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„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület

HÍRLEVÉL
2010.November
2.szám

Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka,
Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút,
Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg,
Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc
Tájékoztatás a III. tengelyes kérelmekről
ÚMVP III. tengelyének második körben 27 db kérelem
érkezett egyesületünk irodájába. Mikrovállalkozás
létrehozására és fejlesztésére: 7 db, Turisztikai
tevékenységek ösztönzésére: 8 db, Falumegújításra és –
fejlesztésre: 5 db, Vidéki örökség megőrzésére: 7 db. A
támogatási
kérelmeket
úgynevezett
„IIER”
számítástechnikai rendszer segítségével kezeljük. Az első
fontos feladat (A0) a támogatási kérelmek iktatása,
szkennelése, majd a rögzítése az IIER felületen. A
rögzítői felület 2010. január 28-tól állt rendelkezésünkre,
melyhez az iránymutató segédletet a következő héten
kaptuk meg. Megtörtént a támogatási kérelmek rögzítése.
Három jogcímben - Turisztika, Mikrovállalkozás,
Falumegújításra és- fejlesztés - március 17.-től, Vidéki
örökség jogcímben azonban csak június 7-től tudtuk
elkezdeni az adminisztratív (A1) ügyintézést, ugyanis
központi fejlesztés miatt az IIER felület és az ehhez
kapcsolódó segédlet ezektől a napoktól állt rendelkezésre.
Az adminisztratív ügyintézés során postázásra kerültek a
támogatási kérelmeket érintő hiánypótlások. Az
ügyfeleknek 8 napos határidőn belül teljesíteniük kellett a

hiányzó
dokumentumot,
illetve a kérelmet érintő hiányosságok pótlását. A
megfelelő hiánypótlások után a kérelmek befogadott
állapotba kerültek, a befogadó leveleket kipostáztuk.
Ezután (június 15-től) következett a pontozási –
értékelési szakasz (A2). Az adminisztratív ügyintézés
leellenőrzése után, ha mindent rendben találtunk,
meghatároztuk a kérelmek pontszámait, majd A3
felülvizsgálatra vár állapotba tettük a kérelmeket.
Az A3 ügyintéző (munkaszervezet vezető) fő feladata az
A1 és az A2 ügyintézők munkájának leellenőrzése és
kijavítása volt. Ezután Központi felülvizsgálatra vár
állapotba, B ügyintézésre kerültek a támogatási kérelmek
az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A
vizsgált támogatási kérelmeknél esetlegesen előforduló
hiányosságok pótlása után 2010. október 15-én lezárult a
B ügyintézés, Igazgatói felülvizsgálatra vár állapotba
kerültek a kérelmek.

Indul a LEADER program átalakításának társadalmi vitája!
A Vidékfejlesztési Minisztérium társadalmi vitára bocsátja a LEADER program vitaanyagát. A
programot a bonyolult eljárásrend és a hosszadalmas döntési folyamat miatt érte a legtöbb kritika.
Cél, a pályázatok elbírálási idejének megfelezése, a kis és nagy projektek döntési eljárásrendjének
különválasztása, a Helyi Akciócsoportok átalakulási lehetőségének biztosítása és érdemi döntési
jogköreik kiszélesítése.
A vitaanyag a program mielőbbi egyszerűsítése érdekében konkrét témaköröket fogalmaz meg, a
problémák megjelölésével és a megoldási javaslatokkal együtt.
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A Társadalmi vita 2010. november 21-én zárul. Ezt követően a visszajelzések alapján, 2011 tavaszán már egy új, az
igényeknek sokkal inkább megfelelő pályázati ciklus valósítható meg. A véleményeket és észrevételeket a
http://www.mnvh.eu/?q=leader_velemeny honlapon várják.
(Forrás: www.vm.gov.hu)

Közép-Dunántúli régió – HACS Értekezlet
2010. szeptember 28-án 9.30 órai kezdettel Kisapostagon a Bárka étteremben került megrendezésre a Közép – Dunántúli
régió HACS értekezlete a Mezőföldi Híd Térség Fejlesztő Egyesület szervezésében. Az eseményen a régió valamennyi Akció
csoportja képviseltette magát.
Az előadást Hujberné Gyenes Erika szakreferens az Veszprém
Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
munkatársa kezdte, a Kifizetési Kérelem összeállításával és
ellenőrzésével kapcsolatban, majd Farkasdy Károly az MVH
helyszíni ellenőrzési osztály osztályvezetője a HACS-nál
végzett helyszíni szemlékről beszélt. Őket követte dr. Eperjesi
Tamás a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) Vidékfejlesztési,
Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI) Vidékfejlesztési
Igazgatóságának igazgatója, aki először bemutatta kollégáit:
Balogh Nórát az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(ÚMVP) Irányító Hatóságának (IH) Vezető tanácsosát, Artim
Katalint – a Közép-dunántúli Régió felelősét, Tar Gyulát- a VM
VKSZI Hálózat-koordinációs Osztály Osztályvezetőjét és Tóth
Pétert- ÚMVP IH Osztályvezetőjét, majd beszélt az őket érintő
változásokról.
Balogh Nóra az Akció csoportok munkatervével kapcsolatban várta a kérdéseket, amit ezentúl Artim Katalin ellenőriz. A
munkaszervezetek az elvégzett feladatok arányában jogosultak a működési költségeik elszámolására. Ezzel kapcsolatban
több módosítást is végrehajtottak, ami már a következő időszakot is érinti.
Az értekezleten Tóth Péter Osztályvezető beszámolt a LEADER program átalakításról, s ennek társadalmi vitára
bocsátásáról. A tervezett átalakítások miatt 2011 tavaszán lehetne újra kérelmeket benyújtani. A következő időszakban
várható a HVS felülvizsgálata. Fontos az átláthatóság: ki milyen információval rendelkezik, IIER fejlesztés lehetősége,
szervezeti kérdések. Emellett képzéseket szerveznek az IH, MVH, VKSZI, HACS munkatársai számára egyaránt és
hangsúlyt fektetnek a Nemzetközi együttműködésekre is.
Az előadások végén több kérdés, ötlet is felvetődött az elhangzottakkal kapcsolatban.

