néptánccsoport táncos előadása.
A teltházas rendezvényen az énekes, verses, táncos produkcióval a gyerekek elvarázsolták a
közönséget. Az ünnepség végén Almádi István polgármester, Wurczinger Lóránt alpolgármester, Szegi
Zoltán és a jelenlévő férfiak virággal köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, majd egy kötetlen
beszélgetés keretében állófogadással ért véget a rendezvény.

Forrás: www.bodajk.hu
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Herendi motívumok a Palmse Kastélyban, Észtországban
A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és a Balassi Intézet
együttműködésének köszönhetően, egy kiállítás-sorozat
első állomásaként, a Tallinni Magyar Intézet
közreműködésével május 4-én Herendi Porcelánok és
herendi motívumokkal díszített Héjja János tervezte
ruhák kiállítása nyílt meg a csodálatos Palmse
Kastélyban, az észtországi Tallinntól 70 km-re.
Az ünnepélyes megnyitón - melyet megtiszteltek
jelenlétükkel nagykövetek, diplomaták is - dr. Simon
Attila,
a
Herendi
Porcelánmanufaktúra
Zrt.
vezérigazgatója és Urmas Bereczki, a Tallinni Magyar Intézet igazgatója köszöntő szavai mellett Haupt
Erik Magyarország észtországi nagykövete is beszédet mondott. A megnyitót divatbemutató is
színesítette.
A varázslatos kastélyban korabeli bútorok és berendezési tárgyak között Herendi porcelánok
tündökölnek, tökéletessé téve az enteriőröket. 14 különböző herendi mintával – herendi festők által
megfestve – díszített ruha, melyek Héjja János divattervező és a Herendi Porcelánmanufaktúra évek óta
tartó együttműködésének köszönhetőek, és e 14 mintával dekorált porcelánok kerültek kiállításra a
varázslatos környezetben. A kiállítás ékkövei a
Herendivel
terített
asztalok,
melyek
pompájukkal lenyűgözik a látogatókat. A
kiállítás 2012. szeptember végéig várja
látogatóit.
A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. büszke
arra, hogy a genfi Ariana Múzeum, a
szentpétervári Carszkoje Szelo és a moszkvai
Kreml után 2012. évben Észtországban
kerülhetett sor Herendi porcelán kiállításra,
hirdetve az Európai Kulturális Örökségként
ismert és elismert herendi kézműves porcelán
értékét és szépségét.

Forrás: www.herend.com

Szomszédok egymás közt: a magyarságtudatot is ápolni akarják
Zirc - Kürtöléssel köszöntötték a Napot reggel négykor, késő este a rendezvény a Bándi Dobkör szertűz
ünnepségével zárul - ezzel foglalják jelképes és valóságos keretbe a Háromhegyen negyedszer tartott
Szomszédolást.
A rendezvény négy éve, a szó legigazibb értelmében vett civil kezdeményezésként indult. Kovács Zsolt
és barátai úgy döntöttek, lehetőséget adnak a környező településeknek - a szomszédoknak - arra, hogy
hagyományőrző és értékeket ápoló csoportjaik fellépésével, büszkeségeik bemutatásával megismerjék és
„A BAKONYÉRT” Egyesület

megismertessék egymást. Ekkor még semmilyen hivatalos
szerveződés nem állt mögöttük, magánemberként vágtak bele a
megvalósításba, ami nem várt sikert hozott: a Zirc melletti füves,
lankás dombvidéken négy-ötezres tömeg igazolta, van igény erre a
fajta találkozásra.
Ma már van szervezeti forma, a zirci Szomszédolásért Baráti Kör
és a veszprémi Új Egyezség Magyarok Szövetsége bonyolítja a
rendezvényt. Kovács Zsolt elmondta, ezen kívül nem változott
semmi: minden fellépő ingyen, a saját elhatározásából jön el ide és
mutatja meg magát a többieknek. Így Lókútról a Wildrosen Nemzetiségi Dalkör, akik kezdetektől
résztvevők, sváb és magyar dalokat énekelnek - közölte Schofhauzer Mártonné, az együttes vezetője.
Pécsi Krisztina iparművész egyedi tervezésű és készítésű
kerámiákat hozott, napközben látványkorongozással
szórakoztatja a közönséget. De megjelent Kiss József, az
utolsó bakonyi betyár, Savanyú Jóska ükunokája is,
csikósruhában, karikás ostorral.
A környékbeli együttesek mellett fellépett Dévai Nagy
Kamilla is, aki már szintén a kezdetektől visszatérő vendég.
Külsőségeiben a magyarság szimbólumai, jellegzetes tárgyai
jelentek meg, a rendezvényt mégis sokszínűség jellemezte. Nem magyarkodni akarunk - fogalmazta meg Kovács Zsolt , hanem ápolni és fejleszteni a magyarságtudatot.
Forrás: www.naplo-online.hu
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