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Beszámoló az Egyesület október-novemberi tevékenységéről 
 

Egyesületünk a LEADER pályázatok esetén a 

kérelemkezelés ügyintézői feladatait befejezte. A 

pályázatnak helyt adó és a forráshiány miatt elutasító 

határozatokkal, illetve az elutasító határozatokkal 

rendelkező pályázatokat, a hiánypótlások és 

pályázatkezelési dokumentumok eredeti példányait, 2010. 

november 05-én átadtuk az MVH-nak további 

ügyintézésre. A III. tengelyes kérelmek esetén mind a 

négy jogcímben (mikro, turisztika, vidéki, falu) lezárult a 

B ügyintézés, három jogcímben (mikro, turisztika, 

vidéki) a támogatási kérelmek Igazgató által jóváhagyott 

állapotban vannak. Folyamatosan segítséget nyújtunk 

nyertes pályázóinknak a kifizetési kérelmek 

összeállításában, arculati elemek alkalmazásában, 

építészeti beruházásokkal kapcsolatos 

kötelezettségeikben. November hónapban szakmai 

fórumot szerveztünk Építési apropók címmel. 

Több alkalommal is tartottunk előadást: 

-   Október 26-án Polgárdiban nemzetközi kapcsolatok jó 

gyakorlatai témában a régiós munkaszervezetek, valamint 

az MVH, IH és VKSZI szakemberek részére, 

 

- Október 27-én a TÁMOP 5.5.3. projektzáró 

rendezvényén a szervezetfejlesztés pozitív eredményeiről 

az egyesület életében, 

- November 12-én a XIII. Bakonyi Turisztikai 

Konferencián az Egyesület eddigi eredményeiről.  

Emellett részt vettünk több értekezleten, képzésen; 

többek között Hegykőn a Naturama találkozón, Győrben 

KAP reform –Vidékakadémián, Balatoncsicsón a 

Közösségi Videó tréningen. Képviseltük egyesületünket 

Velencén, ahol a Leader társadalmi vitáról volt szó és 

elkészítettük ezzel kapcsolatos véleményünket. Partneri 

megállapodás kötöttünk több céggel, vállalkozóval, 

akiket megtekinthetnek hírlevelünk alján Támogatóink 

cím alatt. November 16-18. között MVH ellenőrzésére 

került sor Egyesületünk irodájában a 2009.06-2010.08-ig 

terjedő időszak tekintetében, ami során az ellenőrök 

mindent rendben találtak.   

November 30-án tartottuk a soron következő elnökségi 

ülést.

  

Magyar Vidékakadémia – Győr 
 

Magyar Vidékakadémia elnevezéssel indult útjára a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) rendezvénysorozata melynek 

győri rendezvényén Bajkai János Ferenc elnök és Hutvágnerné Kasper Judit munkaszervezet vezető képviselte A 

BAKONYÉRT Egyesületet. A rendezvény témája a Közösségi Agrárpolitika (KAP) változásai és a vidékfejlesztés kérdése, 

valamint a soros EU elnökségi feladatok bemutatása volt. Az első előadásban Ágai Krisztián az elnökséggel járó felkészülési 

feladatok és a várható hozadék bemutatására tette a hangsúlyt. A magyar elnökségi félév az alábbi négy prioritás köré 

szerveződik: növekedés, munka és felzárkóztatás; erősebb Európa-szolidaritás, kohézió, erős uniós politikák; polgárbarát EU; 

bővítés, szomszédságpolitika és külkapcsolatok. Fontos cél a Stratégia 2020 végrehajtásának megkezdése költségvetési 

tervezés, klímapolitikai célkitűzések megvalósulása, Horvátország csatlakozásának segítése, Duna Régió Stratégia 

elfogadtatása, vidékfejlesztési politika súlyának növelése, munkahelyteremtés. 