Naturama találkozó, Hegykő
Az Alpokalja-Ikva Mente Leader Egyesület által, 2010. szeptember 29. – október 1. között, Hegykő településén megrendezett
Naturama találkozón a munkaszervezettől Hutvágnerné
Kasper Judit és Bachstetter Tamás vett részt.
Nemes Gusztáv – MTA munkatárs és Magócs Kriszta - kutató
előadásában a Középidős Leader Program értékeléséről
csoportos megbeszélések zajlottak többek között a Leader
hatásairól, eredményeiről, valamint a projekt kialakításának
megvalósításának
akadályairól,
a
térségek
közötti
együttműködési tevékenységekről.
A csütörtöki program között szerepelt még a LEADER és
más forrásból elnyert pályázataink finanszírozási és
bonyolítási kérdéseinek átbeszélése, és a Közösségi Videó
projekt tanulmányozása egy előadás és mini Work-Shop
keretein belül.
Videó kamerával való ismerkedés után Nemes Gusztáv
rendezésében egy rövid közösségi videót hoztak létre a
jelenlevők, melyet Ladányi János (sportfotós) vágott és
véglegesített.
A rövid kisfilm megnézhető honlapunkon a www.abakonyert.hu-n.
Pénteken az új tagok felvételének, a Naturama Túraútvonalak és a közös design, tartalom átbeszélése és a Calidad Rural
védjegyes őszi képzés részleteinek megvitatása, továbbá az Interreg IVC projektvázlat kidolgozása volt a legfőbb feladat.
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Pályázat "Magyar Kézműves Remek" cím elnyerésére
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyfordulós pályázatot hirdet a „Magyar Kézműves Remek” elismerő cím
elnyerésére. Nevezni minden olyan kézműipari foglalkozás keretében készített, a pályázati célkitűzésnek megfelelő
termékkel lehet, amelyet Magyarországon állítottak elő.
A pályázat célja a magyar kézművesség múltból hozott modern értékeinek elismerése, egy-egy tájegység, kisrégió egyedi
arculatára jellemző termékek bemutatásán keresztül. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara továbbá e pályázattal szeretné a
hazai és külföldi fogyasztók körében növelni a
tradicionális magyar termékek presztízsét, javítani a
magyar vállalkozói kultúra piaci helyzetét azáltal, hogy a
magyar kézművesség - a turizmus adottságaira építve - a
MEGHÍVÓ
hagyományos
iparágak
megőrzésével,
esetleg
bemutatásával a régió turisztikai kínálatát gazdagítsa és
Egyesületünk ismét FÓRUMOT szervez!
bővítse.
Nevezni olyan termékekkel lehet, amelyek kézműipari
Témáink:
foglalkozás keretében - így építőiparban; fémiparban;
- Építési apropók (Mire érdemes
faiparban;
ruházat,
textilés
bőriparban;
odafigyelni.)
élelmiszeriparban; üveg-, papír-, kerámia- és egyéb
- Fejlesztési eredmények a ’’A
iparban - készültek, és a pályázati célkitűzésnek
BAKONYÉRT” Egyesületnél
megfelelnek. További alapvető feltétel, hogy a terméket
Magyarországon készítse a pályázó.
Előadók:
Pályázhat minden természetes és jogi személy, jogi
Tóth Edina Kitti – Egyesületi tag
személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó,
Turiné Menczel Andrea - „A BAKONYÉRT”
művészi kézműves, iparművész, aki/amely pályázatban
Egyesület munkatársa
kiírt terméket állít elő (ám minden esetben szerepeltetni
kell a pályázatban a termék készítőjének nevét). Egy
pályázó összesen két pályázatot nyújthat be. Egy
Az előadások alatt lehetőséget biztosítunk
pályázatban egy termék vagy termékcsalád szerepelhet,
ügyfeleinknek, hogy a fenti témákkal
ugyanakkor összetartozó tárgyak együttese egy
kapcsolatban konkrét kérdéseket tegyenek fel.
termékcsaládnak számít. Technológiai eljárás nem
képezheti pályázat tárgyát.
A Fórum időpontja: 2010. November 23.
Pályázni a „Magyar Kézműves Remek” elismerő cím
(kedd) 10.00 óra
elnyerésére című 4 oldalas pályázati adatlap kitöltésével
Helyszíne: Zirc, Petőfi út.4. (Emeleti
és beküldésével lehet.
tanácsterem)
A pályázati anyaghoz csatolni kell a következőket:
A termék/termékcsalád rövid leírását legfeljebb
Szeretettel várjuk FÓRUMUNKRA!
egy gépelt oldal terjedelemben.
A termék/termékcsalád egészét és jellemző
Részvételi szándékát jelezheti a 06-88-415részleteit bemutató fotókat, prospektusokat.
791-es telefonszámon vagy
abakonyert@gmail.com email címen!
A termék eredetiségének igazolása érdekében a
termék történetének, ipartörténeti múltjának
leírását, legfeljebb egy gépelt oldalon.
Tisztelettel:
A
hagyományos
jelleg
elismertségének
„A Bakonyért” Egyesület Munkaszervezete
igazolása érdekében a termék helyi, tájegységi,
regionális kötődésének ismertetését, legfeljebb
egy gépelt oldalon, vagy a rendelkezésre álló,
ezt igazoló dokumentumokat másolatban.
A turisztikai hasznosíthatóság érdekében a
termék forgalmazhatóságának, a magyar kézműipari kultúrában megjelenő értékhordozó jellegének ismertetését,
legfeljebb egy gépelt oldalon.
A termék piaci helyzetének ismertetését (eredmények leírása, referenciák
felsorolása), legfeljebb egy gépelt oldalon.
Az elismerő kártyához (termékcímkéhez) a melléklet szerinti kitöltött adatlap.
A nevezési díj (bruttó összeg) befizetését igazoló bankkivonat vagy postai csekk
másolata.
A pályázatot/pályázatokat tartalmazó teljes dokumentációt egy példányban kell
eljuttatni az alábbi címre:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. (A
küldeményen kérjük feltüntetni: Magyar Kézműves Remek)
A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
honlapjáról (www.mkik.hu) vagy igényelhető a Közgazdasági Igazgatóságán, illetve a
területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban.
A pályázat beadási határideje: 2011. január 5.
A pályázattal kapcsolatban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közgazdasági Igazgatósága (Szepesvári Orsolya
közgazdasági referens, Kézműipari Kollégium titkára – telefon: 474-51-96; fax: 474-51-97, e-mail cím:
szepesvari.orsolya@mkik.hu), valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak bővebb felvilágosítást.
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Szüreti felvonulás 2010. – Bakonycsernye
(LEADER IV.tengely - Hagyományteremtő- és őrző közösségi rendezvény)
Bakonycsernye község Önkormányzata az egyre növekvő
Szüreti felvonulást kísérő
közösségi megmozdulás
érdekében,
a
hagyományőrző
rendezvény
fenntarthatóságának, valamint az egyre szűkülő anyagi
lehetőségeink bővítése érdekében pályázott A Bakonyért
Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület honlapján kiírt
Hagyományteremtő és hagyományőrző közösségi
rendezvények Leader pályázatára. A pályázat célja volt a
több éves hagyománnyal rendelkező, a térségben élő
nemzetiségek
kultúrájához
szorosan
kapcsolódó
rendezvény
hagyományainak
megőrzése,
és
továbbörökítése, valamint a térségen kívüli nemzetközi
érdeklődés felkeltése. Az idei évben kiemelten sikeres
rendezvényként könyvelhettük el a látványban, részvételi
arányban is növekvő hagyományteremtő felvonulásunkat,
mely ünnepkörünk legjelentősebb eseményévé vált, és
egyben a legnagyobb érdeklődést kiváltó közösségi
rendezvényünk lett. Szüreti felvonulásunkon 15 lovas
fogat, 14 hátas, 4 traktor és közel 400 felvonuló vett
részt. Hintók szállították a „mennyasszonyt és
vőlegényét”, a „bírót és bírónét”, a kisbírót, aki kidobolta
a szüreti mulatságot. Fogatokon kaptak helyet a
Művelődési Ház Ifjúsági Klubjának tagjai, a település
oktatási intézményeinek (óvoda, iskola) pedagógusai és
gyermekei, valamint a helyi civil szervezetek, klubok
(Nyugdíjas Klub, Ifjúsági Klub) valamint a
hagyományőrző csoportok (Szlovák Hagyományőrző
Együttes,) képviselői. A falu lakossága lelkesen készült,

