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Megjelent a Magyar Közlöny 68. számában (2012. június 8.) a vidékfejlesztési 

miniszter 52/2012. (VI. 8.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból  a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez LEADER 

Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások 

részletes feltételeiről szóló rendelet. 

A rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében a támogatási kérelmet az egyes 

mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén postai úton 2012. július 1. és 

július 31. 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 legmagasabban igényelhető támogatási összeg  „A BAKONYÉRT” Egyesületnél: 35 millió Ft 

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 –n. 
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2012. június 12-én, 

Dudaron a Művelődési Házban 

került megrendezésre a 2. körös 

LEADER pályázatok nyertes 

ügyfeleiknek tartott fórum.  

Bajkai János elnök 

köszöntötte a megjelenteket, 

mindenkinek gratulált a sikeres 

pályázathoz. Oklevéllel díjaztuk 

a nyerteseket, valamint átadtunk 

részükre egy igazolást, melyet a 

célterület-adatlapok előírásai 

alapján az ügyfélnek az utolsó 

kifizetési kérelemhez csatolnia 

kell. Ezt követően az 

Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal, Veszprém Megyei Kirendeltségének munkatársai, Hujberné Gyenes Erika 

vezető kérelemkezelő szakreferens a kifizetési kérelmek összeállításáról, Gerstmayer Teréz HEO vezető a 

helyszíni ellenőrzésről tartott előadást. A legfontosabb tudnivalókat ismertették az ügyfelekkel, melyek a 

nyertes projektek elszámolásánál  hasznosak lehetnek. 

Hujberné Gyenes Erika előadásában kitért a kifizetési kérelmet érintő jogszabályi hátterekre, a benyújtás 

módjára, és feltételeire, az alapjogosultság vizsgálatára, a benyújtandó mellékletekre. Továbbá ismertette 

a módosítási lehetőségeket építési beruházás, eszközök beszerzése projektek esetében.  

A projekt a támogatási kérelem befogadását megelőzően nem kezdhető meg. A szerződés kötés, a 

megrendelés, az építési naplóba történő bejegyzés számít kezdési időpontnak. A művelet megvalósítási 

ideje támogatási döntés közlésétől számított 24 hónap, építési beruházás esetén 3 év közbeszerzéssel 

érintett projekt esetén 6 hónappal meghosszabbodik. A támogatási kérelem eredeti műszaki tartalma 

építési beruházás és eszköz-, gépbeszerzés esetén is változtatható. Ezen feltételek alapos kifejtése után a 

megvalósulási hely változtatásának kritériumait sorolta fel az előadó. Ezután kitért az építési 

beruházások, az egyéb elszámolható kiadások elszámolására, a számla, számviteli bizonylatok, betétlapok 

benyújtására. A számviteli bizonylatokon nagyon fontos a kötelező kellékeket feltüntetni: a tétel SZJ 

vagy VTSZ számát, az ügyfél-regisztrációs számot, „támogatás elszámolására benyújtása került”, 

támogatási határozat vonalkódját, kiadási tételazonosítót. Ellenkező esetben a számla elutasításra kerül, 

melyet a későbbiek során sem lehet már újra benyújtani kifizetési kérelembe.  

Ezt követően Gerstmayer Teréz előadásában részletesen kifejtette, hogy építési beruházások, 

gépbeszerzés, eszközbeszerzés, rendezvények esetén melyek azok a fontos feltételek, amelyekre nagyon 

oda kell figyelni, valamint a helyszíni ellenőrzés menetéről tartott hasznos előadást.  

 

 

 

 

LEADER Nyertes fórum 

 Dudar, 2012. június 12. 
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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, 

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 Rendezvény jogcímet érintő pályázatok esetén fontos 

információk, határidők 
 

http://www.umvp.eu/
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A rendezvény megkezdését megelőzően az 

Akciócsoport területén munkálkodó kézművesek 

kiállításának összeállításával indult a nap.  

A kiállításon résztvevő kézművesek: 

Segítő Kezek Háza Fogyatékos Személyek Nappali 

ellátója,Zirc 

Daru Péterné Eszti néni tojásfestő,Bodajk 

VIKIDÁR Műhely kerámia Herend 

Hegedűs Árpád kosárfonó Dudar 

Hegyiné Jakab Zsuzsanna mézeskalácsos Dudar 

Czeglédi Bubai Katalin bútorfestő Bakonynána 

Tóthné Annus néni csipkeverő Szentgál 

 

A  regisztrációt követően Szirbek Tiborné témamenedzser köszönti a résztvevőket , bemutatja az 

előadókat, a nyitórendezvény programját és felkéri Bajkai János Ferenc elnököt köszöntője 

előadására. 