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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Majd Papp Gergely, az Agrárgazdasági Kutató Intézet 

tudományos munkatársa tartott rendkívül jó előadást a KAP 

várható változásairól. A 2014-20-as időszakra vonatkozóan 

eltérő „forgatókönyvek” vannak jelenleg, de várhatóan 

november végére közzéteszik azokat az irányokat, amelyekből a 

kutatók már modellezni tudják a várható változásokat. A 

mostani KAP-ból csak 34% a vidékfejlesztés számára lehívható 

összeg, ez várhatóan növekedni fog a következő ciklusban. A 

legfontosabb döntéseket majd a pénzügyminiszterek hozzák, 

akik megállapítják, hogy mennyi pénz jut összességében a KAP-

ra (akár 20-30% csökkenés is lehet). Egy skót kutató készített 

átfogó felmérést a KAP hatásairól, ebben kimutatható volt, hogy 

a KAP szükséges és hasznos, annak megtartása mindenképpen 

indokolt. Fontos a közösségi finanszírozás, valamint a 

vidékfejlesztési támogatások fenntartása. 

A rendezvény utolsó előadásában Dr. Weisz Miklós az AGRYA 
társelnöke és fiatal gazdálkodót hallgattuk meg, ő elsősorban a 

gyakorló mezőgazdasági szakember és családi gazdálkodás szempontjából elemezte a KAP reform várható hatásait.  

 

 

LEADER társadalmi vita 
 

A LEADER-program társadalmi vitájának keretében regionális megbeszéléseken hallgatták meg a koordinációért felelős 

szervezetek képviselői a legfontosabb érintetteket: a LEADER helyi akciócsoportok munkaszervezeteinek véleményeit, 

javaslatait, a program hazai lebonyolításának jövőjével kapcsolatban. 

Elsőként a közép-dunántúli régió akciócsoportjai adhattak hangot 

véleményüknek Velencén. A továbbiakban Mezőtúron, Kisteleken, 

Petőfibányán, Kapuváron és Csurgón gyűltek össze az adott régiók 

vidék munkaszervezeteinek képviselői. A Minisztériumot ezen a 

helyszínen Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, a vidékfejlesztési 

államtitkárság titkárságvezetője, Dr. Maácz Miklós, a Vidékfejlesztési 

Főosztály főosztályvezetője, és Tóth Péter, a Vidékfejlesztési Osztály 

osztályvezetője képviselte. 

„Nem eredményeket, hanem problémákat várunk” - szögezte le 

Maácz Miklós, rövid bevezetőjében arra utalva, hogy a vitaanyag egy 

kiindulópont, amit ezeken az élő vitákon kell élettel megtölteni. 

A nyár folyamán zajlott le a LEADER felülvizsgálata, a VM, az MVH 

és a VKSZI részvételével. A munka eredményeként elkészült egy 

háttéranyag, aminek a főbb pontjait összesítő dokumentum szolgált a 

vita alapjául. Mindkét dokumentum elérhető a www.umvp.eu-n. 

A feltárás során 11 problémakört azonosítottak.  

„Miért fontos a LEADER?” – folytatta a főosztályvezető. Elmondása szerint Brüsszelben egyre növekszik a program 

támogatása, egyre inkább úgy tekintenek rá, mint a „tényleges vidékfejlesztés eszközére”, mivel az igazgatási 

intézményekhez képest hozzáadott értékkel bír a folyamatosan gyarapodó helyi tudás, tapasztalat miatt.  

A főosztályvezető megemlítette, hogy Európában mindenhol akadnak problémák a programmal, Nyugaton is, így nem kell 

túlzottan negatívan látni saját helyzetünket.  

„Az államtitkár elképzelése szerint sokkal nagyobb szerepet kapnának a helyi komplex, vagyis a különböző fejlesztési 

alapokon átívelő együttműködések.” Ez megfelelne annak a régi igénynek, hogy a programok, melyek az EU különböző 

támogatási alapjaiból hívnak le összegeket, egy közös helyi fejlesztési csoport koordinációjában valósuljanak meg. 

