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Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülizsgálat 
 

Megjelent az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye a 93/2007. (VII. 29.) FVM 

rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján elkészült Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia (HVS) felülvizsgálatáról, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 

Irányító Hatóságához (IH) történő benyújtásáról, valamint a LEADER Helyi Akciócsoport 

(HACS) ezzel kapcsolatos feladatairól. 
A HACS által a 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII.4.) FVM rendelet 

értelmében elkészített HVS felülvizsgálata a gazdasági, társadalmi helyzet változása, valamint a 

LEADER program végrehajtására vonatkozó egyéb feltételek változása, és a forrásallokációban is 

tükröződő célrendszer prioritásainak lehetséges módosulása miatt indokolttá vált. A HVS felülvizsgálat két szakaszból fog 

állni: a HVS általános részének felülvizsgálata (a továbbiakban: HVS általános felülvizsgálat), valamint a projektötlet-

gyűjtésre épülő célterület tervezés (a továbbiakban: HPME katalógus kidolgozása).  

Tervezett ütemezés  

1. szakasz 

A HACS-ok számára a HVS általános felülvizsgálatára a 2011.02.07. – 2011.03.18. közötti időszak áll rendelkezésre az 

alábbiak szerint.  

2011.02.07. – 2011.02.20.: HVS általános felülvizsgálat indító megbeszélés. A tervezői csoport kijelölése. 

2011.02.15-ig.: HVS általános felülvizsgálat és projekt ötlet gyűjtés meghirdetése.  

2011.02.15. – 2011.03.04.: Fórumok tartása. A HVS jövőképe, célkitűzései, intézkedései. Projektötlet-gyűjtés.  

2011.03.07. – 2011.03.11.: HVS dokumentum véglegesítése (tervezői csoport) és jóváhagyása (HACS általi jóváhagyás).  

2011. 03.16. –2011.03.18.: HVS dokumentum IH-hoz való benyújtása elektronikus formában. 

2. szakasz 

Projektötletek jóváhagyása, célterület tervezés: 

                  2011.03.11. – 2011.03.27.: Tervezői csoport és HACS döntés a beérkezett projektötletekről. HPME katalógus 

összeállításának megkezdése . 

2011.03.28. – 2011.04.20..:  HPME katalógus véglegesítés. IH egyeztetés.  

HPME katalógus jóváhagyása. HPME-k IIER-ben rögzítése. HPME katalógus Excel formában való benyújtása az IH-hoz 

2011.04.30.: HPME katalógus megjelenése a LEADER rendelet alapján kiírt Pályázati Felhívásban.  

                            2011.06.30. – 07.30.: LEADER pályázatok tervezett benyújtása (a LEADER rendelet hatályba lépését követő 60 napot 

követően) 

A HVS felülvizsgálatban bárki részt vehet. A HVS felülvizsgálattal kapcsolatos észrevételeiket illetve projekt ötleteiket, 

javaslataikat az erre a célra közzé adott projektötlet adatlapon várjuk az alábbi elérhetőségeinkre: 

Cím: 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. 

Telefon: 88/415-791 

             E-mail: abakonyert@gmail.com 

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/
mailto:abakonyert@gmail.com
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Az adatlap elérhető a www.abakonyert.hu honlapunkon a jobb oldali bokszsávban a HVS FELÜLVIZSGÁLAT alatt. 

Ugyanitt követhetik nyomon a felülvizsgálat aktuális állásáról szóló tájékoztatásokat, valamint a HVS véleményezés alatt 

levő aktuális szövegét, tervezett célterületeit, munkaanyagait. Egyesületünk a HVS felülvizsgálat alatt folyamatos 

konzultációs lehetőséget biztosít a munkaszervezeti irodájában. A projektötleteket a helyi tervezői csoport rendszerezi és 

dolgozza fel. A tervezési csoport ülései nyitottak, ezek dátumait honlapunkon folyamatosan nyomon követhetik.  

Minden érdeklődő részvételére számítunk! 