Bajkai János köszöntő helyett nagyon hasznos gondolat ébresztő történettel vezette be a 

programot, mely bemutatta, hogy mi is az a „márka“ , mit nyújthat az embereknek , rámutatott 

értékközvetítő szerepére és arra is, hogy akik ezt felvállalják milyen nagy felelősséget vállalnak 

magukra. 

A következő előadó - Hutvágnerné Kasper Judit munkaszervezet vezető- , aki a "Helyi márka 

kialakítása a Bakonyban" című projekt bemutatását, célját és várható eredményeinél előre 

vetítését vázolta fel az egybe gyűlteknek . Bemutatta a projekt előzményét a hozzákapcsolódó 

együttműködéseket ( spanyol kapcsolatok) és a projekt nemzetközi vonatkozásait is kiemelte, így 

is erősítve a projekt fontosságát.  

Fő célként a saját védjegy, logó vagy gyűjtőnevén 

márka kialakítását jelöli meg, kifejtve annak fő 

mozzanatait és előre vetítve eredményeit, hasznát is.  

Előadásában folyamatosan kitért arra, hogy milyen 

fontos az együttműködés, a térségi eredmények  

szemléletformálása, a értékek a minőség megkeresése, 

azonosítása és egy egységes védjegybe „gyúrása“ 

Természetesen mind ez önkéntes alapon és alulról 

építkező módon, hiszen csak így várható el, hogy 

hosszú távú eredmények. 

Klausz Tibor mezőgazdasági termelő, vállalkozó a magyarországi nehézségek bemutatása 

mellett külföldi gyakorlati példákon kívánta megmutatni a nehéz helyzetből való kiutat. 

Nemzetközi tapasztalatai közül elsőként a Spanyolországi tanulmányúton felszedett itthon is 

hasznosítható példákat mutatta be : öntözés – összefogásban, nemcsak egy vállalkozó építi ki, 

vevő csalogató csomagolási technikák. A márka erejét is bemutatta a spanyol vállalkozóktól 

hozott tapasztalatai által, mivel ott többször kiemelték, hogy a márkavédjeggyel ellátott 

termékeik piaca sokkal nagyobb, mint a védjegy nélkülié.  

 

A SAUWALD-i Leader Egyesületnél tett látogatásról hozott példái sokat tudtak a jelenlévő 

mezőgazdasági termelőknek segíteni, hiszen hasonlóan Zirc térségéhez fő terményük a burgonya 

Helyi márka kialakítása a Bakonyban – 

NYITÓ RENDEZVÉNY 
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Itt is kiemelt szerepet kapott a közös védjeggyel ellátott csomagolási technika bemutatása, 

valamint a már nem megfelelő minőségű burgonya további hasznosítási lehetőségének 

bemutatása (vodka) .  

 

 

 Az utolsó előadó -Szirbek Tiborné témamenedzser -a  "Helyi márka kialakítása a Bakonyban" 

című projekt megvalósításának főbb állomásait mutatta be és rávilágított arra, hogy milyen 

fontos szerepe van az együttműködésnek, gondolkodásnak és hogy mekkora szükség van a 

térségben élők ötleteire, meglátásaira , illetve elképzeléseire.  

Lépésről – lépésre átvette a projekt során megvalósuló elemeket , bemutatva, hogy melyik mit is 

takar, mi a célja és, hogy kinek a részvételére számítanak. Beszélt a 29 fórumról, az elkészülő 

szakmai értékleltárról, a kiállítási lehetőségekről , a közös marketing stratégia kialakításáról és a 

szabályzatok fontosságáról is.  

 

Előadása végén rövid fórum beszélgetésre, 

együttgondolkodásra, majd a kiállítás megtekintésére 

kérte fel a jelenlévőket. Úgy tűnt, hogy elsőre talán 

nehezen indul be a beszélgetés, de a büfé ebéd közben 

mind a mezőgazdasági vállalkozók, érdeklődök, mind a 

kézműves kiállításon résztvevők hosszas és mélyreható 

beszélgetésekbe bonyolódtak, már kezdték ötleteiket 

felvázolni.  

A program végén több interjú is készült, melyek a projekt 

során létrehozandó kisfilm kezdeti képei.  

 

A program résztvevőinek visszajelzése pozitív volt, mind a nyitórendezvénnyel, mind a későbbi 

elképzelésekkel kapcsolatosan.  
 

