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FIGYELEM!
Módosult a turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím esetében
a pályázatok benyújtásának határideje
Megjelent az E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú IN T É Z K E D É S EK IR Á N Y
Í T Ó HA T Ó S Á G Á N A K A 304./2013(XII.16.) K Ö Z L E M É N Y E az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER
Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosításáról.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 11. § (1) bekezdésének folyamatban lévő
módosítása alapján támogatási kérelmet - 2013. december 20. helyett - 2014. január 15-ig lehet
benyújtani a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.
Budapest, 2013.december 16.
Búsi Lajos
IH vezető

Döntéshozó testületi ülés

2013.12.10-én 15 órakor az egyesület irodájában a 3. körös
LEADER pályázatok tekintetében az utolsó döntéshozó
testületi ülést tartottunk. Közösségünk Döntéshozó Testülete
3 db szolgáltatásfejlesztési kérelmezőt támogatott 13.300.344
Ft értékben, valamint 2 db gazdaságfejlesztési kérelmezőt
támogatott 40.212.808 Ft értékben. A nyerteseknek ezúton is
gratulálunk, a támogató határozatok kézhezvétele körülbelül
két héten belül megtörténik.
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Monitoring Bizottsági ülésen jártunk

2013.12.11-én tartotta idei utolsó ülését a
Monitoring Bizottság. Az ügyfeleinket is érintő
aktualitások:
Az Alapszolgáltatások pályázat esetében jelenleg
már csak a 4. célterület nyitott, az első hármat
nagyon gyorsan zárni kellett a hatalmas túligénylés
miatt. Összesen 1245 kérelem érkezett be, 15,4 mrd
Ft az összigény. Az MVH folyamatosan dolgozik a
kérelmeken, körülbelül márciusra várhatóak a
határozatok.
A LEADER Nemzetközi és Térségközi pályázatokban is óriási volt az érdeklődés:
nemzetköziben 98 db IH nyilatkozat és 81 pályázat került benyújtásra 2,6 mrd igénnyel, míg a
térségköziben 386 db IH hozzájáruló nyilatkozat és 329 db kérelem érkezett be, összesen 17,9
mrd Ft-os igénnyel. Mindkét jogcím esetén a feldolgozás folyamatos, a határozatok márciusban
várhatóak.

Hungarikum Gála Herenden
A Hungarikum Bizottság 2013. december 3-án nagyszabású gálaesten ünnepelte és tette közhírré
a hungarikum listára eddig felkerült magyar
értékeket.
A Hungarikum Bizottság elnökének, Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszternek a
kezdeményezésére
a
Budapesti
Operettszínházban rendezték meg az első
Hungarikum Gálát, amelyen a hungarikumok
gazdái, kezelői a védjeggyel ellátott tanúsító
oklevelet kaptak kézhez. Az első Hungarikum
Gála célja, hogy ráirányítsa a figyelmet közös
értékekre, azok védelmének szükségességére.
Ennek fényében a hungarikumok első
nemzeti ünnepén Áder János köztársasági
elnök köszöntőjét Oberfrank Pál olvasta fel,
majd mondott megnyitó beszédet Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter is a jeles
értékeinket közhírré tevő I. Hungarikum
Gálaesten, amely az ő kezdeményezésére vált
valóra.
Fazekas
Sándor
beszédében
hangsúlyozta: sok nagyszerű, az egyetemes
emberi kultúrát gazdagító értékünk van,
amelyre büszkék lehetünk, amelyeket a
magyarsággal
azonosítanak,
tehát
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vitathatatlan „magyar
magas minőség.

érték

világlépték”,

Fazekas Sándor és Lezsák Sándor az első húsz
– védjeggyel ellátott tanúsító oklevéllel kísért
–
Hungarikum-díjat
nyújtotta
át
a
hungarikumok gazdáinak, kezelőinek. Az
oklevél-díj-átadást magától értetődően rangos
bel- és külhoni előadók, együttesek fergeteges,
vastapsot kiváltó műsora tett emlékezetessé,
amelyet
a
Budapesti
Operettszínház
igazgatója, Kerényi
Miklós
Gábor, szerkesztett-rendezett,
hogy
még
inkább felhívja a közfigyelmet nemzeti értékeinkre.

