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(129/2012. (XII.17.) VM rendelet – továbbiakban: Rendelet) 

A támogatás célja, hogy ösztönözze a mezőgazdaságból élők egyéb jövedelemtermelő, 

gazdálkodói és szolgáltató tevékenységeit, továbbá támogassa a helyben előállított termékek 

piacra vitelét.  

Támogatási kérelem benyújtására jogosult az az őstermelő, vagy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti 

mikrovállalkozás, amely mezőgazdasági tevékenységet folytat, s a 2011. évben a 

mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele a teljes árbevételének 50%-át 

meghaladta, és az éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak 

megfelelő forintösszeg.  

Mezőgazdasági tevékenységnek számít a 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) I. 

melléklete (NACE REV. 2.) szerinti 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba tartozó 

tevékenység. (Mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó 

árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 2. sz. 

melléklete tartalmazza.) 

Támogatási kérelem benyújtása:   

2013. február 15-én 8:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. július 2-án 18:00 óráig 

csak elektronikus úton lehet benyújtani. 

A forráskimerülés esetén - amennyiben az bekövetkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak 

alatt - az Irányító Hatóság vezetője IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem 

benyújtási időszak lezárásáról. 

 

Támogatható tevékenység:  „nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás: olyan 

tevékenység fejlesztése, amely az ügyfél nem mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó 

jövedelemtermelő tevékenységeinek megvalósítását segíti elő”  

Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra 

nyújtandó támogatás 

 

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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Az ügyfelek a projekt keretében a fejlesztendő tevékenységhez kötődő építési tevékenységet, 

gépbeszerzést, eszközbeszerzést,  épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű 

infrastruktúra fejlesztést, környezet és minőségbiztosítási rendszer létrehozását valósíthatják 

meg, valamint elszámolhatnak egyéb kiadást is. 

 

A Rendelet nem tartalmazza tételesen a támogatható tevékenységeket. A Rendeletben kizárólag a 

nem támogatható tevékenységek vannak tételesen felsorolva. A Rendelet csak az elszámolható 

kiadásokat, valamint az úgynevezett negatív lista alapján a nem elszámolható kiadásokat sorolja 

fel a kettős finanszírozás elkerülése végett. 

A Rendelet 6. és 7. számú melléklete tartalmazza azokat a településeket, amelyeken a 

fejlesztések megvalósíthatóak, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának 

időpontjában az ügyfél lakóhellyel/tartózkodási hellyel, illetve mikrovállalkozás esetében 

székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkezik. 

 

Az alábbi tevékenységekre nem igényelhető támogatás, illetve kiadások nem számolhatóak el 

(teljesség igénye nélkül):  

Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés I. mellékletében szereplő termékek, más 

néven az Annex I. termékek elsődleges termelésére, feldolgozására, értékesítésére 

irányuló támogatás nem igényelhető.  

 

A turisztikai szálláshely fejlesztést az ügyfél kizárólag gazdaságon belül, mezőgazdasági 

tevékenységéhez, a mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó földterületéhez és 

mezőgazdasági hasznosítású épületeihez kapcsolódóan valósíthatja meg.  

 

Amennyiben az ügyfél kizárólag őstermelői minősítéssel rendelkezik, úgy csak falusi és egyéb 

szálláshely fejlesztésre, valamint gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshely 

fejlesztésre, továbbá agroturisztikai szolgáltató tevékenységre nyújthat be támogatási kérelmet, 

minden más esetben az első kifizetési kérelem benyújtásáig mikrovállalkozást kell létrehoznia, 

tehát legalább egyéni vállalkozóvá kell válnia. 

A támogatás mértéke:  

a) hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 

65%-a, de legfeljebb 35 millió forint;  

b) egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de 

legfeljebb 35 millió forint. 

Az ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre legfeljebb 10 millió forint 

támogatás nyújtható. (Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza a támogatható tevékenységeket) 

A minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére legfeljebb 2,5 

millió forint támogatás nyújtható. (Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza a támogatható 

tevékenységeket) 

A támogatási kérelmet az MVH bírálja el a Rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott 

értékelési táblázat alapján végzett értékeléssel, benyújtási sorrend alapján.  

