„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület

HÍRLEVÉL
2014. Január
40.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

Elnökségi ülés, Közgyűlés

Egyesületünk 2014. január 28-án Elnökségi ülést és
Közgyűlést tartott az alábbi napirendi pontokat kerültek
megvitatásra:


2014. évi költségvetés



Vegyes ügyek

A közgyűlés egyhangúan elfogadta az Egyesület 2014. évi
költségvetését.

Megjelentek a kifizetési kérelem közlemények

A 13/2014. (I.22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének
igényléséről;
A 9/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről;
A 8/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről;
A 7/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről;
A 3/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki
örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről;
Kifizetési kérelmeket a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B. § (1), (2) és (3) bekezdése
alapján az adott jogcím vonatkozásában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban:
MVH) által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási
határozattal rendelkező ügyfelek 2014. február 1-től május 31-ig elektronikus úton jogosultak
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benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig
számolhatók el.
A kifizetési kérelem közlemények, illetve a benyújtáshoz szükséges egyéb dokumentumok
megtalálhatóak honlapunkon (jobb oldali bannersávban) illetve az MVH honlapján.

Kifizetési kérelmek benyújtásához egyéb információk

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja az érintett ügyfelei figyelmét, hogy az alábbi
támogatási jogcímek esetében is háromhavonta lehet kifizetési kérelmet beadni, így egy benyújtási
időszakban akár két kifizetési kérelmet is be tudnak nyújtani.
A lehetőség az alábbi jogcímek vonatkozásában nyílt meg a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet
2013.12.17.-én hatályba lépett módosító rendelkezései alapján:
- Falumegújítás és fejlesztés - a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet, 102/2012. (X. 1.) VM rendelet szerint
benyújtott támogatási kérelmek alapján, - Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
- a 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet, 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet, 47/2012. (V. 11.) VM rendelet
szerint benyújtott támogatási kérelmek alapján
- Turisztikai tevékenységek ösztönzése - a 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet, 160/2009. (XI. 19.) FVM
rendelet módosítása, 44/2011. (V. 26.) VM rendelet, 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet szerint benyújtott
támogatási kérelmek alapján
- Vidéki örökség megőrzése - a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet, 103/2012. (X. 1.) VM rendelet szerint
benyújtott támogatási kérelmek alapján
- Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás - a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet
szerint benyújtott támogatási kérelmek alapján
- Vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és
szolgáltató tér kialakítása és működtetése - a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet szerint benyújtott
támogatási kérelmek alapján
- Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása - a 122/2009. (IX. 17.) FVM
rendelet, 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet, 35/2013. (V. 22.) VM rendelet szerint
benyújtott támogatási kérelmek alapján
A szabályozás célja annak elősegítése, hogy a beruházásokhoz szükséges források biztosítása ütemesebb
legyen. A kifizetési kérelmeket továbbra is kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet
benyújtani. A szabályozás a jövőben megnyíló időszakokra is vonatkozik.
A következő kifizetési kérelem benyújtási időszak a Vhr. 16/B § (1) bekezdése alapján a jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában 2014. február 1. és május 31. között lesz, majd ezt követően augusztus 1. és
december 31. között lehet benyújtani.

Az MVH Központi Hivatalának postafiók címe megváltozott

Az MVH Központi Hivatalának postafiók címe 2014. január 1. napjától kezdődően az alábbiak szerint
változik:
A 1385 Budapest 62. Pf. 867. illetve 868. postafiókcímeket a fenti időponttól kezdődően a 1476 Budapest
Pf. 407. postafiók cím váltja fel. A korábbi 1385 Budapest 62. Pf. 867. illetve 868. postafiókok
vonatkozásában a küldemények utánküldése 12 hónapos időtartam erejéig, azaz 2014. december 31.
napjáig biztosított.
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Ingyenes lett az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos
ügyintézés

2014. január elsejétől a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) ingyenesen végzi az őstermelői
igazolványokkal kapcsolatos ügyintézést. A Kormány döntött arról, hogy 2014. január elsejétől a
falugazdász-hálózat a NAK szervezetében lássa el az egyes hatósági és nyilvántartási feladatait – többek
között az őstermelői igazolvány kiállításával kapcsolatos feladatokat.Ennek eredményeként az elmúlt év
végén ismét módosult a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló kormányrendelet. A módosítással
a Vidékfejlesztési Minisztérium a már korábban megkezdett egyszerűsítési, és a vállalkozói terhek
csökkentését célzó intézkedésekhez igazodott. A NAK nem tervezi, hogy az elmaradó díjakkal
megemelje a tagdíját, vagyis az őstermelőknek ténylegesen csökkenni fognak az adminisztrációs terheik.
A NAK a falugazdászok átvételét követően is zökkenőmentesen biztosítja az őstermelői ügyintézést,
valamint a klasszikus falugazdászi feladatok ellátását. Az őstermelői igazolványokat azonban továbbra is
a megyei kormányhivatalok földművelésügyi igazgatóságai ellenőrzik.
(Forrás: VM Sajtóirodája)