 

 

Brüsszel: Leader as a driver for Rural 

Europe: workshop for new LAGs” –konferencia                                                      
 

„Felemelő érzés volt látni, hogy milyen sok ország akciócsoportja tartotta 

fontosnak a részvételt, hogy értekezzen a munka szépségeiről és 

nehézségeiről, és hogy újabb együttműködő partnereket keressen.”  

Közel négyszáz Vidékfejlesztési Helyi Akciócsoport képviselője, közöttük 

húsz magyar vidékfejlesztési szakember találkozott Brüsszelben kétnapos 

munkaértekezleten, az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (EN RD) és a 

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezésében, melyen Egyesületünk is 

képviseltette magát. Az első napon a plenáris ülések folyamán elhangzó 

előadásokból közös alaptudást és információt kaptunk a Leader és az EN 

RD jelenlegi helyzetéről, valamint néhány akciócsoport bemutatkozására is sor került. A délutáni műhelymunkák közül az 

„A” –HVS végrehajtása blokkon vettem részt, ahol több ország egészen eltérő felépítésű akciócsoportjai beszéltek az általuk 

végzett pénzügyi, értékelési, menedzsment technikákról. 

A nap folyamán többször nyílt lehetőség a tematikus sarkokban a nemzetközi együttműködések fejlesztésére, én a finn 

Österbotten csoport képviselőjével tárgyaltam a lehetséges turisztikai együttműködési területekről.  

A második nap folyamán a „B” műhelymunkán- Végrehajtás dinamikáján vettem részt, melynek magyar moderátora Dr. 

Nemes Gusztáv is hozzájárult a lendületes lebonyolításhoz. Itt rendkívül érdekes és adaptálható ötleteket láttunk főként az 

angol és észt kollégák beszámolóiból, majd a hozzászólásokban is egyre több kolléga (főként a skandináv területekről) 

mondta el, hogy pl. az ifjúság bevonásával mennyi új lehetőséget tudunk az akciócsoportban teremteni a közösség 

megmozgatására. Sajnos az idő rövidsége miatt a „C” műhelymunkán nem sikerült részt venni, de az elhangzott  

előadásokról beszélgettem a részt vevő magyar kollégákkal, illetve reményeim szerint le tudom majd tölteni őket az EN RD 

honlapjáról. 

A 2. napon is folytattam tárgyalásokat a lehetséges nemzetközi partnerekkel: elsőként Paula Fogassal az élet minőség 

témakörben, ő a Lider Cluj Akciócsoport képviselője és sok kérdése volt az akciócsoport indításával, a munkaszervezet 

működtetésével, nemzetközi együttműködések kapcsolatosan. Ezt követően a 2010-es LINC konferencián megismert finn 

Reija Vinanennel tárgyaltam, aki már korábban is felajánlotta egy finn-magyar közös projekt lehetőségét, de tavaly a 

nemzetközi kapcsolatok finanszírozásának bizonytalanságai miatt jeleztük, hogy nem tudunk még együttműködni. Most egy 

új, kulturális és turisztikai projektben ajánlotta fel az együttműködési lehetőséget a finn és egy litván akciócsoporttal.   

A konferencia záró blokkjában összegzéseket hallhattunk az előadásokról, műhelymunkákról, illetve elmondták, hogy a 

közeljövőben magyar, lengyel és német vidékfejlesztési konferenciák is lesznek, ahova szintén érdemes ellátogatni.  

Igéret hangzott el arra vonatkozóan a DG Agri Igazgatóságától (Sousa Uva Úr képviseletében), hogy ezentúl rendszeresen 

lesznek brüsszeli vidékfejlesztési találkozók, hiszen a nagy számú részvétel mutatja a találkozókra való óriási igényt. 

Továbbá elhangzott, hogy a vidékfejlesztés legalább annyira hangsúlyosan jelen lesz a 2014-2020-as ciklusban, mint 

amennyire most fellelhető. 