A társadalmi vita fontos célja a „helyi és központi szereplők közötti bizalom helyreállítása.” 

A vita menete ezek után a következő volt: a 11 témakört sorban vették végig, mindegyikhez hozzászóltak a HACS-ok 

jelenlévő képviselői. Az észrevételeket rögzítették a VM képviselői, és esetenként helyben reagáltak is. 

A teljes vita közreadására e cikk terjedelmi korlátai nyilvánvalóan túl szűkösek lennének, és itt egyébként is az a célunk, 

hogy a LEADER jelenlegi javításra szoruló részeiről és a megoldási irányokról adjunk pillanatképet – ugyanakkor hamarosan 

elérhető lesz a Vidékjáró magazinban a teljes jegyzet azon olvasóink számára, akiket mélyebben érdekel a téma. 

 

Következő hírlevelünkben jelentkezünk a viták további fejleményeivel. 

/Forrás: www.umvp.eu/ 
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Nemcsak beszélni, tenni kell 
 

A turisztikai ágazat országos és kistérségi gondjairól, 

lehetőségeiről tanácskoztak a kistérségben működő 

vállalkozások, önkormányzatok, intézmények képviselői 

és más érdeklődők pénteken a 13. Alkalommal 

megrendezett Bakonyi Turisztikai konferencián. Mint a 

nyitóelőadásból kiderült, a jövő év végére megalkotják a 

turizmus törvényt. Legalábbis ezt ígérte a lucaszékeként 

készülő jogszabályról dr. Horváth Endre.    

A Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért 

felelős helyettes államtitkára a törvény legfontosabb 

elemei között említette az állam és önkormányzatok 

turizmussal kapcsolatos feladatainak szabályozását, a 

regionális rendszerrel, illetve a TDM-szervezetek 

működésével kapcsolatos garanciális szabályok 

megalkotását és a védjegy rendszer beemelését. További 

fontos jogalkotási feladatok közé sorolta a jogosulatlan 

idegenvezetés kiszorítása és a lovasszolgáltatóknál a 

képzettség kikényszerítése érdekében szükséges 

lépéseket. Pénzes Erzsébet, a Pannon Egyetem Turizmus 

Tanszékének egyetemi adjunktusa a Bakony 

egészségturisztikai lehetőségeiről beszélt a 40-50 főnyi 

hallgatóság előtt. Bachstetter Tamás  „A Bakonyért”   

Egyesület munkatársa a már támogatást nyert projekteket 

mutatta be. Mint elhangzott, a 29 érintett település közül 

eddig  24-ről nyújtottak be pályázatot. Várják a  

további pályázókat, a rendezvények szervezésére például 

közel 70 millió Ft-os keret áll még rendelkezésre. Kaszás 

Béla, a zirci polgármesteri hivatal osztályvezetője a 

Rákóczi térhez, illetve ahhoz kapcsolódó turisztikai 

fejlesztésekről adott tájékoztatást. Az önkormányzat és az 

apátság közös projektjeivel eddig mintegy 250 millió 

forint támogatást nyertek, és  még vannak elbírálás előtt 

lévő pályázatok is. Több részletben teljesen megújul a 

város főtere, többek között játszótér, sétautak, 

beszélhetőhelyek készülnek, az apátságban 

látogatóközpontot, látogatóutakat, díszudvart alakítanak 

ki, felújítják a homlokzatot, jelentős fejlesztésekre kerül 

sor a Reguly múzeum épületegyüttesében is. Szabó 

Lajos, a Tisza tavi Regionális Marketing Igazgatóság 

megbízott igazgatója a Tisza-tónál az elmúlt években 

megvalósított fejlesztéseket és marketing munkát mutatta 

be. - Amink van, látványosan kell bemutatni, eladni, de a 

vendéget soha ne vágjuk át! - figyelmeztette a 

hallgatóságot. Véleménye szerint a szolgáltatók 

összefogása és a termék megfelelő pozícionálása nélkül 

nem lehet sikerre számítani. 