 

 

 

 

A Herendi Porcelánművészeti Múzeum hatodik alkalommal csatlakozott a Múzeumok Éjszakája 

rendezvénysorozathoz június 23-án. 

Legendák a Múzeumok Éjszakáján! 
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A rendezvény az öt éves hagyománynak megfelelően sokszínű, minden korosztályt megszólító 

programkavalkád volt, igényes programok, attrakciók, különleges látnivalók várták a Herendre 

érkezőket. 

A múzeumban ismét egy különleges időszakos kiállítást nyitottunk, ezúttal az MTVA 

közreműködésével. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 

„Cicavíziótól az Eurovízióig” című közmédia-történeti kiállításán a négy közintézmény (MTV, 

Duna TV, Magyar Rádió, MTI) múltjával ismerkedhetnek az érdeklődők.  

Az öt helységben korabeli rádió- és televízió készülékeket, kamerákat, bábokat, televíziós 

műsorok jelmezeit állították ki. Két híres bábfilm sorozat – „Mi újság a Futrinka utcában?” és 

„Süsü, a sárkány” - szereplői is újjászülettek erre az alkalomra. A bábokat a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal védetté nyilvánította – előírva a tárolási feltételeiket - így a 

nagyközönség csak ritkán találkozhat a kicsik és nagyok kedvenceivel. 

A kiállítás dísze néhány népszerű televíziós műsor eredeti jelmeze is. Az itt látható öltözékek az 

1964 óta működő jelmeztár legféltettebb darabjai. A vendégeket dr. Simon Attila, a Herendi 

Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója és Gazsó L. Ferenc, az MTVA vezérigazgató-

helyettese köszöntötte, a kiállítást Bodrogi Gyula, a nemzet színésze nyitotta meg. 

Közreműködtek a herendi ovisok.   

A Minimanufaktúra – ahol a porcelánkészítés rejtelmeibe tekinthettek be a látogatók – és a világ 

legnagyobb Herendi porcelán kincsestára, a Herendi Porcelánmúzeum délután négytől egészen 

éjfélig díjmentes idegenvezetéssel fogadta az érdeklődőket. Nagy sikerrel zajlott az épületen 

kívül a testfestés és a körömdíszítés is. 

A szinkronban is zajló koncerteken, kulturális programokon sok százan szórakoztak: 

vendégszerepelt Balatonfüred Város Fúvószenekara, a herendi Viktória Táncegyesület – 4 és 73 

év közötti táncosaival –, Szabó István pánsípművész, akit a világ 10 legjobb pánsíposa között 

tartanak számon s a humor sem hiányozhatott, klasszikus stand-up műsorával volt vendégünk a 

TV2 Frizbi stand-up versenyének győztese, Orosz György is.  

Élő nagykoncertek a nagyszínpadon is nagy sikerrel zajlottak: a Motiva Zenekar, a Maszkura és 

a Tücsökraj, illetve a Garami Gábor rádiós műsorvezető által fémjelzett Garami Funky Staff 

produkciói belopták magukat a közönség szívébe. Különleges produkció volt az Uri Geller-féle 

showműsorból megismert Rakonczai Máté mentalista előadása is. A nemzet színésze, a Kossuth- 

és Jászai Mari-díjas színészóriás, Bodrogi Gyula, Voith Ági művésznővel közös műsorát is óriási 

érdeklődés kísérte. A Veszprémi Petőfi Színház művészeinek, Módri Gyöngyinek és Kőrösi 

Csabának előadása a díszudvari programok egyik kiemelkedő produkciója volt, de ott került 

megrendezésre Tompos Kátya és Hrutka Róbert elképesztő duettje is. A parkolóban a herendi 

modellezők és kutyashow várta a vendégeket, mint ahogy turisztikai partnereink is várták a 

szórakozni vágyókat. Az Ajkán újonnan nyílt Nomádia szabadidőparkon kívül a kislődi Sobri 

Jóska Kalandpark kollégái játékaikat hozták el hozzánk, míg az ajkai Kristályfürdő és a 

nagyvázsonyi Kinizsi-vár játékos kvízzel készültek. Ők négyen Herendel kiegészítve alkotják a 

Bakonyból Ötös idegenforgalmi egyesületet, akiknek közösen kiadott kuponfüzetével 

kedvezményesen járhatjuk végig a térség különböző attrakcióit. A parkolóban került bemutatásra 

és kipróbálásra az az aprólékosan restaurált 1971-es évjáratú Ikarus 55-ös „faros" autóbusz, 

melyben 4 darab eredeti Herendi Porcelán lámpa világított, melyek üzemelő autóbuszban 

egyedülállóak az országban!   
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Az est egyik csúcspontja volt a Lángoló Ördögök tűzzsonglőr-csapat és a mindenen elképesztő 

módon dobolni tudó, egykori Csillag születikes csapat, a Strokes közös műsora.  A díszudvarban 

ismét több száz mécses ragyogott, a Porcelanium tér és a többi létesítmény teljes 

díszkivilágításban pompázott. 