mindenki népviseletbe öltözött. Ismét jellemző volt a jó
hangulat, melyet a Lukafalvai néptáncegyüttes tagjainak,
valamint a Nescafe együttes zenészeinek is
köszönhettünk. Nyertes pályázatunknak köszönhetően a
rendezvény színvonalát profi tánccsoport meghívásával
emeltük, mellyel a határon túli kapcsolatainkat is
ápolhattuk egyben. Újabb lehetőséget nyújtott számunkra

nyertes pályázatunk, mégpedig a tánccsoportot kísérő, 5
fős
zenekar
felkérése,
melynek
köszönhetően
felvonulásunk zeneszóval bonyolódott, valamint jelentős
segítséget kapott kisbírónk a köszöntő szövegek
kidobolásánál is. Említésre méltó kezdeményezést
indíthattunk el a női és férfi népviseleti ruhák
beszerzésénél.
Díszes népviseletek, ingek, kékfestő-,

valamint szatmári népviseleti szoknyák, kötények cipők,
illetve férfi ingek, mellények, kalapok és csizmák
bérlésével jelentős segítséget nyújtottunk a felvonulni
vágyó, azonban népviseleti ruhával nem rendelkező
lakótársainknak.
A felnőtt népviseleti ruhákon túl
gyermek, lányka- és fiú öltözékeket is béreltünk, cipővel,
csizmával.A 12 km-nyi útvonalat 4 óra alatt vonulta
végig a szüreti vigadalom. A felvonulást vendégfogadás,