Dr. Barbarics Tamás, a Veszprém Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara jogi szaktanácsadója a helyben termelt 

termékek értékesítésével kapcsolatos szabályokról szólt. 

Az idei marketing munkáról Hevesiné Németh Mariann, 

a zirci Tourinform munkatársa adott tájékoztatást. Mint 

mondta, sokszor nem megfelelő a kommunikáció az 

érintettek között. A szolgáltatók nem hogy a 

termékeikkel, információs anyaggal sem látják el 

megfelelően a különböző rendezvényeken őket is 

népszerűsítőket. Hiányzik a megfelelő eszköz és anyagi 

háttér, nincsenek megfelelő kiadványok a térségről. Lépni 

kellene. Nem csak szavakban, tettekben is össze kellene 

fogni. Ugyanezt szorgalmazta a konferenciát záró Ottó 

Péter polgármester is. Vannak nagyon jó helyi 

kezdeményezések, de ezek csak akkor teljesedhetnek ki, 

ha létrejön a valódi összefogás. Jó példák már vannak, 

ezeket kell gyarapítani - mondta Ottó Péter.                                                           

 

                                              /Forrás: naplo-online.hu/ 

 

 

Közösségi videózás alkalmazása a vidékfejlesztésben
 

A Naturama Szövetség tagjai előkészítettek egy közös projektet, amelynek során 7 LEADER csoport területén párhuzamosan 

GPS-szel rögzített túraútvonalak kerülnek kijelölésre a helyi lakosság aktív közreműködésével. A túraútvonalak leírásokkal, 

fotókkal kisfilmekkel színesítve felkerülnek a Google maps térinformatikai rendszerére, s így bárki számára elérhetővé 

válnak. A tervek szerint a kisfilmek (legalább egy részének) elkészítésével nem külsős profi tévéseket, videósokat bíznának 

meg a résztvevő HACS-ok, hanem a közösségi videózás (KöVi) módszerével, a helyiek aktív közreműködésével maguk 

készítik majd el a kisfilmeket. Ezt alapozta meg a nov. 22-27. között zajlott képzés. A Balaton-felvidéki Erdei iskolában 7 

leader csoport – köztük „A BAKONYÉRT” Egyesület - képviselői tanulták 6 napon keresztül a közösségi videózás 

(participatory video) alapjait. Ennek során megismerkedtek a filmezés alapjaival, a kamerakezelés, filmkészítés folyamatával, 

az ehhez szükséges kommunikációs és szervezési ismereteknek birtokába jutottak. Az elméleti ismeretek elsajátítása 

(kivágás, beállítások, fénytechnika, vágás stb.) arra is képessé tettek a résztvevőket, hogy ha ők kerülnek olyan helyzetbe, 

hogy interjúalanyként kamera elé kell állniuk, tudják, hogy mi mindenre kell ügyelniük. 
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A közösségi filmezésben nem egy tökéletes kisfilm a cél, hanem a filmet készítő közösség összekovácsolása. A képzésen 

elkészült kisfilmek felkerülnek a Google maps-re a Nagyvázsony körüli térség bemutatására. Az elkészített werkfilm pedig 

segítséget nyújt a túraútvonalak létrehozásakor szervezett fórumok megtartásához. 

A résztvevők a kurzus során egy közös blogot vezettek, ahová élményeiket, fotókat és kisfilmeket töltöttek fel. Ez is segített 

közelebb hozni a modern technika-adta lehetőségeket a résztvevőkhöz. 