 

El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha  

a) a jóváhagyható támogatási összeg nem éri el az 1.000.000 forintot;  

b) az 1. melléklet és 2. melléklet szerint meghatározott értékelési rendszer alapján a kérelemre 

adható pontszám együttesen nem éri el a maximum pontszám 60%-át; vagy  

c) a részben helyt adó támogatási határozattal jóváhagyható összes elszámolható kiadás összege 

nem éri el a támogatási kérelemben megadott, tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 30%-át. 
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Amennyiben az ügyfél által kérelmezett támogatás összege a 10.000.000 forintot nem haladja 

meg, akkor nem kötelező üzleti tervet benyújtania, az üzleti terv hiányában a támogatási kérelem 

elbírálása során csak az 1. melléklet szerint meghatározott értékelési rendszert kell figyelembe 

venni, tehát nincs arányosítás. 

 

2015. január 31-ig a támogatott műveletet meg kell valósítani, valamint az utolsó kifizetési 

kérelmet is eddig lehet benyújtani. 

A jóváhagyott támogatásokra a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletet kell alkalmazni, 

tehát három pénzügyi év időszakában bármely vállalkozás részére odaítélt csekély összegű (de 

minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurót, erről az ügyfélnek kell 

nyilatkoznia a támogatási kérelem benyújtásakor. 

Azon ügyfelek, akik mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, vagy turisztikai 

tevékenységek ösztönzése jogcímek esetében támogatásra jogosultak, akkor a Rendelet 

keretében csak akkor vehetik igénybe a támogatást, amennyiben ezen jogcímek szerinti 

benyújtott támogatási határozatához kapcsolt utolsó kifizetési kérelmével elszámolt, az ahhoz 

kapcsolódó határozata jogerőre emelkedett, a beruházást lezárta, valamint ezek vonatkozásában 

nincs folyamatban bírósági eljárás. 

 

A Rendelet 8. §-a tartalmazza a támogatási kérelem mellékleteként benyújtandó dokumentumok, 

melyek esetében hiánypótlásnak helye nincs. 

 

 

  

 

 

Február 13-tól kezdődően egy hónap áll az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

(EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatást kapott ügyfelek 

rendelkezésére, hogy teljesítsék adatszolgáltatási kötelezettségüket. Az adatszolgáltatás kiterjed 

minden meghirdetett támogatási formára és csak elektronikusan nyújtható be a Mezőgazdasági 

és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felé.  

 

 Az E-monitoring benyújtása összesen 25 ezer ügyfelet érint. A tavalyi 

évhez hasonlóan a monitoring adatszolgáltatás egyszerűsítésnek köszönhetően néhány jogcímre 

nem vonatkozik az adatszolgáltatás, mert az adatok más forrásból rendelkezésre állnak.  Az 

érintett jogcímek részletes listáját az MVH Közleménye tartalmazza.  

 

Új jogcímmel bővült ugyanakkor az adatszolgáltatásra kötelezettek köre: idén a GAZDANet 

Programhoz nyújtott támogatások felhasználóitól is várunk információkat.  

 

A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást interneten, ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet 

elvégezni kétféle módon. Amennyiben az ügyfél rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, a 

www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés" menüben az e-monitoring alkalmazást 

kiválasztva, az ügyfélkapun keresztül, a regisztrációs szám beírásával le tudja tölteni a névre 

szóló adatlapokat.  

Indul a kötelező E-monitoring adatszolgáltatás!  

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk412013
http://www.mvh.gov.hu/
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Az adatszolgáltatás elvégezhető technikai közreműködő vagy meghatalmazott útján is, 

kitöltéséhez a múlt évben használt jelszó érvényes. Abban az esetben, ha valaki elveszítette vagy 

elfelejtette, a „G946" nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet újat. A nyomtatvány 

letölthető az MVH honlapjáról is.   

 

A monitoring adatszolgáltatás kitöltését útmutatók és segédletek könnyítik, melyek az MVH 

honlapjáról szintén letölthetők.   

 

A hatékony feldolgozás érdekében a meghatalmazást minél előbb, de legkésőbb az 

adatszolgáltatás benyújtását megelőzőn öt nappal előbb postára kell adni.  

 

A monitoring adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben az MVH központi ügyfélszolgálata, a 

falugazdászok és az agrárkamarai tanácsadók nyújtanak segítséget.  