majd Batyus Szüreti bál követte a Művelődési Házban.
/Turjákné Szentesi Icu művelődésszervező/
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Z i r c i H a g y o m á n y ő r z ő N a p o k 2010
(LEADER IV.tengely - Hagyományteremtő- és őrző közösségi rendezvény)
A Zirci Hagyományőrző Napok 2010 rendezvénysorozat egyes programelemei az elmúlt 20 évben már jelen voltak a
városban az élő hagyományápolás részeként. A Leader pályázati kiírás adta az együttműködés pozitív „kényszerét” a
programgazdáknak, így született meg a szervezőkben a rendezvénysorozat ötlete, és – a vállalt önrészek mellett – a nyertes
pályázatnak köszönhetően valósult meg 2010-ben új rendezvénysorozatként a Zirci Hagyományőrző Napok.
A jellege szerint egyszerre hagyományőrző és hagyományteremtő, a kistérség erőit összekapcsoló rendezvénysorozattal a
„Zirc Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány, mint koordinátor szervezet tett sikeres kísérletet arra, hogy egy csokorba gyűjtve
megjelenítse a település és a Bakony kulturális sokszínűségét. A tematikusan felfűzött, egységes arculatot alkotó
rendezvénysorozat ezzel új elemként jelent meg a város kulturális palettáján úgy, hogy a folyamatos megújulás, a
programszínesítés, az időbeni és térbeli kiterjesztés mellett megőrizte sajátos vonásait, tartalmi lényegét: élő skanzenként
tárta a látogatók elé Zirc és a Bakony kulturális értékeit.
A Zirci Hagyományőrző Napok 2010 rendezvénysorozat idén májustól szeptemberig kínálta nyolc programját a Bakony
szívébe látogatóknak. A programok sajátos helyszíneken és időpontokban, tízezres látogatóközönség előtt vonultatták fel Zirc
és a Bakony művészeti és népművészeti kultúráját, természeti és közösségi értékeit, amelyek egyedivé teszik lakóhelyünket.
A több intézmény, civil szervezet közösségfejlesztő együttműködésén alapuló, azt jelentősen erősítő rendezvénysorozat
színes programjai kiválóan szolgálták Zirc és környéke turisztikai vonzerejének növelését, míg a szabadtéri programoknál
kiemelt szerepet kapott a környezeti kulturáltságot elősegítő szemlélet kialakítása is.
A Zirci Ciszterci Apátság orgonahangversenyei indították, fűzték
össze és zárták a rendezvénysorozatot. Egyedülálló zirci turisztikai
termék az öt koncertből álló komolyzenei sorozat, amely a város és a
kistérség kiemelkedő kulturális eseménye már nyolc éve. Méltón
közvetíti az Apátság évszázados szellemi kultúráját és az orgonazene
remekműveit nemcsak a hazai, de az idelátogató külföldi közönség
számára is. Az Apátság XVIII. századi barokk hangzásvilágú, és az
1910-es években készült romantikus orgonái országos viszonylatban
kitűnő instrumentumnak számítanak, a Bazilika nagyszerű
akusztikájában hallgatható csodálatos hangzásáért érdemes messziről is
idezarándokolni a zeneszeretőknek. Az Apátság, a ciszterciek
évszázadokra visszanyúló múltjába enged betekintést az orgonazene
remekműveivel, melyen zirci, és az ország különböző területein élő
neves orgonaművészek nyújtanak felejthetetlen élményt. A
hangversenyre (és a többi programra) érkezők egyúttal megtekintik a zirci látványosságokat is, használják a kistérség
infrastruktúráját, - mindezen élmények későbbi visszatérést biztosítanak a Bakonyba.
A rendezvénysorozatot Kapitány Dénes zirci orgonaművész hangversenye nyitotta május 30-án. A Ciszterci Apátság
orgonistája, az apátsági koncertsorozat szervezője a barokk orgonán Mendelssohn és Mozart műveit szólaltatta meg, majd a
romantikus hangzásvilágú koncertorgonán Liszt Ferenc orgonadarabjait adta elő.
Virágh András Gábor, a Szent István Bazilika kántora, orgonaművész-zeneszerző június 27-i hangversenyén a hallgatóság
bejárta az orgonairodalmat a legrégibb századoktól napjainkig, de felcsendült saját szerzemény és improvizáció is. Mindkét
orgonán hangzottak el művek Giovanni Pierluigi da Palestrina, Dietrich Buxtehude, J.S. Bach és Mendelssohn
orgonadarabjai közül.
Áment Ferenc Lukács, nagyesztergári születésű orgonaművész a Pannonhalmi Főapátság orgonistája és regens chori-ja.
Július 25-i hangversenyén a szentély barokk orgonáján megszólaltatta Pachelbel, J.S. Bach műveit, majd a nagyorgonán Leon
Boëllmann, Liszt Ferenc, Jacques Berthier, Kodály Zoltán és Pikéthy Tibor munkásságát dolgozta fel, végül saját művével
gazdagította a repertoárt.
Leányfalusi Vilmos, kiskőrösi születésű orgonaművész, a kalocsai Főszékesegyház orgonaművész-karnagya. Augusztus 29-i
hangversenyén a szentély barokk orgonáján Francois Couperin, Allessandro Scarlatti, Johann Pachelbel, J.S. Bach dallamait
szólaltatta meg, majd a kórusorgonán César Franck, Marcel Dupré, Léon Boëllmann, Louis Vierne orgonaszimfóniáit és
improvizációt adott elő.
Kosóczki Tamás, bajai születésű orgonaművész, a bajai Liszt Ferenc Zeneiskola orgona– és zongoratanára, a Baja-Belvárosi
Templom orgonistája. Szeptember 26-i hangversenyén a szentélyorgonán Buxtehude, Daquin és J.S. Bach dallamait
szólaltatta meg, majd a kórusorgonán Schmidthauer Lajos, J. Bonnet és Reger darabjait adta elő.
Múzeumi, könyvtári szellemidézés – orgonahangversennyel (június 19.)
A Bakonyi Természettudományi Múzeum és az Országos Széchenyi Könyvtár Reguly Antal Műemlékkönyvtár sajátos
helyszínein és különös időpontban (éjszaka) széles látogatóközönség előtt vonultatta fel Zirc és a Bakony művészeti és
népművészeti kultúráját, természeti értékeit. A rendezvény kiváló alkalmat kínált a hagyományőrzésre, múltunk
megismerésére - együtt megélésére, melynek előnye, hogy a kulturális sokszínűséget egyszerre több helyszínen, és közösségi
élményként tudtuk bemutatni az élővilágtól a kézművességen és az orgonazenén át a régi könyvek világáig, melyekkel