Az MLSZ újból meghirdeti népszerű tao előminősítéses
pályázatát.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)
ismét meghirdeti az amatőr labdarúgólétesítmények (labdarúgópályák, öltözők)
felújítását
támogató,
előminősítéses
pályázatát,
a
látvány-csapatsportok
támogatásának adókedvezménye program
(tao) keretében. Az előminősítésnek
megfelelt szervezetek bruttó 700 ezer és 7
millió forint közötti összeget nyerhetnek el,
amelyet a szükséges önrésszel kiegészítve,
a többi között például a sporttelep
biztonságát (kerítés, korlát, játékos kijáró),
a szurkolók és játékosok komfortérzetét (öltöző, mosdók, lelátó, eredménykijelző), valamint a sporttelep
funkcionalitásának fejlesztését (pályafelszerelések, játéktér-felújítás, öntözőberendezés) célzó
beruházásokra költhetnek. A pályázatokat 2014. január 9. és 2014. február 14. között az MLSZ online
rendszerében lehet benyújtani.
Az előminősítéses pályázat bevezetését a tao támogatási rendszer gyakorlati nehézségei indokolták. A
tao-rendszer keretében ugyanis a támogatott sportszervezetnek kellett megkeresnie azt a gazdasági
társaságot, amellyel megállapodott a fejlesztés megvalósítását biztosító támogatás kifizetéséről. Ez pedig
jelentős erőfeszítést igényelt a sportszervezetektől, hiszen maga a potenciális támogató gazdasági társaság
megtalálása, valamint a szükséges együttműködési megállapodások megkötése komoly adminisztrációs
terhet jelentett. Nagyon sok esetben a – Magyar Labdarúgó Szövetség által egyébként jóváhagyott –
beruházásokat támogató cég hiányában nem tudták megvalósítani a klubok.
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Az MLSZ – felismerve a „hagyományos” rendszer működési nehézségeit – alternatív végrehajtási
rendszert dolgozott ki, kizárólag a tárgyieszköz-beruházásra, a felújításhoz kapcsolódó fejlesztésekre.
A program célja, hogy egy következetes, ütemezett forrás-felhasználási koncepció segítségével, az amatőr
sportszervezetek által használt sporttelepek felújításán, biztonságosabbá, komfortosabbá tételén keresztül
az amatőr futball játékos-, szakember-, valamint szurkolómegtartó és -vonzó képessége javuljon. Az
MLSZ ezzel egyben azt is szeretné elérni, hogy szélesebbé váljon a futball tömegbázisa és javuljon a
közösségi elfogadottsága. Az előminősítéses eljárásban nyertes pályázó jogosultságot szerez arra, hogy:
• az MLSZ az azonos tartalmú tao sportfejlesztési programját automatikusan jóváhagyja,
• az MLSZ a beruházáshoz az adótámogatási forrást az azt biztosító támogatótól megszerezze és a
sportszervezet rendelkezésére bocsássa. Az MLSZ tehát a forráskeresés terhét leveszi a sportszervezetek
válláról, ezzel elsősorban a gazdaságilag hátrányos kistérségekben lévő, illetve a gazdasági
kapcsolatokkal nem rendelkező klubokat segítve.
A pályázaton azok az amatőr sportszervezetek indulhatnak el, amelyek TAO támogatásra is
jogosultak,felnőtt férfi nagypályás bajnokságban indított csapatuk legmagasabb bajnoki osztálya a megyei
I. osztály, továbbá valamilyen jogcím alapján nagyméretű füves labdarúgó sportpálya – és a hozzá
kapcsolódó egyéb létesítmények – használatára jogosultak. A jogosultsági kör kiterjed az önálló amatőr
utánpótlás-képző egyesületekre is. Fontos változás az előző pályázati körhöz képest, hogy a jogosultsági
feltételek között már nem szerepel az az előírás, amely szerint a pályázónak „legalább 6 éve részt kell
vennie az MLSZ versenyrendszerében”. A változtatás célja az, hogy a potenciális pályázói kör jelentősen
bővülhessen.
A pályázat keretében előre meghatározott beruházási tevékenységek támogathatóak, mint például a
sporttelep biztonságát (kerítés, korlát, játékos kijáró), a labdarúgásban részt vevők komfortérzetét (lelátó,
eredménykijelző, öltöző, mosdók), valamint a sporttelep funkcionalitásának fejlesztését
(pályafelszerelések, játéktér-felújítás, öntözőberendezés) célzó tevékenységek.
Az előminősítéses pályázat lebonyolítása megelőzi a tao jogszabályokban meghatározott sportfejlesztési
program benyújtásának határidejét. A támogatásban részesített sportszervezetnek a sportfejlesztési
programját el kell készítenie, amely változatlan költségvetéssel és műszaki tartalommal tartalmazza a
tárgyi
eszköz
beruházás,
felújítás
jogcímhez
kapcsolódó
tevékenységeket.
A benyújtott program legmagasabb elszámolható költsége bruttó 10 millió, legkisebb elszámolható
költsége pedig bruttó 1 millió forint lehet, amely már tartalmazza a pályázótól várt, köteles 30%-os
önrészt, azaz a támogatási arány 70%-os.
A pályázatokat 2014. január 9-től kezdve, 2014. február 14-ig az MLSZ online rendszerében lehet
benyújtani az alábbi linkre kattintva: http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014