 

Az MVH az elmúlt évek során elvégezte az adatszolgáltatási rendszer korszerűsítését, 

továbbá informatikai megoldásokat fejlesztett ki az adatok egy részének más adatforrásból 

való beszerzésére, mely tevékenység eredményeképpen jelentősen csökkent és 

egyszerűsödött ügyfeleink adatszolgáltatási kötelezettsége.   

Az online ügyfélszolgálati rendszer kibővítésre került az MVH-nál, így az összes EMVA-ból 

finanszírozott jogcím és az Egységes Kérelem jogcímeivel kapcsolatos információk elérhetőek 

az www.mvh.gov.hu oldalon az Elektronikus ügyintézés menüpont Ügyfél tájékoztatási rendszer 

alkalmazásban. 

 

 

2013. február 1-jén nyílik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 

társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jellegű támogatások kifizetése iránti 

kérelmek benyújtásának újabb időszaka. 

 

Az érintett jogcímek az alábbiak: 

• Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK)  

• Baromfi telepek korszerűsítése  

• Kertészet korszerűsítése  

• Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése (Kertészeti gépbeszerzés)  

• Erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése 1-2. (Erdészeti gépbeszerzés)  

• Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése (Szárító)  

• Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi 

létesítményeinek fejlesztése (Öntözés)  

• Mezőgazdasági utak fejlesztése (Mezőgazdasági út  

• Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP)  

• Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek 

létesítése (Nyersszesz, nyersolaj)  

Figyelem: Február 1-től csak elektronikus úton nyújthatók be kifizetési 

kérelmek számos beruházási támogatásnál! 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/g946_adatlap_es_kitoltesi_utmu_20091115_1007401
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/info?tartalom_id=1009075
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/info?tartalom_id=1009075
http://www.mvh.gov.hu/
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• Falumegújítás és -fejlesztés (Falufejlesztés)  

• Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (Mikrovállalkozás)  

• Turisztikai tevékenységek ösztönzése (Turizmus)  

• Vidéki örökség megőrzése  

• Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének egyes jogcímei (LEADER) 

Fontos változás, hogy a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet február 1-jén hatályba lépő 

módosítása értelmében a felsorolt jogcímek tekintetében kifizetési kérelmet kizárólag 

elektronikus úton, az MVH által rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 

lehet benyújtani. Az aktuális beadási időszak 2013. február 1-től május 31-ig tart. 

Felhívjuk az érintett ügyfeleink figyelmét, hogy a rendelet hatályos verziója a 

www.magyarorszag.hu jogszabálykeresőjében 

(https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso) elérhető. 

Javasoljuk az említett rendeletben, valamint az egyes jogcímrendeletekben foglalt feltételek 

alapos megismerését, a kapcsolódó MVH közlemények áttanulmányozását, illetve az MVH 

honlapján (www.mvh.gov.hu) megjelenő tájékoztató anyagok folyamatos figyelemmel kísérését.  

További tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közösségünk területén meglehetősen változatos a kép 

turisztikai szempontból, hiszen a terület rendkívül gazdag 

kulturális, épített örökség és természeti értékek miatt is, de 

közös pontja a Bakony, mely a természetjárók máig kiemelt 

célterülete. A tudatos turista ma már nem indul útnak anélkül, 

hogy előtte az interneten ne tájékozódna a kiválasztott 

helyszínről. Manapság már mindennapos, hogy az autósok a 

GPS segítségével jutnak el célpontokra, de ugyanígy lenne 

fizetőképes kereslet a nyaralás alatti GPS koordinátás 

helymeghatározásra, pl. aktív sportoláshoz, túrázás. Fontos 

tehát, hogy alkalmazkodjunk a megváltozott igényekhez és 

újszerű, innovatív megoldásokat kínáljunk az ide látogatóknak. 

Mivel a LEADER program egyik alapelve az együttműködés, 

élő példával szeretnénk bemutatni, hogy a helyi gazdaság 

fejlesztését a közösségfejlesztés eszközeivel is el lehet érni.  

A projektnek nagyon fontos eleme a szemléletformálás és az 

együttműködés, hogy a helyi turisztikai szereplők egymást 

ajánló, vendégeket szívesen látó turisztikai szolgáltató hálózattá 

alakuljanak, akik ismerik és ajánlják a teljes terület 

nevezetességeit és a kapcsolódó szolgáltatásokat. 