Christkindl kiállítás a Porcelánmúzeumban

Nagy érdeklődés mellett advent első
vasárnapján
nyílt
a
Herendi
Porcelánmúzeum ez évi utolsó, a
karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó
kiállítása.
Nagyon szoros kötődés kell ahhoz, hogy
egy hagyományt több évszázadon át
megőrizzenek - vélte a bakonyi sváb
falvak Christkindl-kiállítása kapcsán
Heinek Ottó, a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzatának elnöke a
vasárnapi megnyitón.
A Porcelánmúzeum előcsarnokát zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők. A herendiek mellett
többen érkeztek a kiállítás anyagát velük közösen adó bándi, kislődi, magyarpolányi, márkói,
úrkúti, városlődi német nemzetiségiek közül is. Herenden épp harmincadik évfordulója annak,
hogy húsz éves szünet után ismét felvették díszes ruhájukat a lányok, és karácsonykor elindultak
köszönteni.
Az évfordulónak is köszönhető, hogy az idén a városban rendezik meg a közös Christkindl
kiállítást, mondta köszöntőjében Bauernhuber József, a helyi német önkormányzat elnöke.
Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke arról beszélt, hogy
rendkívül fontos egy ilyen ünnepi szokás fennmaradása. Nincs is igazán racionális magyarázata
annak, hogy évszázadokon át még akkor is vállalták a rendkívül szép, gazdagon díszített ruhák
elkészítésével járó hatalmas anyagi terhet, amikor szegények voltak. Abban bízik, hogy a
Christkindl sokáig megőrződik még a Veszprém környéki sváb falvakban.
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A köszöntők után a Herendi Christkindl Csoport be is mutatta a játékot Arnold Mária
betanításában. A helyi iskola pedagógusa arról is mesélt, hogyan gyűjtötték össze a még élő
egykori résztvevők emlékezései alapján a játékot és harminc évvel ezelőtt hogyan indították újra.
A múzeum termeiben, folyosóján kisméretű és eredeti nagyságú próbababákon mutatják be,
hogy a hét településen milyen ruhákba öltöztek a játék szereplői. Sok fényképet is
összegyűjtöttek a régebbi játékokról, illetve német és magyar nyelvű leírásokból is
megismerhetjük a kisded születését köszöntő sváb népszokást.
A kiállítás 2013. december 20-ig tekinthető meg.

TOPORCI MADONNA SZOBROK AZ ALSÓPEREI KÁPOLNÁNAK

A
Herendi
Porcelánmanufaktúra
Zrt.
felajánlásaként Toporci Madonna szorokkal
gazdagodott az alsóperei Szent Imre
ökumenikus vadászkápolna. Márfi Gyula érsek
novembert 21-én ünnepi szentmisét celebrált,
és megáldotta a szobrokat.
Az ünnepélyes átadáson köszöntő beszédet
mondott Tengerdi Győző, a HM Verga
vezérigazgatója, és Dr. Simon Attila, a Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója is.
Tavasszal indította útjára a HM Verga Zrt. „A
jövő a kezünkben van” elnevezésű közjóléti
beruházássorozatát. Ennek egyik leglátványosabb állomása az alsóperei Bakony Zöld Szíve
Központ kialakítása, amelyet szeptemberben adtak át. Ez többek között emlékparkot,
arborétumot, látogatóközpontot foglal magában. A központ „ékszerdoboza” a Szent Imre
ökumenikus kápolna, amelyben mostantól két Toporci Madonna herendi porcelánszobor látható.
Tengerdi Győző arról beszélt, hogy közjóléti programjuk gyöngyszeme a Szent Imrekápolna,
amellyel az erdőgazdaság új vezetésének régi álma vált valóra. A társaság és a Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt. gyümölcsöző együttműködést tart fenn, ennek köszönhetően
adományként két Toporci Madonna herendi porcelánszobrot kaptak, amelyekkel még több, még
szebb lett a kápolna. Kifejtette, az adománnyal nemcsak anyagiakban, hanem lelkiekben is
gazdagodtak.
Dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója jelezte, a társaság
működése három pilléren nyugszik: a gazdasági tevékenység; a szolidaritás; valamint a
társadalmi felelősségvállalás elvén.
Herend kultúra- és értékteremtő közösség. Azon dolgoznak, hogy a herendi porcelán hordozta
értékeket vigyék szerte a világban. Kulturális és
társadalmi missziójuk eredménye számos köztéri
alkotásban testesül meg, porcelánszobraikkal több
nagyváros környezetét szépítik. A megye több
pontján is jelen vannak, és most már Alsóperén is
hirdetik a herendi porcelán örök létét.
A szobrokat ünnepi szentmise keretében áldotta
meg dr. Márfi Gyula veszprémi érsek. Az eseményt
a herendi Szent Mihály Kórus, valamint a Bakonyi
Vadászkürt Egylet közreműködése tette még
szebbé.
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SZEZONZÁRÓ A KÁVÉHÁZBAN