Egyesületünk képviseletét azért tartom hasznosnak, mert lehetőségünk nyílt, hogy a vidékfejlesztés kérdéseit globálisan, 

nemzetközi viszonylatban is láthassuk, jó és rossz példákat hallottunk, rengeteg nemzeti és nemzetközi kapcsolatot 

építettünk, ezáltal az együttműködéseinket megsokszoroztuk a kollégákkal.  

Sok jó és adaptálható ötletet kaptunk külföldi társainktól, illetve megerősített bennünket az a tudat, hogy más országokban is 

sokszor hasonló problémákkal, kihívásokkal küzdenek a kollégák, de vannak már mérhető eredmények, érdemes tovább 

vinni ezeket. Külön örömmel hallottam, hogy Európa után a Leader 

kiterjesztésre került afrikai és dél-amerikai országokban is, jó lenne ezek 

tanulságairól a későbbiekben részletesen hallani.  

Azt is nagyon jó kezdeményezésnek tartom, hogy a magyar akciócsoportok 

mellett a vidékfejlesztés központi szereplőinek képviselete is jelen volt ezen a 

rendezvényen és a teljes csoport egy egységet alkotott, ez nagyon fontos a 

későbbi együttműködések miatt. 

Köszönjük a lehetőséget, hogy Közösségünk részvételét is finanszírozták! 

Lehetővé tették, hogy az európai leader hálózat és akciócsoportok jelenlegi 

feladatait, kihívásait, problémáit látva tudjuk a saját munkánkat még nagyobb 

elhivatottsággal végezni. 

Hutvágnerné Kasper Judit 

Munkaszervezet vezető 

http://www.abakonyert.hu/
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Együttműködés és szemléletformálás a fenntartható turizmusért 
 

 „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület 

fontosnak tartja az együttműködésen alapuló programok 

koordinálását. A most induló, „Együttműködés és 

szemléletformálás a fenntartható turizmusért” elnevezésű 

projekt célja, hogy a legmodernebb, GPS-es és web 2-es technikák 

felhasználásával vonzzunk turistákat vidékünkre. Projektünk 

keretében internetes, Google maps alapú, GPS koordinátákat, 

fotókat, kisfilmeket és leírásokat tartalmazó térképeket hozunk 

létre, amelyeket az idelátogató turisták az internetről ingyenesen 

tölthetnek le gépeikre. (A Google maps a Google internetes kereső 

térképe, a legszélesebb körben alkalmazott internetes 

térképrendszer.) Ezzel szeretnénk térségünket az interneten is 

jobban láthatóvá, vonzóvá tenni, hogy az idelátogató turisták előtt se 

maradjanak rejtve értékeink, attrakcióink. Projektünkhöz Leader forrásból nyertünk támogatást. A Térségek közötti és 

nemzetközi együttműködéseket célzó LEADER pályázat megvalósításában, ahogy arról már korábbi hírlevelünkben is 

beszámoltunk 6 másik magyar LEADER Akciócsoport is részt vesz. A program célja egy közös turisztikai arculat 

kialakítása, magyarországi és nemzetközi LEADER csoportok jó gyakorlatait és tematikus szakmai találkozók tapasztalatait 

felhasználva. A résztvevő csoportokkal és a térségünkből jelentkezőkkel közösen, azonos tematika mentén interaktív, GPS-

szel követhető túraútvonalakat alakítunk ki. A túraútvonalak kialakítása a települések aktív turisztikai, közösségi 

szereplőivel közösen történik. Az összefogás eredményeképp, a helyi lakosok helyismeretére támaszkodva 

összegyűjtjük a természeti, kulturális, épített örökségi értékeket, turisztikai szolgáltatásokat. Arra törekszünk, hogy 

vidékünk kiemelkedő értékeit, a turisztikai szálláshelyet kínálókkal, vendéglátóhelyekkel, rendezvényekkel együtt kínáljuk.  

Az elkészülő térképeket, azok alapanyagait (fotók, leírások, koordináták stb.) a település a továbbiakban szabadon 

használhatja saját térképek, információs táblák stb. elkészítéséhez és a település honlapján is megjelenhet. Ezzel is szeretnénk 

segítséget nyújtani a turisták minél jobb, szélesebb körű tájékoztatásához. 