Interaktív túraútvonalak a 

Bakonyban 

 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=108259.619541
http://www.magyarorszag.hu/
https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
mailto:ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu
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Magyarország területén a NATURAMA Szövetséghez tartozó akciócsoportokkal közösen, 

azonos tematika mentén interaktív, GPS-el követhető túraútvonalakat alakítottunk ki 

területünkön, amelyen a helyi értékek, szállásadók, egyéb turisztikai szolgáltatók is virtuálisan 

láthatóvá válnak.  

Településenként átlagosan 3 tóraútvonalat hoztunk létre, így a teljes térséget behálózzák ezek a 

virtuális utak. Összesen 81 útvonal létesült, mintegy 908 km hosszúságban a 29 településünkön. 

A túraútvonalak kialakítása a települések aktív turisztikai, közösségi szereplőivel közösen 

történt. Az összefogás eredményeképp, a helyi lakosok helyismeretére támaszkodva 

összegyűjtöttük a természeti, kulturális, épített örökségi értékeket, turisztikai szolgáltatásokat és 

alakítottuk ki az útvonalakat.  

A bakonyi interaktív túraútvonal hálózat az internetre is felkerült (www.bakonyitura.hu) , 

valamint szórólapokon, egyéb közösségi és marketing rendezvényeinken is népszerűsítjük, így a 

közösségünkhöz tartozó települések értékei és szolgáltatásai láthatóvá, elérthetővé válnak egy 

virtuális térben. A túraútvonalakon az épített és természeti értékek mellett a kapcsolódó 

szolgáltatók is megjelennek leírással, képekkel és kisfilmekkel is. 

Projekt tevékenységek: 

- lakossági fórumok minden településen 

- útvonalak bejárása a Bakonyban  

- útvonal adatbázisának létrehozása 

- Közösségi Videós képzések 

- Kisfilmek forgatása 

Projekt eredmények: 

- 29 településen az együttműködés erősödött, identitás nőtt 

- 81 db útvonal kialakítása 908 km-en 

- egy komplex adatbázis 

- egy új honlap 

- kisfilmek készítésének megtanulása 

- helyi kisfilm-készítő hálózat létrejött 

- 4 db kisfilm készült el (folyamatosan bővül 

 

 

 

A Magas-Bakony TDM Nonprofit Kft. is képviselteti magát a 2013. február 28. és március 3. 

között megrendezésre kerülő 36. Utazás Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon Budapesten. 

A Magas-Bakony turizmusát bemutató nonprofit Kft. a Bakony és Balaton Térségi TDM-mel 

együttműködve, a Közép-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság standján állít ki. 

Új kiadvánnyal jelenik meg a Magas-Bakony TDM az Utazás Kiállításon 

http://www.bakonyitura.hu/
http://zirc.blog.hu/2013/02/26/uj_kiadvannyal_jelenik_meg_a_magas-bakony_tdm_az_utazas_kiallitason
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A társaság a TDM-ben szintén tulajdonos Bakony 

Szíve Turisztikai Szövetséggel közösen „Ajánlatok a 

Magas-Bakonyból” címmel új kiadványt is 

megjelentet a neves vásár alkalmából, mely a két 

szervezetben tag szolgáltatókat, a látnivalókat és a 

legjelentősebb rendezvényeket mutatja be az 

érdeklődőknek. A kiadvány egy oldalán a megújult 

Zirccel: a közelmúltban lezárult és a jelenleg is zajló 

fejlesztések eredményeivel ismerkedhet az olvasó. A 

prospektus a térségben létrejött partnerség és 

együttműködési szándék első kézzel fogható 

bizonyítéka, ugyanis hosszú idő után először jelennek 

meg egy közös kiadványban a TDM-ben és az 

egyesületben tag szolgáltatók, akik számára ráadásul 

ez a megjelenés térítésmentes volt. 