December 2-án az Apicius Kávéházban nagy
érdeklődés
mellett
került
sor
ezévi
szezonzárónkra, mely a hagyományainknak
megfelelően prémium rendezvény volt, zenés
előadással
és
finomabbnál
finomabb
pezsgőkkel.
Hrutka Róbert, hazánk egyik legjobb
gitárművésze. 1989-től napjainkig több mint
200 nagylemez elkészítésében működött közre.
Zenekaraival számos itthoni és külföldi
fesztiválon és rendezvényen vett részt. Nem áll
tőle távol a színész világ sem, s Herenden sem első ízben járt. Robival ezúttal egy kiváló
színművész, aki nem mellesleg költő, műfordító, rendező, énekes, érkezett, hogy egy
feledhetetlen duó produkcióval örvendeztessen meg minket. Általában vígjátéki szerepei
emlékezetesek, a beugró című produkció állandó sztárja, de igen sűrűn foglalkoztatott
filmszínész és szinkronszínész is. Jellegzetes karakter, s egyre többek által tudott jellegzetes,
összetéveszthetetlen hang is: Kálloy Molnár Péter.
A remek előadás és dalok mellett ezúttal pezsgők kerültek a poharakba. A Törley pezsgőrend
ceremóniamesterének Quirin Károlynak köszönhetően! A pezsgőrend a magyarországi
pezsgőgyártás nagy alakjának, Törley Józsefnek állít emléket, s igyekszik megőrizni a nevével
fémjelzett évszázados hagyományokat. A rend tagjainak önként vállalt feladata, hogy tegyenek
meg mindent a minőség megőrzése érdekében, ismertessék meg a széles közvéleménnyel
a Törley Pezsgőpincészet pezsgőit, s hirdessék a világban a bor és a pezsgő szeretetét, a
kulturált borfogyasztást, a bor fontos szerepét az emberek életében.
Az Apicius Kávéházi estek sorozat idei szezonja e remek esttel ért véget, de tavasszal folytatjuk!
Várjuk Önöket akkor is!