A nyereményjáték idén is sok érdeklődőt vonzott, a Herendi porcelán ajándékok mellett az Anna 

Grand Hotelbe (az Anna-bálok színhelyére) 2 főre szóló, két éjszakás utalvány került 

kisorsolásra. 

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és a Herendi Porcelánművészeti Múzeum kulturális 

missziójának egyik kiemelkedő rendezvénye évről-évre a Múzeumok Éjszakája. Az ezen az 

éjjelen Herendre látogató több ezer vendég a színvonalas kulturális és szórakoztató műsorok 

mellett bepillantást nyerhetett a kézműves porcelánkészítés titkaiba is. 

 

A hagyomány méltó módon folytatódott!  

 

 

 

 

2012. június 7-én nyílt meg a legújabb Herendi kiállítás. 

E kiállításnak két különlegessége is van, egyrészt az 

országhatárt átlépve, Berlinben nyílt meg, másrészről 

viszont az eddig megszokott múzeumok és galériák 

helyett a helyszín a Berlini Magyar Nagykövetség 

épülete. 

A vendégeket Dr. Czukor József nagykövet köszöntötte. 

Örömét fejezte ki, hogy a nagykövetség épületében 

láthatja a kiállított Herendi porceláncsodákat, és ismertette a Herendi Porcelánmanufaktúra és 

Németország találkozáspontjait, kiemelve a német parlamentnek készített óriásvázát. Nagykövet 

úr ezután átadta a szót Szesztay Lászlónak, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. kereskedelmi 

igazgatójának, aki a vendégek köszöntése után néhány mondatban bemutatta a Manufaktúra 

történelmét, kialakulását, említve néhány jelentősebb nemzetközi sikert és nemzetközi kiállítást.  

A beszédek után átadásra került a „Herendi Porcelán Nagykövete Díj”, melyet Dr. Melitta Jonas 

kapott, amiért kiemelkedő módon megismertette és népszerűsítette a Herendi porcelánkultúrát 

Németországban. A díjátadás után egy komolyzenei koncert következett: Kurucz Tünde és 

Répászky Ágnes előadásában az egybegyűltek meghallgathatták Bach, Schubert és Bartók Béla 

egy-egy zeneművét. Az előadás után fogadás következett, ahol a magyaros ízeké volt a főszerep. 

A vacsorát tombolasorsolás követte, ahol 3 díjat lehetett nyerni (virágmintás kártyatartó, VH 

mintás kakas és fődíjként egy Juliska-kosár). 

Az este zárásaként a vendégek megcsodálhatták a kiállított Herendi porcelánokat a legismertebb 

mintáktól a legkülönlegesebb darabokig.   

Herendi Kiállítás a Berlini 

Nagykövetségen! 

! 



   „A BAKONYÉRT” Egyesület  

Kiállításra került egy közel 1 méter magas, Schrammel Imre által tervezett női szobor és egy 

nagyméretű Viktória mintás sárkányváza, emellett terített asztal formájában megtekinthető egy 

zöldpikkelyes szegélyű Rothschild készlet, egy platina Viktória készlet, valamint egy különleges 

gyümölcs dekorokat tartalmazó szerviz és teáskészlet. A vitrinekben igyekeztünk bemutatni a 

Manufaktúra több milliós termékpalettájának gyöngyszemeit: perzsa készlet, modern 

csészevariációk, áttört és kínai tányérok, állatfigurák, mindemellett megtekinthető leghíresebb 

mintánk, a Viktória minta generációról generációra történő változása is egy vitrinben 

prezentálva. 

A kiállítás 2012. szeptember 14-ig látogatható a Nagykövetség épületében hétköznapokon 9-16 

óráig.   

 

 

 

Helyszín: Lamberg-kastély parkja, Zenepavilon. Rossz idő esetén Erzsébet téri Művelődési Ház. 

A koncertek kezdési ideje: vasárnap 18 óra.  