Aki szeretne megismerkedni a Magas-Bakony 

kínálatával, keresse fel az Utazás Kiállítás idején az A 

pavilon 211/B standját! A Magyar 

Természettudományi Múzeum Bakonyi 

Természettudományi Múzeuma külön attrakcióval is 

készül a vasárnapi napra: „A Balaton-felvidék kráter-tavának hagyatéka”, valamint „Apró 

csodák a mikroszkóp alatt” címmel különleges ősmaradványokkal, fosszíliákkal szeretnék 

elbűvölni a nagyérdeműt. 

Értékes nyereményekkel is gazdagodhatnak azok a látogatók, akik részt vesznek a stand 

nyereményjátékában: belépőjegyet kaphatnak az OSZK Reguly Antal Műemlékkönyvtárba és a 

Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeumába, részt 

vehetnek a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház kézműves foglalkozásán és 

megtekinthetik a múzeumot, vagy megnyerhetik a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

ajándékcsomagját is. 

 

 

 

 

 

 

Az idei év újdonságait a nagyközönség először a frankfurti Ambiente Nemzetközi Vásáron 

tekinthette meg.  

Ezen újdonságokat (dekorokat, formákat, limitált 

termékeket) a Herend Klub tagok is elérhetik. A 

Herend Klubnak egy gyors regisztrációt követően 

bárki tagja lehet, ahol rengeteg exkluzív tartalom, 

különleges lehetőségek, letöltések várnak 

látogatóinkra. A legfrissebb ilyen az idei 

újdonságokat, termékeket bemutató katalógus, mely 

letölthető, de lapozgatós verzióban is elérhető. Jó 

szórakozást kívánunk hozzá, s bízunk benne, hogy a 

2013-as termékek és minták elnyerik majd 

tetszésüket, ahogy már a frankfurti vásár közönségét is elbűvölték. 

HERENDI PORCELÁNMANUFAKTÚRA 

2013 ÚJDONSÁGOK 

http://herend.com/hu/herend-klub/
http://herend.com/hu/herend-klub/letoltesek/idoszaki/
http://herend.com/hu/herend-klub/letoltesek/idoszaki/
http://herend.com/hu/aktualis/hireink/reszletek/herend.com/hu/herend-klub/letoltesek/idoszaki/
http://herend.com/hu/aktualis/hireink/reszletek/herend.com/hu/herend-klub/letoltesek/idoszaki/
http://herend.com/hu/aktualis/hireink/reszletek/herend.com/hu/herend-klub/letoltesek/idoszaki/
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A Magyarországon működő Herendi 

Porcelánmanufaktúra 1826-os alapítása óta mára a 

világ legnagyobb porcelánmanufaktúrájává vált, ahol 

évszázados tradíciókat őrizve minden 

munkafolyamat - a korongozástól a festésig - 

kézműves eljárással történik mind a mai napig. 

Termékpalettája 

16.000 forma és 4000 minta szabad kombinációja 

révén több tízmilliós választékot alkot, melynek 

mindegyike a világ több mint 60 országában a 

kivételes minőség, az érték és a szépség szimbóluma. 

Herend egyik legrégebbi és legismertebb mintája a 

gyönyörű Viktória minta. 

A távol-keleti stílusú színpompás dekorációt csaknem 

százféle, élénk színekkel megfestett lepke és virágzó 

ágacska alkotja, mely a nemzetközi hírnevét 

megalapozó első rangos elismerését az 1851-es 

Londoni Világkiállításon szerezte. A siker valódi 

megkoronázója azonban a névadó Viktória angol 

királynő volt, aki kastélya számára e mintával díszített 

étkészletet rendelt. 

Tisztelettel kínáljuk Viktória mintás szalvétánkat, legyen dísze asztalának! 

 

 

 

 

2013. február 6-án a Herendi 

Porcelánmanufaktúra Zrt. egy Herendi előadást 

tartott Dunaföldváron. Az előadást Krámlik 

Attila, a Porcelánmanufaktúra PR-managere 

tartotta. 

A kötetlen beszélgetés keretein belül 

bemutatásra került a Manufaktúra történelme, a 

múlt és a jelen hazai és nemzetközi sikerei, a 

Magyarországon egyedülállónak számító 

tulajdonosi összetétel és végül, de nem utolsó 

sorban maga a porcelán is. 

Kiemelt szerepet kapott a manufakturális porcelánkészítés bemutatása is, hiszen egyedi és 

különleges termékek úgy születnek Herenden, hogy a porcelánmassza első érintésétől a 

festőecset utolsó simításáig minden kézi úton történik. 