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI MÚZEUMMAL
Hosszú
távú
stratégiai
együttműködési
megállapodást írt alá Csorba László, a Magyar
Nemzeti Múzeum főigazgatója és dr. Simon Attila, a
Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója
csütörtökön Budapesten.
Az együttműködés első mozzanataként Herend
értékes porcelántárgyakat bocsátott a Magyar
Nemzeti Múzeum rendelkezésére. Ezeket a szöuli
Koreai Nemzeti Palotamúzeumban december 3-án
nyíló kiállításon tekintheti meg a közönség - mondta
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Csorba László az eseményen.
A 2014. február 16-ig látogatható szöuli kiállításon láthatóak lesznek Herend Ferenc József nevű
porcelánkészletének bizonyos darabjai, amelyek az elegánsan megterített, a tárlat egy részletét
kitevő ünnepi asztalt díszítik. A tárlatra az MNM is több műkincset kölcsönzött, amelyek a
magyar arisztokrácia fényűző életét mutatják be a Habsburg-dinasztia korában, a 17-19.
században. Az együttműködési megállapodás egyik oka a Herendi önmagáról alkotott képe, a
másik a példamutatás és partnerség - hangsúlyozta a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
vezérigazgatója. Simon Attila kifejtette, hogy a Herendi manufaktúra kultúra- és értékteremtő
közösség, amelynek feladata megőrizni, átörökíteni évszázados értékeit. A megállapodás másik
pillére az együttműködésben rejlő példamutatás. Simon Attila kiemelte, hogy igen fontosnak
tartja a gazdasági és a civil szféra találkozását, egymás értékeinek kölcsönös segítését.

Csetényi rendezvények

Karácsonyi rendezvények a kastélyban
Községi karácsonyi ünnepély
2013. december 19-én, csütörtökön
Fellépnek iskolánk tanulói
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órakor

a

kastélyban

Mindenki Karácsonya
2013. december 22-én, vasárnap 15 órakor
Szeretettel meghívjuk karácsonyi rendezvényeinkre!

MINDENKI KARÁCSONYA SZENTGÁLON
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Művészeti programok SZENTGÁLON
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Zirci események
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Megnyitott az Eplényi sípálya
December 7-én megnyitott az Eplényi sípálya. Jelenleg
síelhető a teljes 1-es pálya, az 1/b pálya és a tanpálya is. A
négyüléses várhatóan csak 11 óra környékén indul majd be a
hóágyúzás miatt, addig az 1-es csákányos és a tanulólift
üzemel.
Kedvezményes hétköznapi jegyáraink vannak érvényben,
melyekből további 20% extra kedvezményt adunk. Nyitva a
síiskola, a kölcsönző és Holle Anyó étterme is. A síoktatás
áraiból 20% kedvezményt adunk egészen Karácsonyig.
Egész héten nyitva tartunk, amikor csak engedi az időjárás elindítjuk a hóágyúkat. Vastagítjuk a
hóréteget a nyitva levő pályákon, illetve a többi pályát és felvonót is szeretnénk mielőbb üzembe
helyezni.
Nyitva tartás:
December 16 hétfő: 09:30-17:00
December 17 kedd: 09:30-17:00
December 18 szerda: 09:30-20:00
December 19 csütörtök: 09:30-20:00
December 20 péntek: 09:30-20:00
December 21 szombat: 09:30-20:00
December 22 vasárnap: 09:00-18:00
December 23 hétfő: 09:30-17:00
December 24 kedd: 09:00-13:00
December 25 szerda: 13:00-21:00
December 26-30: 09:00-21:00
December 31: 09:00-13:00
Január 01: 13:00-20:00
Január 02-05: 09:00-21:00
Január 06-tól az alábbi normál nyitva-tartásunk lesz érvényes, továbbá január 06-ig nem tartunk
sem VIP estéket, sem kedvezményes éjszakai sízéseket.
A Nordica Síaréna normál nyitva tartása az alábbiak szerint alakul majd:
Hétfő
09:30-20:00

Kedd
09:30-22:00

Szerda
09:30-16:00

Csütörtök

Péntek

09:30-20:00

09:30-22:00

Szombat Vasárnap
09:0021:00

09:0018:00

+VIP este
Kedden és pénteken 18:00 és 22:00 között 40% kedvezménnyel esti sízési lehetőséget
biztosítunk a munka utáni kikapcsolódásra vágyó vendégeink számára.
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MINDENKI KARÁCSONYA Ünnepség Olaszfaluban
Időpont: 2012.12.21. 18:00
Helyszín: Közösségi Ház
Szeretettel meghívjuk Önt és családját a december 21-én 18:00-kor tartandó Mindenki
Karácsonya ünnepségre.
Megkérünk mindenkit, hogy hozzon magával csillagszórót és
gyertyát.
Kérjük, akinek lehetősége van és szeretné az ünnep hangulatát még
szebbé tenni, hozzon magával az ünnepi asztalra házilag készített
süteményt. A forralt borról és a teáról gondoskodunk.
Helyszín: Közösségi Ház melletti udvar (Major u. 2.).