valóban széles érdeklődési kör igényeinek felelhettek meg a szervezők.
A rendezvény a Múzeumok Éjszakája 2010 zirci programjának keretén belül valósult meg, kihasználva annak kiemelkedő
közönségvonzó erejét. A két program egymást erősítette, így az országosan megrendezett Múzeumok Éjszakája a helyi
hagyományőrző csoportok, kézművesek, a helyi fellépők bemutatkozásával egészen sajátos bakonyi hangulatot tárt az
érdeklődők elé.
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A Bakonyi Természettudományi Múzeum szellemidézés hajnali két óráig tartó eseményei több helyszínen zajlottak:
A Rákóczi tér 1. sz. alatt, az apátsági épület első emeletén két új kiállító teret vehettek birtokba a látogatók. A „Jégkorszaki
óriások a Bakony-hegységben” c. kiállítás és a dr. Bativai-Schüle Imre János trófea- és preparátumgyűjteményét bemutató
tárlatok immár együtt tekinthetők meg a Bakony természeti képét bemutató anyagokkal. Ugyanitt nyílt meg a „Hogyan
fogjunk tücsköt, bogarat” c. időszaki kiállítás, mely a különféle gyűjtési
technikákkal, eszközökkel ismerteti meg az érdeklődőket. A tárlatokat
Talabér Márta, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
alelnöke, országgyűlési képviselő nyitotta meg, közreműködött az
Égigérő Fa Hagyományőrző Csoport (művészeti vezető Kreutz Károly).
A szakmuzeológusok igény szerint tárlatvezetést tartottak, és a múzeumi
bolt is egész éjjel várta a látogatókat.
A Rákóczi tér 3-5. sz. alatti múzeumi székházban szintén változatos
programok várták az éjszakai látogatókat.
 Szurgyi Zsuzsa irányításával a „Kővarázs…” című kézműves
foglalkozás keretében szalvéta technikával díszíthettek szebbnélszebb folyami kavicsokat az ügyes kezű kicsik és nagyok. Wolfné
Litter Beáta vezetésével pedig csodálatos csuhévirágok, figurák
készültek.
 Nagy sikert aratott a veszprémi Black Molly díszállat-szaküzlet bemutatója, ahol többek között törpenyulakat,
csincsillákat, leopárd gekkót és sisakos kaméleont figyelhettek meg az érdeklődők.
 Az udvaron egymást váltották az irodalmi és zenei programok. Fellépett a nagyesztergári Triola Trió és a Margaréta
Dalkör, valamint Lókútról a Wildrosen Dalkör. Nagy sikert aratott a Kinderkranz Német Nemzetiségi Tánccsoport,
melynek tagjai műsoruk végén a közönséget is bevonták a jókedvű mulatságba. A zenés műsorszámok között – Jókai
Mór születésének 185. évfordulója jegyében – a nagy író regényeiből olvasott fel Iliáné Rechner Szilvia és Kasper
Ágota. A jól sikerült estét a Teások együttes műsora zárta, akiknek fellépése osztatlan sikert aratott, muzsikájukkal
elvarázsolták a nagyszámú hallgatóságot.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozó zirci Arborétumban Az éjszaka vadászai – a denevérek címmel Paulovics Péter
Bakony-kutató tartott denevér-gyűrűzési bemutatót és ismeretterjesztő előadást. A többnyire a „nemszeretem” állatokhoz
sorolt denevéreket a szakember avatott és lelkes közreműködése sok emberhez hozta közelebb. Az Éjszakai rovarles –
lámpázásos rovarbemutatón dr. Kutasi Csaba zoológus vezetésével ismerkedhettek meg az erős fényre gyűlő éjjeli
rovarokkal. Dr. Galambos István botanikus pedig Zirc környéki éjszakai túrára vitte a vállalkozó szellemű kíváncsiakat.
Az Országos Széchényi Könyvtár Reguly Antal Műemlékkönyvtár programjainak keretében az érdeklődők bejárhatták a
könyvtár bemutatótereit: a kisteremben az állomány legszebb és legérdekesebb darabjaiból összeállított könyvkiállítást, míg a
nagyteremben az európai hírű intarziás berendezést tekinthették meg a látogatók,
akik kérdéseikkel a könyvtári munkatársakhoz fordulhattak.
Az intézmény a rendezvény tiszteletére újdonsággal is meglepte a nagyérdeműt,
ugyanis ez alkalomból nyílt meg Juhász Sándor József „Ilyenek vagyunk: Arcok
a Bakonyból” című fotókiállítása. A fényképsorozat a Naturama Szövetség által
kiírt „Fotoszintézis 2009” című fotópályázat fődíjának nyertese lett, az Utazás
2010 Kiállítás keretében idén is megrendezett Európai LEADER Expon mutatták
be először, és ott adták át a fődíjat az alkotónak. A képek a bakonyi emberek
hétköznapjait mutatják be, minden korosztályt felölelve, és külön hangsúlyt
kaptak a környékre jellemző termékeket előállító gazdálkodók, a burgonya-,
méz- és tejtermelők, valamint az országos ismertségnek örvendő csetényi
pálinkafőző. A kiállítást Vajda Eszter, a Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetője
nyitotta meg, a résztvevőknek pedig lehetőségük volt a fotókhoz kötődő
termékek megkóstolására is. A program része lett a „Szerzetesek és könyvtárak”
című vetítéses előadás is, melyben Németh Gábor könyvtárvezető a ciszterci rend
példáján keresztül mutatta be a szerzetesség jelentőségét a magyarországi
könyvkultúrában.
A Zirci Ciszterci Apátság barokk templomában, a Basilica minorban a restaurált
barokk templomot bemutató szakvezetés és két koncert várta a látogatókat. A
Rapszódia Énekegyüttes a 17. századi kórusmuzsikával és 20. századi magyar
kórusszerzők, 19-20. századi francia zeneszerzők műveivel varázsolta el a
közönséget, a közreműködő Redling Laura szólóénekes és Kapitány Dénes
orgonaművész önálló produkciójukkal színesítették a koncertet.
A Tündérsziget a kincses Bakonyban rendezvény Zirc-Tündér városrészének
gyönyörű domboldalában „együtt lenni jó” mottóval, változatos
(hagyományőrző és modern) programok széles kínálatát felvonultatva az egész
országból várta a családokat, gyermekeket, fiatalokat, és minden korosztályt
július 3-án. A 20. „ZIRCI BULI” – a család és barátság fesztiválja helyszínén
önálló programként megvalósult rendezvény