ÚJDONSÁG HERENDTŐL 

HERENDI EST DUNAFÖLDVÁRON 
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A rendezvény résztvevői akár saját szemükkel is megcsodálhatták a híres Herendi porcelánokat, 

melyek nemesi vagy királyi családok is vásárolnak. Így az eseményen megtekinthető volt egy-

egy darab a Viktória mintából és az Apponyi mintából, mint ahogy egy Gömböc és az áttörést 

bemutató kis bonbonniere is. 

Az egybegyűltek nagy érdeklődéssel fogadták a Herenddel kapcsolatos információkat, melyet az 

előadás utáni kérdészuhatag is bizonyított. 
 

 

 

 

 

 

Házi disznót vágtak, majd fel is dolgozták azt egy szakképzett szakács közreműködésével az 

elmúlt hétvégén Zirc művelődési házának szervezésében. 

A főszerepet ezúttal Hollender Róbert szakácsra 

osztották, aki kiválóan meg is felelt ennek a 

feladatnak. Bontott, darabolt, sütött-főzött, így a 

derék sertések hamarosan a tányérokra kerültek. 

A látványosságra összegyűltek élőben 

követhették a disznóvágás fortélyait, de aki arra 

volt kíváncsi, hogyan is csinálhatták ezt eleink, 

annak sem kellett csalódnia. Illés Ferencet, a 

Reguly múzeum nyugalmazott igazgatóját azért 

hívták meg a szervezők, hogy erről meséljen. 

A magyar házisertés mellett terítékre került két 

muflon is, az egyiket a helyi vadásztársaság, a másikat a HM Verga Zrt. ajánlotta fel a 

rendezvényre. Ezeket is szakavatott személy készítette elő, Arkagyij Longortov, egyenesen a 

magyarok őshazájából, Nyugat-Szibériából. A nézősereg támogatói jegy ellenében kóstolhatta 

meg a finomságokat. A vásárlók ellenőrző szelvényeit felhasználva sorsolták ki azt a szerencsés 

személyt, Hevesi Mariannt, aki a toros tál gazdája lehetett. A gasztronómiai élmények mellé 

kulturális körítés is járt. Délután máglyát gyújtottak, melyben elégették a telet jelképező 

szalmabábot. A vastagon felöltözött báb zsebeit azonban előtte alaposan teletűzdelték gondűző 

cetlikkel. Így mikor a báb hamuvá lett, vele együtt búcsút vettek a téltől és mindenféle rossztól 

is. 

  

 

 

 

 

 

Zirc – A kommunizmusnak a világon több mint százmillió áldozata volt, ez négyszerese a 

fasizmusénak. A II. világháború után Sztálin tervbe vette a megmaradt zsidóság deportálását, a 

KGB el is kezdte az előkészületeket. Ezeket a tényeket Holecz Tibor történelemtanár idézte fel 

vasárnap, a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján rendezett megemlékezésen. Az 

eseményt a Zirci Országzászló Alapítvány szervezte, de ezúttal formabontó módon nem az 

Sertés magyarul, muflon ősmagyarul  

 

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Zircen 
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országzászló emlékműnél, hanem a városháza nagytermében tartották meg. Bevezetőjében 

Egervölgyi Dezső, a Zirci Országzászló Alapítvány kulturális felelőse felhívta rá a figyelmet, 

hogy azért emlékezünk múltunknak erre a tragikus szakaszára, amely szellemileg és érzelmileg 

tett tönkre egy nemzetet, hogy többé ilyen ne fordulhasson elő. 

Holecz Tibor áttekintette a magyarországi kommunizmus 

történetét, kitért az elkövetett bűnökre. Szólt többek között a 

koncepciós perekről, a szerzetesrendek feloszlatásáról, az ifjúság 

körében népszerű szerzetestanárok, hitoktatók ellen indított 

eljárásokról, esetenkénti meggyilkolásukról. Halálra kínozták Papp 

József Kelemen ciszterci gimnáziumi tanárt, meggyilkolták a rövid 

szerzetesi életét Zircen kezdő Brenner József rábakethelyi 

segédplébánost. A diktatúrák bűneivel kapcsolatos kettős mérce 

jelen van az Európai Unióban és a magyar közgondolkodásban is – 

aktualizálta a témát a szónok, utalva az alkotmánybíróság legutóbbi 

döntésére, melyben bizonyos esetekben engedélyezték a 

kommunizmus jelképeinek használatát. 