Mindenkit szeretettel várunk.
Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk.

Idősek karácsonya Bakonycsernyén
Bakonycsernye község Önkormányzata 2013. december 13-án, pénteken a délutáni órákban
Idősek Karácsonya rendezvényén köszöntötte a település Szépkorú lakosait az Általános Iskola
tornatermében.
A Nő-Klub tagságának köszönhetően finom
sütemények kerültek az ünnepi díszben pompázó
asztalokra, melyek még bensőségesebbé tették az
ünnepvárás csodáját. Az ünnepi műsorban
közreműködtek a Zengő Óvoda Bóbita Tagintézmény
gyermekei és óvodapedagógusai, a Hang- Szín- Tér
Művészeti Iskola bakonycsernyei tagozatának
növendékei, Hagymási Kriszta és Horváth Krisztina,
valamint Boros Miklósné. A karácsonyi műsort
megelőzően Turi Balázs polgármester ünnepi
beszédében hangsúlyozta az idős korosztályra való odafigyelés, az őket segítés, támogatás
fontosságát.
Az ünnepi műsort és vendéglátást követően kerültek kiosztásra az Önkormányzat által
adományozott csomagok.
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Csitáry-Hock Tamás gondolatával kívánjuk, hogy
Bakonycsernye minden lakosának életében a család, a
szeretet és az egészség legyen a legfontosabb érték.
Ünnepeljük a karácsonyt mindannyian családunk
körében, lelki békében, szeretetben.
„Van a csoda... Karácsony csodája. Amire várunk. És
ami teljesedik. De ez a csoda nem a színes szalagokkal
átkötött dobozokban rejlik. Nem a feldíszített zöld
fenyő alatt találod. Ezt a csodát másutt kell keresni,
másutt lehet megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban, őszinte, szívből jövő kívánságokban,
szerető érzésben érkezik. És kell ennél nagyobb ajándék? A következő háromszázhatvanöt
napban ezek kísérnek, ezek adnak erőt. Nem a csomagokban lapuló tárgyak, hanem csakis ezek.
Csak ezek... Ez a karácsony csodája."
Bakonycsernye Község Önkormányzata