A program további erőssége, hogy térségünk határain túl nyúlik, hiszen az ország 6 másik turisztikailag jelentős területén is 

hasonló program indult. Az általunk készített anyag az ő honlapjukra is felkerül. 

A program sikerének érdekében, februártól tematikus lakossági fórumokat szervezünk „A BAKONYÉRT” Egyesület 

működési területéhez tartozó 29 településen.  

 

 

Új lendületet ad a Széchenyi Terv a vidékfejlesztésnek 
 

Az Új Széchenyi Terv azokra az életképes elképzelésekre 

épít, amelyek a gazdaság szereplőitől származnak, hiszen 

az elmúlt fél évben konzultáció folyt a gazdaság 

megerősítéséhez szükséges lépésekről – mondta Fazekas 

Sándor Karcagon, ahol a helyi vállalkozók előtt 

ismertette a Széchenyi Terv agráriummal és 

vidékfejlesztéssel kapcsolatos részleteit. 

A vidékfejlesztési miniszter kijelentette: a következő 15-

20 évben nem élhetünk úgy, ahogyan eddig, sokkal 

rugalmasabb munkaerőpiacra, jóval nagyobb 

termelékenységre, hatékonyságra lesz szükség a jövőben, 

ha Magyarország és Európa versenyképes akar maradni. 

A tárcavezető beszélt arról is, hogy az új kormány 

lendülete a Széchenyi Terven is érződik. Gyorsítjuk, 

egyszerűsítjük az eljárásokat, fele annyi jogszabály, fele 

akkora terjedelem, fele annyi ügyintézési idő mellett az 

eddiginél sokkal hatékonyabb támogatási rendszert 

építünk ki a tárcánál – tette hozzá. 

Az Új Széchenyi Tervben kiemelt helyet kaptak a kis- és 

középvállalkozásokat támogató pályázatok, ha ez a 

szektor erősödik, akkor új munkahelyek lesznek, és 

beindul a magyar gazdaság is. A ma kezdődő program 80 

pályázatára 500 milliárd forint áll rendelkezésre. Az 

ÚSZT hét programja közül öt kapcsolódik szorosan a 

vidékfejlesztéshez: az Egészségipari, a Zöldgazdaság-

fejlesztési, a Vállalkozásfejlesztési, a Foglalkoztatási és a 

Közlekedésfejlesztési Program. 

Az Egészségipari Programon belül megtalálhatók a 

növényházi kertészet fejlesztési lehetőségei, a kertészetek 

geotermikus-energia alapú energetikai korszerűsítése, és 

a bio élelmiszerek növényházi kertészetekben történő 

termesztésének ösztönzése.  

A Zöldgazdaság-fejlesztési Program a „zöld 

mezőgazdaságra” helyezi a hangsúlyt, ami magában 

hordozza a mezőgazdasági alapanyagok, melléktermékek, 

megújuló energiaforrások hasznosítását; továbbá 

előmozdítja az öko- és környezetbarát termékek 

előállítását. Pályázni lehet olyan technológiák 

beszerzésére, gyártására, infrastruktúrafejlesztésre, 

amelyek a mezőgazdasági és erdészeti alapanyagokból, 

melléktermékekből energiát állítanak elő. 

A Vállalkozásfejlesztési Programhoz szervesen kötődik 

az Agrár Széchenyi Kártya, amelyet nagy várakozás előz 

meg. A Vállalkozásfejlesztési Program része az 
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„élelmiszeripari vállalkozások támogatása 

alapprogram”. Fazekas Sándor kijelentette: támogatjuk 

azokat a fejlesztéseket, amelyek segítségével magasabb 

hozzáadott értékű, kiemelkedő minőségű, különleges 

igényeket kielégítő termékeket lehet előállítani.Segítjük 

az elérhető legjobb technológiák alkalmazását, amelyek 

garantálják a minőséget, a fenntarthatóságot, az 

élelmiszerbiztonságot. Pártfogásba vesszük a nagy 

kézimunka igényű „kézműves” termékek előállításához 

szükséges beruházásokat, támogatjuk, hogy újraéledjenek 

a hagyományőrző kisipari tevékenységek. Ez ugyanis 

nagyban hozzájárul a vidéki családok megélhetéséhez, a 

vidék életminőségének javításához. Emellett növeli a 

helyi foglalkoztatást, és megállítja a falvak 

elnéptelenedését, az elvándorlást. 