A megemlékezésen Huszár Lőrinc cisztercita szerzetes az összegyűltek előtt, majd velük együtt 

imádkozott a kommunizmus áldozataiért. 

 

 

 

 

 

 

 

Ezzel a címmel tartott nagy sikerű előadást Bodajkon Dr. Papp Lajos szívsebész professzor. A „ 

Mindennapi értékeink” elnevezésű előadássorozat nyitó rendezvényén a megjelent szép számú 

hallgatóság most is, mint közel 2 éve, lenyűgözve figyelte professzor úr gondolatait. Legfőbb 

mondanivalója a szeretetnek az emberi gondolkodás középpontjába helyezése volt. 

 

 „Megcélozni a legszebb álmot,  

 Komolyan venni a világot, 

 Mindig szeretni és remélni, 

 Így érdemes a Földön élni.” 

  

Ennek kapcsán beszélt orvosi 

pályájáról, és arról, hogy ő csak 

magyarul tud gyógyítani. Elismert 

szívsebészként hívták külföldre, de a 

haza, a nyelv és a hit mindig itthon 

tartották. Professzor úr szuggesztív 

személyiségével, előadásmódjával 

szerzett felejthetetlen élményt 

közönségének. 
 

 

 

Szívünk tükrében 
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Nyaralás, osztálykirándulás Hajdúszoboszlón! 

 

Határidő: 2013. április 12. 

A hajdúszoboszlói Szép Ernő Középiskolai 

Kollégium pályázatot hirdet általános és 

középiskolás csoportok részére, 

osztálykirándulás/nyári táborozás 

szervezésére. 

Pályázhatnak: gyermek- és ifjúsági 

szervezetek, általános és középiskolai 

osztályok, baráti közösségek, egyesületek, 

alapítványok, önkormányzatok, egyéb 

szervezetek 

Pályázat célja: Szeretnénk olcsó nyaralási, pihenési lehetőséget biztosítani diákcsoportok részre. 

Helyszín: Szép Ernő középiskolai Kollégium Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 15 

Hajdúszoboszló Magyarország egyik leghíresebb fürdővárosa, mely a fejlesztéseknek 

köszönhetően 2010-től már egész évben várja az idelátogatókat, a szórakozni illetve pihenni 

vágyókat. A strand hatalmas kiterjedésű, sok medencével és csúszdaparkkal várja a vendégeket. 

2010 tavaszán készült el az új Aqua-Palace élményfürdő, mely rossz idő esetén is biztosítja a 

kikapcsolódást. Fontos még megemlíteni a fedett fürdőt, mely gyógyvizével a gyógyulásra 

vágyókat várja. 

A kollégium épülete 3 szintes, az emeleteken 18-18 négy ágyas szoba található, melyekhez 

közös mellékhelyiség és zuhanyzó tartozik. A szobákban 1-4 fő elhelyezésére nyílik lehetőség. 

Minden emeleten 2 klubhelyiség található, ahol a tévézés is megoldható. 

Külön kérésre internet hozzáférést, programok szervezéséhez 60 főt befogadó klubszobát tudunk 

biztosítani. 

Az épületen belül, a földszinten található az ebédlő, ahol a félpanziós ellátást biztosítjuk. 

Bővebb felvilágosítás: www.szepe-hszob.sulinet.hu 

Pályázható időpontok: 2013. május 1-től augusztus 12. 

Pályázható éjszakák száma:  

A csoportok maximum 36 főből és 2 kísérőből állhatnak  

A csoportokat hetes váltásban fogadjuk: érkezés hétfőnként - távozás pénteken  

Támogatás mértéke:  

4 éjszakai szállás + félpanziós ellátás ( hétfő vacsorával indul, pénteken reggelivel zárul)  

10 960 Ft/ fő ( + 18 év felett napi 450 Ft IFA fizetendő)   

A nyertes pályázókat folyamatosan értesítjük! 

Kérjük, hogy a mellékelt pályázati adatlapot elektronikus formában a szepekoli@gmail.com 

email címre küldjék el. 