színpadi műsoraival (Égigérőfa Hagyományőrző Gyermekcsoport néptánc, népi játékok, táncház; Zirci Kötélugró Klub; Varnyú
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Country együttes - gyermek és felnőtt interaktív műsor)
a Szurgyi Zsuzsa népi kismesterség oktató vezette „Játsszunk most együtt!” kézműves műhelyeivel
a Wolfné Litter Beáta vezette Tündérdombi Katica megmentése a rettenetes boszorkától családi játékos
foglalkoztató helyszíneivel
 művészeti programjával („Kéz a kézben” összművészeti pavilon a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola és AMI festő/grafikus diákjai Balogh Írisz művésztanár vezetésével helyszínen készítettek
alkotásokat)
 prevenciós programjaival (a Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete által szervezett hagyományos véradás
szűrővizsgálatokkal, egészséges életmód tanácsokkal)
 tolerancia programjaival (Életmód sátor a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ és a „Segítő Kezek Zirc”
Alapítvány egészségfejlesztő és tolerancia programokkal, prevenciós tanácsadással)
 információs sátrakkal (a Bakony sátor a Bakonyi Természettudományi Múzeum, a Reguly Antal Műemlékkönyvtár
és a Tourinform Irodák közreműködésével bemutatta a térség turisztikai értékeit, nevezetességeit, rendezvényeit az „A BAKONYÉRT” VA Egyesület munkatársai „Mindenki másképp csinálja” mottóval játékos vidékfejlesztési
programokkal, ÚMVP, Leader és EU-s információkkal várták a látogatókat)
 sportos programjaival (futás, grundfoci, ügyességi erőjátékok stb.)
 és hagyományos záró programjával (tűzzsonglőrök közreműködésével meggyújtott óriás tábortűz melletti közös
éneklés és körtánc)
a történelmi múlt élő megőrzését, az aktív részvételen alapuló hagyományápolást, a sokszínű helyi kulturális, közösségi és
nemzetiségi értékek bemutatását, valamint a természet szeretetét és a környezettudatos szemléletet egyaránt közvetítette a
visszajáró és új, hazai - külföldi közönség felé. A rendezvény egyedülálló hangulatot, felejthetetlen közösségi – kulturális
élményt kínál, és évtizedek óta kiemelkedő számú látogatóközönséget vonz a Bakonyba, - mindezzel egyedülálló zirci
turisztikai termékké vált a Közép-dunántúli régióban.