A Foglalkoztatási Program elsődleges célja, hogy 

bővüljön a munkaerőkínálat; előmozdítsa a közvetlen 

munkahelyteremtést, segítse a család és a munka 

összeegyeztetését, támogassa a munkaerőigényes 

vállalkozásokat. A Közlekedésfejlesztési Programban 

pedig a közös raktárbázisok kialakítására nyílik lehetőség 

– foglalta össze Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 

a Széchenyi Terv agráriumot és vidékfejlesztést érintő 

elemeit. 

 

Forrás: VM

 

 

 

Újabb pályázatok a vidékfejlesztésben 

„Hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítására pályázhatnak másfél hónapon 

belül a vidéken élők. A települési önkormányzatok kapcsolatépítési programjára 

700 millió forint áll rendelkezésre” – jelentette be V. Németh Zsolt 

vidékfejlesztési államtitkár. Hangsúlyozta: a kormány elkötelezett a falusi kultúra 

és a közösségi terek megőrzésében. Az államtitkár mindezt a Komárom-

Esztergom megyei Bajon mondta, ahol a település új közösségi terét adta át. Az államtitkár szerint a Magyar Nemzeti Vidéki 

Hálózat (MNVH) forrásából olyan programokra is lehet pályázni, amelyek a vidékfejlesztésben érintett intézmények, 

szervezetek és települések együttműködését segíti. Az MNVH által kezelt forrás évente egymilliárd forint lesz, az elnyerhető 

összeg felső határa hárommillió forint, így évente mintegy 300 projektet lehet támogatni. V. Németh Zsolt szerint a sikeres 

pályázatok alapfeltétele, hogy a hangsúly a kapcsolatépítésen és a jó gyakorlatok átadásán legyen.  

„Hamarosan mikrovállalkozások támogatására és turisztikai fejlesztésekre is lehet pályázni” – hangsúlyozta az államtitkár 

baji sajtótájékoztatóján. A település új, Integrált Közösségi és Szolgáltató Terének (IKSZT) átadásán az államtitkár elmondta: 

az IKSZT-t régebben egyszerűen falusi kultúrháznak nevezték, ma már azonban olyan közösségi térre van szükség, ahol a 

hagyományok ápolása mellett a XXI. század kihívásainak is eleget tud tenni.  

Forrás: umvp.eu 
 

 

Áprilistól lesz új Építési Normagyűjtemény! 
 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja minden érintett ügyfele figyelmét a 

4/2011 IH Közlemény megjelenésére, amelynek értelmében - az Építési 

Normagyűjteményre (ÉNGY) vonatkozó szabályok módosítása miatt - az első 

negyedévben továbbra is a 2010. december 31-én hatályos ÉNGY 2010/2. verzió marad 

érvényben.  

2011. március 31-ig az Irányító Hatóság új ÉNGY-t tesz közzé, melyet 2011. április 1-jétől kell alkalmazni.  Az MVH 

beruházási támogatásban részesülő ügyfelei addig is nyújthatnak be kifizetési kérelmeket, ám a módosítások figyelembe 

vételével dönthetnek amellett is, hogy megvárják az ú j Normagyűjtemény életbe lépését. 

 

Forrás: www.mvh.gov.hu 

 

Monitoring Adatszolgáltatás! 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy  megjelent a  minden nyertes számára kötelező monitoring adatszolgáltatást szabályozó rendelet! 