 

Új, egyszerűbb pályázatok, bővülő lehetőségek 2011-től 
 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség társadalmi 

egyeztetésre bocsátja az európai uniós támogatások 

felhasználására irányuló, 2011-2013-ra vonatkozó 

akciótervek tervezeteit. Az új akciótervek elkészítése 

során az NFÜ figyelembe vette az Új Széchenyi Terv 

nyár óta tartó társadalmi konzultációjának tapasztalatait. 

A korábbi pályázati folyamatok elemzése után az 

akciótervekben kiemelt hangsúlyt kapott a 

munkahelyteremtés és a versenyképesség feltételeinek 

érdemi javítása. A források közvetlenül vagy közvetve 

gazdaságfejlesztési célokra kerülnek elköltésre. Mindez 

megköveteli a jól működő konstrukciók megerősítését. 

Ezzel párhuzamosan halad olyan új, csökkentett 

adminisztratív terhekkel járó támogatási eszközök 

előkészítése és meghirdetése, amelyek megfelelnek a 

vállalkozások mai igényeinek. Az intézkedések lényege, 

hogy a támogatási konstrukciókat minél gyorsabb 

lebonyolítás mellett vehessék igénybe a pályázók. A 

hatékony és eredményes felhasználás megalapozása 

érdekében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hároméves 

akcióterveket készített, amelyek az indítani tervezett 

konkrét pályázati konstrukciókat és kiemelt projekteket 

mutatják be. Az egyeztetések legfontosabb célja 

megtalálni azokat a javaslatokat, melyek felhasználásával 

az új pályázati rendszer és eljárásrend minimális 

adminisztrációval, gyors elbírálási és kifizetési 

határidőkkel, hatékonyan, a kis- és középvállalkozások 

érdekeit szem előtt tartva juttathatja forráshoz a 

kedvezményezetteket.  

Az akciótervekkel kapcsolatos véleményeket, 

javaslatokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség december 

15-ig várja az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) kialakított 

partnerségi fórumban. A társadalmi egyeztetés teljesen 

nyitott, azaz a honlapon történő regisztráció után bárki 

hozzászólhat az Akciótervekhez. 

Amennyiben bármilyen beruházást tervez jövőre, 

forduljon a kistérségi koordinátorhoz, hogy már most 

azonosítható legyen a pályázati kiírás, és szükség esetén a 

módosító véleményt a határidő végéig be lehet nyújtani. 

Kistérségi koordinátor: Varga Gábor 

Telefon: 06 30 637 21 62 

E-mail: varga.gabor.1@gmail.com

 

Játszóterek építése Balinkán 
 (EMVA III. tengely - Falumegújítás és fejlesztés) 

 

Balinka Község Önkormányzata 2009-ben pályázatot nyújtott be az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –

fejlesztésre nyújtandó támogatás keretében elnyerhető támogatásra „A 

Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesülethez. A pályázatunk 

sikeres volt, így 4 060 605 Ft nettó támogatásra lettünk jogosultak, 

amelyhez az ÁFA összegét az önkormányzat, mint önrészt biztosította. 

Ebből a pénzből két új játszóteret kívántunk megvalósítani, mivel 

Balinka település két, egymástól 5 km-re fekvő településrészből (Balinka 

és Mecsér) áll. Mindkét helyen több évtizedes hiányt szerettünk volna 

pótolni a játszóterek megépítésével. 

Mecséren a pályázat benyújtása előtt kialakítottuk a létesítendő játszótér 

helyét, míg Balinkán a Német Kisebbségi Önkormányzat támogatásával 

és munkájával már 

évek óta készen állt a hely. 

2010 májusában Mecséren megkezdődtek a munkák a leendő játszótéri 

terület füvesítésével, majd ennek elkészülte után nyáron mindkét helyen 

megvalósultak az azonos műszaki tartalommal és az EU normáknak 

megfelelő akácrönk játékok telepítésével a játszóterek. 

A gyerekek nagy számban és óriási érdeklődéssel vették birtokba az új és a 

szabadidő biztonságos eltöltését lehetővé tevő játszótereket. 