NAK NAP 2014-ben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Napja 2014. január 31-én (pénteken) lesz az Expo-n
megrendezett kiállításon. A G pavilon Fórum Színpadán egész nap várjuk Önöket!
10:00-től 12:00 óráig:
 „Versenyképes
termékpályák
lehetőségei
az
ágazati
szereplők
szemszögéből”.
Állattenyésztési és feldolgozóipari fórum a Magyar Állattenyésztők Szövetsége részvételével.
12:30-tól 13:30 óráig:
 Agrármarketing fórum.
14:00-tól 16:00 óráig:
 A „Zöldítés”-ről, a KAP reform egyik legvitatottabb eleméről tart előadást Madarász István, a
Vidékfejlesztési Minisztérium osztályvezetője.
A kiállítás szakmai programjairól és a NAK Napról az alábbi linken tájékozódhatnak:
http://www.agromashexpo.hu/tartalom-mutat.php?almenu_id=726.
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A kiállítás folyamatosan frissülő honlapja a www.agromashexpo.hu internetes címen érhető el.

Együttműködés a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel

Partnerségi megállapodást írt alá a Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt. és a Moholy-Nagy
Művészeti
Egyetem
(MOME)
pénteken
Budapesten a Magyar Tudományos Akadémián.
A két intézmény által aláírt együttműködés
keretében közös ösztöndíjakat és szimpóziumokat
szerveznek, a herendi porcelánnal kapcsolatos
hallgatói diplomamunkák készülnek, a MOME
féléves tervezési feladatába pedig herendi
porcelánnal foglalkozó tervezési és kutatási
feladatokat is beillesztenek - mondta el dr. Simon
Attila, a cég vezérigazgatója.
"Ez a stratégiai partnerség a termékfejlesztés innovációját fogja segíteni" - emelte ki a cég vezetője, aki
emlékeztetett arra, hogy a manufaktúra mindig nyitott volt az új ötletekre.
Dr. Simon Attila elmondta, hogy a cég rendszeresen foglalkoztatja a legismertebb hazai és külföldi
tervezőművészeket, évente nagyjából 300-400 termékkel bővül a manufaktúra ma 64 millió darabból álló
termékválasztéka.
"A Herendi Porcelánmanufaktúra a dolgozók létszámát, az exportpiacok számát és a nyereséges
működést tekintve a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrájának mondható" - emelte ki.
Kopek Gábor, a MOME rektora hangsúlyozta, hogy az egyetem törekvése, hogy tudatos
alkotóegyéniségeket képezzen, akik alkalmasak a művészeti területükön adódó feladatok magas szintű
megoldására.
Hozzátette, hogy az egyetem oktatási tevékenysége arra irányul, hogy a művészi tehetséggel bíró
hallgatók képességeiket célirányosan használják.