  

A vidékfejlesztési miniszter 8/2011. (I. 31.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott 

intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet és 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet módosításáról. 

 

Az adatszolgáltatási kötelezettség  időtartama: 2011. február 15 - március 15. 

Az ügyfél monitoring adatszolgáltatási kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül teljesítheti, 

melyhez a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Útmutatót, az elektronikus felület használatához oktató 

videókat készít. 
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A Magyar Kultúra Napja - Dudar 
 

A Magyar Kultúra Napja, a Himnusz születésnapja alkalmából 

rendezvényt tartottak Dudaron. Az esemény alkalmat adott arra, hogy több 

figyelmet szenteljünk hagyományainknak, őseinktől kapott kulturális 

örökségünknek. Ezen a napon mindenki adott valamit a másiknak. A 

résztvevők figyelmüket, tiszteletüket adták, az előadók, szereplők, kiállító 

művészek pedig verseiket, alkotásaikat. 

Lelkünkben, gondolkodásunkban, törekvéseinkben keressük a tiszta szót, 

az igényes zenét, az értékes alkotásokat. A kultúra minden területét meg 

kell értenünk, értelmeznünk kell, de ami a legfontosabb, meg kell élnünk. 

Kell, hogy egyszer, legalább egyszer tiszta szívből elénekeljük számunkra 

kedves dalunkat, elmondjuk másoknak kedvenc versünket, elkészítsük 

legszebb tárgyi alkotásunkat. Az ezekből jövő pozitív érzésekkel kell 

táplálkoznunk, hogy a valódi értékek kísérjék életünket. Keressük mindenben, s mindenkiben a szépet, a jót.  

A rendezvényen fellépett Puskásné Tófeji Valéria író, költő, Horváth Józsefné, Molnár Lászlóné, Nagy Lászlóné, Sashalmi 

Jánosné amatőr írók, költők, Czeglédi Katalin és Pappné Rácz Ildikó népi iparművészek, Hegedűs Árpád kosárfonó mester, 

Földesi Barnabás festőművész, Kálmán István református lelkész és a Dudari Nyugdíjas Klub. 

A csodálatos zenei műsort, egy gyönyörű és megható irodalmi összeállítás követte, majd az egész délutánt egy lenyűgöző 

kiállítás koronázta meg.  

  

Tóth Edina Kitti polgármester 

 

 

Kiállítóink 
Pappné Rácz Ildikó – Népi iparművész, Csuhéfonó, Népi-játék készítő

 

Szerencsés embernek mondhatom magam, mert azt 

csinálhatom, amit szeretek. 

Gyermekkorom óta érdekeltek a népi kismesterségek, de a 

csuhézással, csak 16 évvel ezelőtt találkoztam. Székely Éva 

mutatta meg az első baba készítési módját. Akkor éreztem 

először, hogy ez az anyag, amibe én is bele tudnék 

„szeretni”. Régi álmom valósult meg, mikor 2002-ben 

elkészült műhelyem, mely festői környezetben található. Az 

erdő szomszédsága a természetes anyagok közelsége jó 

alkotólégkört teremt. Műhelyemet szívesen megosztom 

csuhé és természetes anyagok /gyékény, szalma sás, termések/ iránt érdeklődő kedves 

vendégekkel. Szívesen megmutatom a csuhéból, csutkából készült játékok, tárgyak készítésének 

módját. Csodálatos dolog az élettelen anyagot víz által, új formában élővé varázsolni. Sok 

örömet ad ez a tevékenység, mely felnőttnek alkotás, gyermekeknek játék. Kiegészítő 

programként erdei túrázást, lovaglást, íjászatot tudunk ajánlani családommal.  

Előzetes egyeztetés alapján a hét bármely napján várom a látogatókat. 