Köszönjük az illetékeseknek a pályázati pénz lehívásának lehetőségét, 

valamint a pályázat írástól a játszóterek megépítéséig eltelt időben 

mindenkinek a munkáját, akik önzetlenül segítettek a megvalósításban!  

                                                            

Wéninger László polgármester 

http://www.nfu.hu/
mailto:varga.gabor.1@gmail.com
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Templom felújítása Bakonyoszlopon 
  (EMVA III. tengely - Vidéki örökség megőrzése) 

 

A bakonyoszlopi Római Katolikus Plébánia „A Bakonyért” Vidékfejlesztési 

Akciócsoport Egyesület által kiírt falumegújításra és - fejlesztésre igénybe vehető 

támogatás jogcímre nyújtott be támogatási kérelmet 2009. 05. 27.-én, „Templom 

felújítása Bakonyoszlopon” címmel. 

A támogatási kérelemnek az MVH Vidékfejlesztési Igazgatósága helyt adott 2009. 

10. 15. kelt határozatában és 5 025 079 Ft támogatást állapított meg.  

A beruházás 2010. 05. 25.-én kezdődött meg, a már előtte megkötött Vállalkozói 

szerződés szerinti munkaterület átadással.  Az első munkálatok a torony és a 

bejárati főhomlokzat állványozása után a vakolat leverése, fugatisztítás. A torony 

bádogozása volt az egyik legnagyobb és legnehezebb feladat, melyet a kivitelező 

szépen megoldott. A főhomlokzat újravakolása és megfelelő színű festése mellett 

ablakcserékre is sor kerülhetett, melyből egyrészt magára vállalt az Önkormányzat 

is. A kivitelező 2010. július 16.-án egy műszaki átadás- átvétel keretében átadta az 

elkészült munkát. 

A projekt részeként a 2010. július 24.-én szombaton 16 órakor nyílt nap keretében 

misével egybekötve adták át a híveknek a felújított templomot.  

A projekt befejezésével Bakonyoszlop falu az 1726-1746 között Eszterházy Ferenc 

által építtetett és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program jóvoltából felújított 

templommal büszkélkedhet, mely továbbra is tárt kapukkal várja híveit és a faluba 

látogató turistákat. 

Szirbek Tiborné 

                                               projektmenedzser  

 

 

Események, programok                                      

Túra az Árpád-forráshoz - Bakonybél 
2010.december 12.   

Fedezze fel velünk a téli Bakony számtalan csodáját! 

A túra útvonala: Bakonybél - Borostyán-kút - Csúcs-hegy - Somhegypuszta széle 

- Árpád-forrás -  Száraz-Gerence völgye – Bakonybél. A túra hossza: 8 km. A 

túra időtartama: 2,5 óra. Túravezető: Mészner Viktor  

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

Pikoló Vendéglőbe 

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

30/490-84-01) 
 

 
 

Adventi rendezvények Móron 
December 11-12.  

10-20 óráig Móri Borvidék TDM Egyesület különleges adventi programkínálattal várja a 

kicsiket és nagyokat, Helyszín: Móri Borvidék TDM Egyesület udvara és irodája  

December 12. vasárnap 

14 óra Egyedi kerámia karácsonyi ajándékok (bögrék, tányérok) festése, díszítése- „fesd magad 

az ajándékod" Az alapanyag díja a helyszínen fizetendő. Helyszín: Lamberg-kastély 

16.30 óra A harmadik adventi gyertya meggyújtása a Polgármesteri Hivatal előtt. Ünnepi 

köszöntőt mond Czachesz Gábor alpolgármester. Áldást mond a Református Egyház részéről 

Veres Péter lelkész. 