A Nyári Zenei Estek tizennyolc éve megrendezésre kerülő népszerű rendezvénye 

intézményünknek. Kellemes környezetben, sokszínű zenei kavalkáddal várjuk  

a zenekedvelőket. 

 

Július 1. 18 óra        Garda-Benkő Blues Duó 

A Garda Zsuzsa - Benkő Zsolt duó 2007 óta játszik rendszeresen klubokban, pub-okban, 

fesztiválokon és rendezvényeken. A két energikus, színpadra termett egyéniség egymást 

kiegészítő mentalitása, a zenét mélyen megélő, de közben játékos, improvizatív hajlama 

különlegessé teszi a produkciót.  

Saját magyar nyelvű dalok és angol nyelvű feldolgozások adják az alapanyagot a mindig 

máshogy megszólaló műsorukhoz. 2011-ben jelent meg első lemezük, „Ezüst" címmel.  

 

Július 8. 18 óra        Kiss Kata Zenekar 

A Kiss Kata Zenekar 2009-ben adta ki első nagylemezét Dalocska címmel.   A zenekar magyar 

népdalok gyökereiből táplálkozva, a kultúrát és hagyományőrzést, az emberi- és egyetemes 

értékek fontosságát hirdeti munkájával a zene nyelvén, és erősíti a nemzeti identitást és 

összefogást. Produkciójuk alappillérét az autentikus, tradicionális népzenei elemek képezik. 

Egyedülállóságuk abban rejlik, hogy a népdalfeldolgozások mellett a modernkor népzenéjének 

tekinthető műveket is szereznek. www.kisskata.hu  

 Nyári Zenei Estek 2012 

http://www.kisskata.hu/
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Július 15. 18 óra      Varga László 

Külföldi és hazai slágereket, örökzöldeket hallhatunk előadásában. 2011-ben megjelent az első 

saját lemeze „Vízparton" címmel. Szenvedélye a zene, régóta tanul énekelni. Fesztiválokon, 

falunapokon, családi rendezvényeken is szívesen vállal fellépéseket. 

www.varga-laszlo.mindenkilapja.hu  

Közreműködik a móri Fantom Tánccsoport.  

   

Július 22. 18 óra      Garabonciás együttes 

Az együttes 1990-ben alakult Csornán, valamennyi tagja az oktatás, a művelődés területén 

dolgozik. Muzsikájuk műfaji meghatározására leginkább az 'énekelt vers' vagy a 'megzenésített 

vers' kifejezést szokták alkalmazni. Hangszereik többféle zenei kultúrát idéznek: a populáris 

műfajok gitárjától kezdve, az európai műzenében és paraszti zenében egyaránt használatos 

hegedűn és nagybőgőn keresztül, a délszláv népzene tamburájáig, vagy a mandolinig. 

Műsoraikban szívesen játszanak és énekelnek népdalokat is, saját zenei stílusukhoz igazított 

feldolgozásokban. 

www.garabonciasegyuttes.hu  

 

 

  

 

2012. július 7-én kerül megrendezésre Bodajkon a IV. Városnapi rendezvény! Színes 

programokkal várnak minden kedves érdeklődőt! 
 

 

  

 

A Német Nemzetiségi Kör Egyesület  szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját a 2012. 

július 14-én megrendezésre kerülő Nemzetiségi Napra! 

 

 

 
 

 

 

2012. július 14-15 között kerül megrendezésre Csetényi falunap - a helyi turizmus fejlesztéséért 

című rendezvény! 
 

 

 

  

A Herendi Horgász Egyesület 2012. július 14-én megrendezi Herend horgásztavainál a "Herendi 

Horgásznap - nemcsak horgászoknak!" című rendezvényét.Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 
 

 

 2012. évi IV. Városnapi 

rendezvény 

 

 Nemzetiségi Nap 

 

 Csetényi falunap - a helyi 

turizmus fejlesztéséért 
 

 

Herendi Horgásznap - 

nemcsak horgászoknak! 

 

 

 

http://www.varga-laszlo.mindenkilapja.hu/
http://www.garabonciasegyuttes.hu/
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2012. július 21-én a Millenniumi Emlékparban kerül megrendezésre a borzavári Falunap. 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők! 
 

 

 

 

 

 

 

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, Renkó Andrea és Bachstetter Tamás 

 

Felelős szerkesztő: Turiné Menczel Andrea 

2012 Falunap Borzavár 
 

 

 

XXII. ZIRCI BULI 
 

 

 

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