 

Elérhetőségek: 
Pappné Rácz Ildikó 

8416. Dudar, Telekitó u. 12. 

Tel.:  36-88-487-604  

Fax: 36-88-487-306 

Mobil:  36-30-560-2452  

E-mail: tas896@vnet.hu, csutkailda@gmail.com 
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Többéves munka után szépült meg a fehérvárcsurgói református templom 
  (EMVA III. tengely - Vidéki örökség megőrzése) 

 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett támogatásokból a Fehérvárcsurgói Református 

Egyházközség az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA 2007-2013) vidéki örökség megőrzéséhez 

16,6 millió forintot nyert.  

Az egyházközség az elnyert támogatásból az 1789-ben épült 

műemlék templom tetőszerkezetének, valamint hajó 

homlokzatának felújítását végezte el. A felújítási munkák 2010. 

október elején kezdődtek meg.  

A munkálatok elvégzése után 2011. január 30-án délután 3 

órakor hálaadó istentiszteletet tartottak, melyre egyesületünk is 

meghívást kapott.  

A továbbiakban az ünnepségről készített cikket olvashatják 

melyet Szűcs Gábor a Székesfehérvári Református Gyülekezet 

presbitere írt. 

Nagy öröme van a fehérvárcsurgói református híveknek, hiszen 

többéves előkészület, majd szorgos és kitartó munkálkodást 

követően külsőleg is megújulhatott a több évszázados templomuk. 

Örömüket Isten iránti hálaadással fejezték ki január 30-án tartott ünnepi istentiszteletükön. A beruházást jelentős Európai 

Uniós, kormányzati és egyházi forrás mellett számos magánszemély felajánlása is segítette.  

Isten iránti hálaadás és öröm egyaránt jellemezte a Fehérvárcsurgó Református Gyülekezet híveit az egyházközség 

templomának megújulásáért és köszönetüket fejezték ki az adakozók felé is. Mindennek rendhagyó alkalom keretében adtak 

hangot, amelyre a testvéregyházak képviselőit és tagjait is meghívták. 

Az ünnepségen köszöntőt mondott Dr. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, dr. Huszár Pál 

főgondnok, a Magyarországi Református Egyház világi elnöke, Bellai Zoltán püspöki főtanácsos, és Imre Bálint, a Mezőföldi 

Református Egyházmegye esperese.  

Isten igéjét Köntös László -Köntös Dezső, a gyülekezet korábbi, 

20 éven át hűséges lelkipásztorának idősebbik fia - a Dunántúli 

Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője hirdette Ámos 

próféta 5, 14-15 és Lukács evangéliuma 18, 18-19 versei alapján. 

Emlékeztetett: az ünnepség a megújulás mellett a reményt is 

kifejezi, hiszen rámutat arra, hogy a fehérvárcsurgói 

gyülekezetnek nem csupán egy a múltból örökölt szép temploma, 

de jövője is van. Hiszen lenne-e értelme egy templomot 

felújítani, ha nem élne bennük a remény? A szomorú tapasztalat 

azt bizonyítja, hogy hazánkban van sok, külsejében megújult 

templom, amely belül azonban üres.  

- Mi azonban nem akarunk műemlék egyházat és műemlék 

keresztyénséget! - hangsúlyozta a lelkipásztor. Az igehirdetés 

kezdetén felolvasott ige kimondja, hogy egy közösség jövője a jóhoz és a rosszhoz való viszonyától függ. Az a társadalom, 

ahol nem különböztetik meg a jót és a rosszat, és ahol az számít „legnagyobb” bölcsességnek, hogy mindent szabad, csak ki 

ne derüljön, az a saját jövője ellen dolgozik. Nem az ember a mércéje a jónak. Isten mondja meg mi a jó és mi a rossz.  

Köntös László lelkipásztor hangsúlyozta, az evangélium arról beszél, hogy annak ellenére, hogy felismerjük 

tökéletlenségünket, a Jézus Krisztusban nyilvánvalóvá vált kegyelem megnyitja az utat számunkra a jóra való törekvésre. Az 

örömhír pedig az, hogy annak ellenére amilyenek vagyunk, részesedhetünk a jóból és a jóban, és rajtunk keresztül Isten 

egyedüli jósága nyilvánvalóvá válhat mások számára is.   