December 18. szombat 

9-1115 óra Bicebócák adventi játszóháza, Helyszín: Gárdonyi Géza Általános Iskola 

18 óra Móri Ifjúsági Fúvószenekar karácsonyi koncertje, Helyszín: Wekerle Sándor 

Szabadidőközpont 

December 19. vasárnap 

9 óra Családi karácsony az Erzsébet téri Művelődési Házban Betlehemes karácsonyi műsor az 

Óperenciás Színház előadásában, kézműves foglalkozás. 15 óra Kaláka koncert az Erzsébet téri Művelődési Házban 

Belépés csak a könyvtárban előre megváltott jeggyel, amit az újonnan beiratkozó olvasók kapnak ajándékba!  

16.30 óra A negyedik adventi gyertya meggyújtása a Polgármesteri Hivatal előtt a móri történelmi egyházak képviselőivel. 

Ünnepi köszöntőt mond Fenyves Péter polgármester.  

December 22. szerda 

10 óra Karácsonyi játszóház – mézeskalácsozás, Helyszín: Lamberg-kastély   
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További programok… 

Kézműves hét  - Dudar  
2010. december 13-17. 
Kedves Gyerekek, Szülők, Nagyszülők! Kedves Mindenki! Dudar Község Önkormányzata kézműves hetet szervez 

Karácsonyra készülődve! Minden nap 16 órai kezdéssel. Helyszín: Művelődési Ház Dudar.  A program célja, hogy együtt, 

zene, éneklés mellett ajándéktárgyakat, díszeket készítsünk, mézeskalácsot szépítsünk és jókedvvel, meleg szívvel várjuk a 

karácsonyt, az ünnepeket. 

A heti program 

Időpont Alkotó, aki segíti a 

munkálatokat 
A délutáni fő tevékenység 
(emellett minden nap 

készülünk egyéb foglalkozással 

is) 

Amit a résztvevők 

lehetőségük szerint 

hozhatnak és a szervezők 

tisztelettel köszönnek 

December 13. (hétfő) Oláh Gizella virágkötő Ablak-, ajtódísz, adventi 

koszorú készítése 

Dió, mogyoró, szárított 

gyümölcs, toboz, tujaág, drót, 

masni, apró gyöngy, apró dísz 

December 14. (kedd) Czeglédi Katalin bútorkészítő, 

bútorfestő 
Horváthné Gazder Márta 

mézeskalács készítő 

Üveglap festés, üvegmécses 

készítés. 
Mézeskalács díszítése a falu 

karácsonyfájára és otthonról 

hozott mézeskalács díszítése 
saját részre 

Pici üvegek, teamécses, 

mézeskalács 

December 15. (szerda) Kiss Jakab Tímea óvónő 

Hegedűs Árpád kosárfonó 

Angyalkák készítése papírból 

és házi készítésű szaloncukor 

csomagolása. Vessződíszek 
készítése 

  

December 16. (csütörtök) Aszódiné Bíró Hilda és Jakab 

Imréné óvónők 

Hegyiné Jakab Zsuzsanna 
mézeskalács készítő 

Dekopázs technikával képek 

készítése. 

Mézeskalács díszítése a falu 
karácsonyfájára és otthonról 

hozott mézeskalács díszítése 

saját részre 

Karácsonyi szalvéta, 

mézeskalács  

December 17. (péntek) Pappné Rácz Ildikó csuhéfonó, 
népi játék készítő 

Stanka Erika tanárnő 

Karácsonyfa díszek készítése 
Gitárkísérettel, karácsonyi 

dalokkal ünnepi hangulat 

teremtése.  

  

 

 
 

 

„Karácsony készül, emberek!  

Szépek és tiszták legyetek!  

Súroljátok föl lelketek,  

csillogtassátok kedvetek,  

legyetek újra gyermekek,  

hogy emberek lehessetek!” 
                        /Wass Albert: Karácsonyi versek II. részlet/ 

 

 

Békés, Boldog Ünnepeket Kívánunk! 

             „A BAKONYÉRT” Egyesület Elnöksége és Munkaszervezete 

 

 

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