Borbála napi megemlékezés

„Emlékezzünk, most a bányász
munkájukra, egykori dicső múltukra.
Nehéz volt az élet, kevés volt a kenyér,
kicsi a hely, ahol a bányász befér.
Kézzel vágni a fekete szenet,
teli a csille, most már mehet.
Hosszú az idő, a föld alatt,
nap nem süt be a vágatok alatt.
Míg a kas, leér a mélybe,
sok bányásznak jut eszébe!
Vajon, vissza ér-e épségben?
Családját, köszönti-e egészségben?
Most nem gondol senki, a munka végére,
vágni kell a szenet, a csillékbe!
Jár körbe a köszöntés "Jó szerencsét",
s ráfér, ki-e munkához ért!” (Mara Noel: Bányászok élete – részlet)
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Bakonycsernye Község Önkormányzata és a Bakonyi Bányász Hagyományőrző Alapítvány
közös szervezésében 2013. december 6-án, pénteken emléküléssel egybekötött Borbála napi
megemlékezésen vehettek részt a meghívott vendégek. A három helyszínen zajló emléksorozat
apropóját Balinka bánya bezárásának 10. évfordulója adta.
Az ünnepség 14.00 órakor a Római Katolikus Templomban kezdődött, ahol Horváth Lajos
katolikus
esperes
által
celebrált
ünnepi
misével
emlékeztünk.
Ezt követően 15.00 órától a Bányász Emlékparkban Boleraczki István - Bakonycsernye előző
polgármestere - az emlékpark megálmodója és létrehozója köszöntötte az egybegyűlteket.
Hagymási Kriszta szavalatát követően a kegyelet
koszorúinak elhelyezése következett. Fejet hajtott a
bányamunka során elhunyt bányászok emléke előtt Törő
Gábor országgyűlési képviselő, a Fejér Megyei
Közgyűlés elnöke, valamint elhelyezték koszorúikat
Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselői, a
környező települések polgármesterei, Bakonyi Bányász
Hagyományőrző Alapítvány képviselői, a település egyházai, civil szervezetei, rokonok,
hozzátartozók.
Az Emlékparkban tartott koszorúzást az Általános Iskola tornatermében megrendezésre kerülő
emlékülés követte, melynek ünnepi műsorát megelőzően köszöntésre kerültek a környező
települések elöljárói, valamint Balinka bánya egykori igazgatói, mint Marton Károly és Szám
Ferenc, valamint az elnökségi asztalnál helyet foglalók - Turi Balázs, Boleraczki István,
Wéninger László, Nagy István, Dr. Tamaga Ferenc, Hajnáczky Tamás, Dr. Káldi Zoltán, Silli
István.
Hagymási Kriszta szavalatát követően a II. sz. Nyugdíjas Klub Bányász Asszonykórusának
bányászdalokból álló csokrát hallhatta a közönség. Turi Balázs polgármester emlékülést
köszöntő beszédét követően átadásra került Bakonycsernye Község Önkormányzat
képviselőtestület 2013. évi Polgármesteri Díszoklevél kitüntetése, melynek tulajdonosa Fekete
István, az EOSZÉN Kft. ügyvezetője, aki hosszú éveken keresztül nyújtott önzetlen segítséget a
település útjainak karbantartásához.
Az emlékülést megnyitotta és levezette Dr. Káldi
Zoltán veszprémi bányakapitány, melyen felszólalt
Wéninger László Balinka község jelenlegi és Nagy
István előző polgármestere, Dr. Tamaga Ferenc
Balinka bánya utolsó igazgatója, Silli
István a bánya volt műszaki osztályvezetője, Hajnáczky Tamás az Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület Bakonyi Csoportjának vezetője.
Az ünnepi megemlékezés, az emlékülés zárásaként meghívott vendégek megtekinthették
Kadlecsik István és Kadlecsik Istvánné által készített fényképkiállítást, melynek tárlatában az
„Ahogy mi emlékezünk”, Balinka bánya 1952-2003-2013. időszakból merített fotók
szerepeltek.
Borbála napi megemlékezést állófogadás, kötetlen beszélgetés zárta.
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Fél éve nyitotta meg kapuit a ciszterci apátsági látogatóközpontja