A Barangolás a Mesterségek és a Bakonyi Ízek világában (augusztus
6.) a XII. Bakonyi Betyárnapok ideje alatt önálló programként
megvalósult szabadtéri rendezvény fő célja a hagyományőrzésen, a
sajátos történelmi múlton alapulva összekovácsolni a kistérség erőit, és
olyan komplex, autentikus és aktív élményeket kínáló projekttel jelenni
meg a hazai turisztikai piacon, amely képes felkelteni országosan is az
érdeklődést a népi kultúra, a Bakony kulturális, természeti, gasztronómiai
értékei és helytörténeti jellegzetességei iránt – segítve ezzel megismerni,
megőrizni és átörökíteni múltunk egy darabját.








A helyi és térségi művészeti csoportok, hagyományőrző és nemzetiségi együttesek színpadi műsorai (Zsirec
Néptáncegyüttes - Égigérőfa Hagyományőrző Csoport - „Kinderkranz” Német Nemzetiségi Tánccsoport - Csizmadia
Géza és Hegedüs Veronika népdalénekesek - Dékmárné Forgács Zsuzsa, Szollár Szilvia, Kreutz Károly néptáncosok Petus Mónika népdalénekes, a Zirci Városi Vegyeskórus tagja - Bicski Ádám és Bálint népmesemondók, a zirci Reguly
Antal Általános Iskola 6. osztályos tanulói)
a közös népdaléneklés, táncház mellett
gasztronómiai élmények (Mesterségek és Bakonyi Ízek Utcája)
valamint a Kézműves ligetben a Szurgyi Zsuzsa népi kismesterség oktató vezette hagyományőrző játszóházak
és népi ügyességi sportjátékok várták az ország minden pontjáról visszajáró gyermekeket és felnőtteket egyaránt.

A Zirci Hagyományőrző Napok 2010 rendezvénysorozat programjaira a Bakony szívébe látogatókkal megismertettük
kistérségünk múltját, jelenét, ezzel egy óriási értékekkel és pezsgő élettel rendelkező kisváros barátságos élménye maradt
meg vendégeink szívében, ahová érdemes többször is visszatérniük a jövőben!
A Zirci Hagyományőrző Napok 2010 rendezvénysorozat sikerét látva elmondhatjuk, hogy igazi „Bakonyikum” született – és
megkezdjük a felkészülést a 2011. évi folytatásra!
A Zirci Hagyományőrző Napok 2010. rendezvénysorozat együttműködő partnerei: „Zirc Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány
(koordinátor), Zirci Apátság Jövőjéért Alapítvány, Országos Széchényi Könyvtár Reguly Antal Műemlékkönyvtár, Bakonyi
Természettudományi Múzeum, Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc, valamint az „A BULI
’91” Közhasznú Alapítvány.
A szervezők – a Leader pályázat mellett - köszönetet mondanak a rendezvénysorozat programjaihoz nyújtott értékes
támogatásokért, együttműködésekért valamennyi segítő, közreműködő civil és gazdasági szervezetnek, vállalkozásnak,
intézménynek és magánszemélynek!
A szervezők nevében:
Encz Ilona
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VIII. Bakonyi Krumpliszüreti és Művészeti Fesztivál - Olaszfalu
(LEADER IV.tengely - Hagyományteremtő- és őrző közösségi rendezvény)
Idén 8. alkalommal 2010. szeptember 25-én került megrendezésre a Bakonyi Krumpliszüreti és Művészeti Fesztivál.
A rendezvény a burgonya betakarításához kapcsolódik, ezért évek óta szeptember végére tervezzük ezt az eseményt. A
helyszín a falu sportpályája, mely elegendő teret biztosit a rendezvény lebonyolításához. Mivel ebben az őszi időszaktan
rendezett események nagyon függenek az időjárástól, így pénteken már a sátor felállítása zajlott. Az előkészületekhez
tartozott továbbá a szombati krumplis ételek alapanyagainak előkészítése, a
színpad felállítása a sátorban.
Az idén először szeptember 24-én pénteken esti misével, a Szivárvány
kamarakórus az egyházi kórus koncertjével, Dobos Mónika fuvola
előadásával, Barbarics Csanád és Csomai Tünde orgona hangversenyével
nyitották meg a másnapi fesztivált.
Szombat délelőtt az egész napos programsorozat, sport versenyekkel
kezdődött. Erre a térségben működő amatőr focicsapatokat hívtuk meg.
Közben zajlott a színpad díszítése, az öltözősátor a főzősátor felállítása, és a
nagy rendezvénysátor berendezése. Kisebb – nagyobb baráti, családi
társaságok, az előző évek hagyományai alapján üstben, bográcsban burgonyás,
káposztás ételeket készítettek,
melyet egy három tagú zsűri a nap folyamán értékelt, és díjazta a három
legfinomabb ételt. Egy helyi mezőgazdasági vállalkozás – a Bakony Agro
Kft. – különböző fajta burgonyákat állított ki a színpad előtt. A gyermekek a
helyi pedagógusok segítségével a játszósátorban érdekes dolgokat
készíthettek. A színpadi programok 14.00 órakor kezdődtek Talabér Márta
megnyitójával és Boriszné Hanich Edit polgármester és a kökösi testvérfalu
alpolgármesterének köszöntőjével. Őket követte a helyi iskola tánccsoportja –
Eperkés
tánccsoport
–
néptánc
előadása.
Ezzel
lehetőséget biztosítva a táncot
tanuló gyermekek bemutatkozására, táncaik népszerűsítésére. 15.00-kor
kezdődött a fő műsorszám: Oszvald Marika és Csontos Csaba operett
előadása. Nagyon élvezte a közönség, jó hangulatot varázsoltak a nézőtérre.
Közben elkezdődött az ételosztó sátornál a
burgonyás ételek kóstolója. Itt lehetett
kapni: pirított gombócot, szilvamártást
gombóccal, káposztás gombócot, paprikás
krumplit. A szülői munkaközösség lelkes
anyukái készítették a vendégeknek a tócsit és a krumplis pogácsát. A sportpálya különböző
részein családi vetélkedő zajlott, állomásonként kérdésekkel, feladatokkal. Nagy
népszerűségnek örvendett a gyerekek körében a katonák által kitelepített vadászgép
szimulátor. A kisebb gyerekek a régi kort idéző népi fajátékokkal tehették próbára
ügyességüket. A burgonyatotót az információs asztalnál tölthették ki a vendégek, a legtöbb
találatot elért első három helyezet jutalomban részesült, ugyanígy a legkisebb krumpli,
legnagyobb krumpli és a legformásabb krumpli tulajdonosai. A színpadon a délután
folyamán fellépet a Szivárvány kamarakórus, majd az olaszfalui óvónők humoros
színdarabjain
szórakozhattak
az
idelátogató vendégek.
Utánuk a Bakony Néptáncegyüttes és
a
Viktória
táncegyüttes
több
csoportjának színvonalas táncelőadásaikat láthattuk. Az estét a
városlődi svábzenekar zárta, mindenkit megmozgató zenéjével.
A Veszprém tv-n futó információs megjelenésnek köszönhetően az
idén a megye több részéből érkeztek ide vendégek, akik ígéretet tettek
rá, hogy jövőre is itt fogják a falubeliekkel együtt ünnepelni a burgonya
betakarítás sikerességét. A visszajelzések alapján úgy gondoljuk
sikerült minden korosztály kedvében járni mind a színpadi
előadásokkal, mind az egyéb programokkal. E rendezvénnyel fő
célunk, hogy az őszi munkában megfáradt emberek találkozzanak
egymással, és érezzék, hogy a munka utáni kikapcsolódás mennyire fontos.
Ezen a napon rokonok, rég nem látott barátok találkoznak, így szeretnénk mi is hozzájárulni a kapcsolatok fenntartásában
ápolásában. Ahhoz hogy ezt meg tudtuk valósítani hozzájárult a „Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport segítsége,
támogatása. Az idei 8. Krumplifesztivál sikerességét látva, szeretnénk jövőre is megrendezni, és a hagyományt ápolva
folytatni az embereknek ezzel színvonalas programot biztosítani.
/Törökné Ringl Krisztina/