A Biblia a valóságról szól, és arról tanít, hogy miként lehet az ember, és miként kell úgy élnie, hogy életben maradjon. Éppen 

ezért a Biblia - modern könyv. A lelkipásztor feltette a 

kérdést, létezik-e még egyéb más nyilvános közösségi 

helyszín ebben az országban a templomon kívül, ahol az 

emberek azért jönnek össze, hogy a jóról és rosszról közösen 

gondolkozzanak?  

Az igehirdetés után az egyházmegye lelkipásztorainak 

áldásmondásai következtek, majd felolvasták az ünneplő 

gyülekezet számára Dr. Márkus Mihály nyugalmazott 

református püspök, gróf Károlyi György - a fehérvárcsurgói 

kastélyt működtető alapítvány elnökének – valamint Szántóné 

Hargita Csilla – Hargita Pál a gyülekezet volt lelkipásztora 

lányának - az ünnepi alkalomra megfogalmazott köszöntő 

levelét. A hálaadó istentiszteletet a gyülekezet hittanos 

gyermekeinek verses, énekes, zenés műsora zárta.  

 

/Szűcs Gábor - Székesfehérvári Református Gyülekezet presbitere/ 
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Események, programok                                      

„Tien-santól a Bakonyig lóháton”– Zirc 
2011. február 21. hétfő 17 óra  

Csepin Péter úti élményei.  

Helyszín: Békefi Antal Városi Könyvtár és Művelődési Ház 

A program ingyenes! 

 
 
 

„A BAKONYÉRT” Egyesület fórumai 
2011. február 15. 17 óra – Helyszín: Bakonybél, Közösségi Ház  

2011.február 17. 17 óra – Helyszín: Lókút, Általános Iskola 

2011.február 21. 17 óra - Helyszín: Porva, Nefelejcs Német Nemzetiségi Napközi otthonos Óvoda 

2011.február 24. 17.30 – Helyszín: Nagyesztergár, Polgármesteri Hivatal 

2011. február 25. 18.00 – Helyszín: Borzavár, Kultúrház 

Szervező: „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület 

Téma: HVS felülvizsgálat 

Fórumainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 
  

 

Túra Móricházára és a Vörös-sédhez- Bakonybél 
2011.február 27. 10:00 

Gyülekező a Pikoló Vendéglő előtt (Kossuth u. 1.) 

Jöjjön el velünk a Bakonyerdő rengetegén át Móricházára, a Vörös-séd 

völgyébe és az Odvas-kői rétre! 

A túra útvonala: Bakonybél - Gát-hegy - Móricháza - Vörös János-séd - Odvas-

kői rét - Gerence völgye - Bakonybél 

A túra hossza: 11,2 km  

A túra időtartama: 3,5 óra  

Túravezető: Mészner Viktor  

Gyülekező: A Pikoló Vendéglő előtt (Bakonybél, Kossuth u. 1.)

Bővebb információ: Nagy Árpádné Marika (06 30/322-49-34) 

Mészner Viktor (06 30/490-84-01)  

 
  

 
 

Nemzetközi konferencia – Fehérvárcsurgó 
2011. március 9-12. 

 „Etnikai és nyelvi kisebbségek Európában. Gazdagság és tapasztalatok” 

A Károlyi József Alapítvány, a Budapesti Francia Intézet és a Forum Carolus szervezésében az Európa Tanács főtitkára 

Thorbjørn Jagland úr fővédnöksége alatt. 

A konferencia munkanyelve: francia, magyar, német 

Szimultán tolmácsolás a budapesti Hanns Seidel Alapítvány és a párizsi Robert Schuman Alapítvány támogatásával 

Helyszín: Károlyi József Alapítvány, Fehérvárcsurgó 

További információ: www.karolyi.org.hu  

 

 

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 szerkesztő: Turiné Menczel Andrea 

 

Felelős szerkesztő: Turiné Menczel Andrea 

KATARCH 

Mérnöki Bt 

Zirc 

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