 

Pályázati lehetőség 

http://www.szepe-hszob.sulinet.hu/
mailto:szepekoli@gmail.com
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Időpont: 2013. március 1. 18 óra 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem 

Az előadás címe: 

Mindennapi értékeink 

Segítő Szűz Mária kegyhelyén Szent István életéből merítve. 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Almádi István 

polgármester 

PROGRAMOK 

MEGHÍVÓ GULYÁS MÁRIA ÍRÓNŐ ELŐADÁSÁRA 
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Bodajk Város Önkormányzata nevében 

tisztelettel és szeretettel meghívom 

2013. március 8-án (péntek) 17 órakor 

a Moziban tartandó Nőnapi rendezvényünkre. 
 

A rendezvényen fellép:  

Paso de Baile  
nőnapi nosztalgia műsorral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁL DUDARON 

MEGHÍVÓ NŐNAPI RENDEZVÉNYRE 
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Bodajkon a borversenynek hagyománya van. S ha már iszunk, együnk is mellé finomat. 

Ezért ismételten megrendezésre kerül a Pogácsasütő és Borverseny 

a Művelődési Házban (Moziban) 

2013. március 9-én (szombaton) 

melyet az önkormányzat, Bubenik Tibor segítségével szervez. 

  

A versenyen való indulás feltételei 
Borverseny: 2 palack saját készítésű bor, megjelölve az évjáratot és a fajtát.  

Pogácsasütő verseny: 1 tepsi pogácsa, megjelölve milyen ízesítésű. 

Bárki nevezhet a versenyekre. 

A borok és a pogácsák leadása: a rendezvény napján 14 órától 15 óráig. 

Eredményhirdetés: 17 órakor 

  

A pogácsasütő és borversenyen való részvételt, kérjük, jelezzék személyesen a Polgármesteri 

Hivatalban, vagy a 22/410-001-es telefonszámon.  

  

A jó hangulatról a kiváló borok és fenséges étkek mellett összeállított műsorunk és zeneszó is 

gondoskodik. 

  

Szeretettel várunk mindenkit! Kóstolják meg a finom borokat és pogácsákat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Pogácsasütő és Borverseny 
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Szeretettel meghívjuk Önt és családját 

2013. március 02-án (szombaton) 15 órakor kezdődő 

„Tavaszhívogató" IRODALMI DÉLUTÁNUNKRA! 

 

„ÖRÖK BARÁTAINK" - Klasszikus vers remekek a világirodalomból magyar műfordításban, 

eredeti szemelvényekkel. 

Előadó: Udvardi János Közreműködnek:  

Sárközi Laura és Horváth Krisztián tanulók 

„Jól csak a szívével lát az ember..." címmel kiállítás nyílik 

Szabó Szonja szájjal festő művész műveiből 

 

A kiállítást megnyitja: Lepsényi Bálint költő 

 

„Dalok a MIKSZ műhelyből" bemutatkoznak az 

„Az aranytorkúak..." Linczné Ruff Ági előadó 

Szűcs Kitti előadó 

„Versek, prózák a MIKSZ műhelyből" 

Nuszpl Zsolt költő, Klein Magda író Sárközi Laura és Horváth Krisztián tanulók 

Helyszín: 

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

Mindenkit szeretettel várunk!  

 

 

 
 
 
 

Időpont:2013. április 27. 
 

Helyszín:Taliándörögd 

 
Hagyományőrzés céljából a helyi gyapjú feldolgozása, a gyapjú, mint természeti kincs 

hasznosítása, gyakorlati felhasználása. Egy elfeledett ősi mesterség, hobbi, készségfejlesztő 

szakma újraélesztése a célunk. A Rokka és a Gyapjú feledésbe merült varázslatos világára 

szeretnénk újra emlékeztetni az érdeklődőket. Bebarangolni eme ősi mesterség, eddig 

kiaknázatlanul előttünk heverő csodálatos varázsütésszerű birodalmát.  
Nem utolsósorban szemléletformálás. Hagyományaink újraélesztése korszerű körülmények 

közé ágyazva. 

 

 

 

 

 

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 

IRODALMI DÉLUTÁN MÓRON 

I.  Magyar GyapjúFesztivál  
" egy elfeledett varázslat ébredése" 

 

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