Az újdonság vonzásában
Az apátság és környezetének felújítása, valamint a látogatóközpont kialakítása óta folyamatosan
nő a látogatók száma, az újdonság vonzza az embereket.
Az eddigi tapasztalatokról a Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontjának ügyvezető igazgatója,
Ring Júlia számolt be a Naplónak. Megtudtuk tőle, a pályázatban vannak indikátor számok, ez
idén  a felújítás alatti időszakot is beszámítva  harmincezer látogatót jelent. Egyelőre úgy
tűnik, ezt meg is haladják, kiemelten sok a csoportos látogatójuk.
Az apátsági épületegyüttes felújítását tavasszal fejezték be, május 15-én adták át, azóta üzemel
az új létesítményként belépő látogatóközpont is. (Az országos gyakorlatnak megfelelően a hétfő
náluk is múzeumi szünnap.)
A látogatóközpont épületrészében kapott helyet a ciszterci rend magyarországi történetét a
középkortól napjainkig bemutató kiállítás. A kiállítótér tematikája szerint a vendég először a
gobelin-terembe lép be. Itt kettő, az 1700-as években készült, hatalmas, nyolcszor három
méteres, Szent Bernát életéből vett jeleneteket ábrázoló gobelin határozza meg a látványt. Ebben
a helyiségben egy negyedórás, összefoglaló filmet mutatnak be projektoros kivetítőn, majd innen
indul tovább a látogató a középkori és barokk termekbe. A kiállítás interaktív, érintő képernyős
terminálokkal ad plusz információt, mindenki az érdeklődési körének és mélységének
megfelelően merülhet bele a részletekbe. Az anyag arra is lehetőséget ad, hogy az egykor és ma
itt élő szerzetesek szellemiségét és küldetését is megismerjék az érdeklődők. Aki igényli,
magyar, angol vagy német audio guide-ot is kaphat.
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Megújult a kolostor mögötti romkert is, az állagmegóvás és szépítés mellett eligazító feliratok,
tájékoztatók is kerültek ki. Az apátsági kripta ugyan még felújításra szorul, de a létesítmény
misztikuma miatt a jelen állapotában is nagyon sok érdeklődő tekinti meg.
Saját programokat is szervez az intézmény, az apátsági templomban tartott
orgonahangversenyeknek évtizedes múltja van. Folytatódik a Lángolj és világíts! lelkiségi
előadássorozat, melyben egyházi és világi előadók egyaránt megszólalnak. Bővítik az eddig
meglévő programokat, részt vesznek a múzeumok őszi éjszakáján, tervezik, hogy templomok
őszi éjszakáját rendezzenek. Az új és megújult terekben a III. Béla Gimnázium művészeti
tagozatos diákjaira építve kiállításokat terveznek, színházi előadásokat fogadnak majd be. Az
adventi időszakban közösen készülnek a Békefi Antal Könyvtár, Művelődési Házzal és a MagasBakony TDM Nonprofit Kft.-vel a Mindenki karácsonyára, az apátsági helyszíneken tartják a
gyertyagyújtáshoz kapcsolódó rendezvényeket. Elképzeléseik között szerepel az arborétum
bevonása a rendezvényi terekbe.
A látogatóközpont fogalom a fél év alatt kibővült, más jelentést kapott, az egész apátsági
komplexum valamennyi turisztikai attrakcióját értik alatta az emberek, a rendtörténeti kiállítás
mellett a templomot, a romkertet és az apátsági kriptát. Mindezek mellett az apátság
épülettömbjében továbbra is látogatható az Országos Széchenyi Könyvtár kezelésében működő
Ciszterci Műemlék Könyvtár és a Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi
Természettudományi Múzeuma.

Tűzoltóautó-szentelés a 10. évfordulón
Bakonyoszlop – Kereken tíz esztendeje működik a Bakonyoszlopi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
Születésnapjuk alkalmából december 14-én átadták rendeltetésének a tűzoltó ifjúsági klub új
helyiségeit és felszentelték a nemrégiben Németországból a traunsteini tűzoltóktól kapott
autójukat, ami immáron hivatalosan is alkalmas a munkába állásra.
Czingiszer Tibor az egyesület parancsnoka
nyitotta meg a rendezvényt. Beszédében
megemlékezett az elmúlt tíz esztendő
eseményeiről és megköszönte mindazon
embereknek a támogatását, akik nélkül a
terveik nem valósulhattak volna meg. Ezt
követően a megjelentek kivonultak az autóhoz,
majd Ifj. Wolf Ferenc polgármester és Hédl
József a zirci német önkormányzat elnöke
üdvözölte az egybegyűlteket és sok sikert
kívánat az egyesületnek. Ezt követően átvágták
a nemzeti színű szalagot, ezzel jelképesen
átadták az új helyiséget az önkéntes lánglovagoknak. Simon István plébános felszentelte a
kékvillogós tűzpiros járművet és az egybegyűltekkel egy rövid imát is elmondtak. A meghívott
személyek megtekinthették az autót és a klubhelyiséget, így megbizonyosodhattak, hogy mi
mindent sikerült megvalósítani és segítségük nem hiába való volt. A nap zárásaként a tűzoltók
egy finom vacsorával megvendégelték a meghívottakat, majd jót mulattak és táncoltak a hajnalig
tartó bálban, melyhez Mészáros József biztosította a jobbnál jobb dalokat.
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