„A BAKONYÉRT” Egyesület

9

Események, programok
Borostyán nordic walking élménytúra- Bakonybél
2010.november 13.
Izgalmas kirándulást és felejthetetlen élményt kínál a résztvevőknek a november 13-án (szombaton)
megrendezésre kerülő Borostyán nordic walking élménytúra.
Részvételi díj: 2500,- Ft/fő, amely tartalmazza az élménytúra szakszerű vezetését, a sporteszköz
kölcsönzést, valamint a nordic walking technika korrigálását. Bővebb információ, jelentkezés:
Galambos László 06 30/467-40-35, www.nordicwalking-galako.hu

Márton-napi rendezvénysorozat Móron
2010.november 3- 26.
Minden év novemberében a Német Kisebbségi Önkormányzat és a Radó Antal Könyvtár
és Művelődési Központ közösen szervezi a Márton-napi rendezvényeket: a kiállítás,
nemzetiségi amatőr együttesek bemutatója, Márton-bál, lampionos felvonulás és a táncház
évről-évre visszatérő programja e rendezvénysorozatnak.
November 3-26-ig
Bartl József német nemzetiségi festőművész kiállítása
Helyszín: Lamberg-kastély, Kisgaléria
November 6. 10.00
Lampionkészítő játszóház a Lamberg-kastélyban
November 11-én 17 órától
Városi lampionos felvonulás (Szt. György szobor – Freudenberg sétány – Szt. István tér –
Lamberg-kastély udvara)
November 12. 18 óra
Német nemzetiségi gálaműsor
Helyszín: Wekerle Sándor Szabadidőközpont
November 13. 19-04.00-ig
Márton bál- zenél: Heimattöne Kapelle
Helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház
Belépődíj: 1500,-Ft, jegyek kaphatók a Lamberg-kastély 32-es irodájában november 8-tó

Szent Erzsébet napi gyertyafényes hangverseny - Fehérvárcsurgó
2010.november 13.
Fellép: Szabó Dániel cimbalom JJ. S. Bach, Brescianello, J. Haydn, Allaga, Bartók, Kodály
Hollós
Jegyek / Tickets: 2 000 Ft és 1 500 Ft
Tájékoztatás és jelentkezés: Károlyi József Alapítvány, Károlyi Kastély 8052 Fehérvárcsurgó,
Petőfi S. u. 2. E-mail: kastely@karolyi.org.hu, tel. 06 21 311 04 26

Támogatóink

KATARCH
Mérnöki Bt
Zirc
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