Herendi Porcelánok Koreában

Az elmúlt években Magyarország és Dél-Korea egyre szorosabbra
fűzte a gazdasági és kulturális együttműködés szálait. A 2012 óta
Budapesten működő Koreai Kulturális Központ is nagyon sokat tett
azért, hogy a koreai kultúrát megismertesse a magyarokkal. 2013 végén
Magyar Nemzeti Múzeum értékes műtrágyai révén Magyarországnak
nyílt lehetősége a koreai bemutatkozásra egy nagyszabású történelmi
kiállítás keretei között. A kiállítás informatív és látványos eleme a két
ország közötti hosszú távú kulturális együttműködésnek, melyet még
hangsúlyosabbá tesz egy ünnepi évforduló, hiszen Magyarország és Dél-Korea idén ünnepeli a
diplomáciai kapcsolatok felvételének 25. évfordulóját.
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A kiállítás a magyar arisztokrácia
fényűző életét mutatja be a 17–19.
században.
A
Habsburg
uralkodóházhoz köthető tárgyak
segítenek megérteni a korszak
vérzivataros
történelmét
és
bizonyítják, hogy a magyar főurak
anyagi kultúrája felveszi a versenyt a
Habsburg-udvar
kincseivel.
A
kiállítás főbb egységei bemutatják a
magyar
nemesek
díszés
vadászfegyvereit,
bepillantást
engednek
palotáikba
valamint
megjelennek a jellegzetes magyar
viseletek is.
A kiállítás megkapóan szép eleme a terített asztal, melyen a Ferenc József budai palotája számára készült,
elegáns herendi étkészlet magyar főúri családok ezüstjeivel egészül ki. A koreai látogatók kedvence lett a
teríték, hiszen étkezési szokásaik nagyban különböznek az európaitól, így számukra az egész együttes
„egzotikus” hatást kelt. A kiállítás helyszínéül szolgáló Nemzeti Palotamúzeum Szöul leglátogatottabb
műemléképülete, a Gyeongbokgung nevű király palotamellett található. A kiállítás 2014. március 9-ig
várja itt a látogatókat, majd a Keimyung Egyetem Hengso Múzeumában lesz látható, Daegu városában.

Életnagyságú Betlehem Hárskúton

A Hárskúti Római Katolikus Templomban 2013. december 15-én
a Falukarácsony rendezvényének keretén belül Sabjanics Miklós
plébános úr megáldotta a karácsony jelképét, az új Betlehemet,
benne a fából faragott 6 db betlehemi életnagyságú szoborral.
(Három király, Mária, József, és a kis Jézus). Az óvodás és
iskolás gyerekek verses, dalos műsorral köszöntötték a közelgő
ünnepet. Az iskolások énekét helyi lakosok, a plébános úr
kísérték. A templom énekkara előadásában egyházi karácsonyi
énekeket hallhatott a közönség. Dr. Novográdecz Csaba Wéber
Judittal adott elő adventi énekeket gitár kísérettel. László Szilvia énekkel, Sabjanics Miklós énekkel,
gitárral, Kauker Katalin énekkel, furulyával, Kauker Gergely énekkel, harmonikával, Dudás Ildikó
hegedűvel, alkalmi zenekart alakítva szép dallamokkal
örvendeztették meg a jelenlévőket. Az ünnepi műsort közös
énekléssel zárta. A koncert után mindenkit étel és meleg ital várt
a templom kertjében.
Falukarácsony rendezvény a faluközösség és a civil összefogás
szép példája, mely megmutatkozik a Betlehem megvalósításában
és az ünnepi műsor sokszínűségében. Az elhangzott versek,
dalok, az elkészült és megáldott Betlehem megnyitja az emberek
szívét egymás előtt. Közelebb engedjük magunkhoz a másik
embert, s érezzük, hogy mindannyian képesek vagyunk tenni
valamit magunkért és másokért.
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Területfejlesztési fórumot tartott Zircen a Veszprém Megyei
Önkormányzat

A tavalyi év végén a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadta a megyei
területfejlesztési koncepciót, amely az alapját képezi az operatív programnak. A program
kidolgozásába bevonják a térség önkormányzati, gazdasági szereplőit.
Ezzel a céllal érkezett a megyei önkormányzat küldöttsége a zirci városházára, de azok is élhetnek a
javaslattétel lehetőségével, akik lemaradtak a fórumról.
Az uniós pénzek hatvan százalékát gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre, a foglalkoztatás javítására
kell fordítani, ezért a tervezés során a koncentráció és az integráció elveit kell figyelembe venni – mondta
el dr. Imre László, a Veszprém Megyei Önkormányzat főjegyzője. Ezt bővebben úgy fejtette ki, hogy a
rendelkezésre álló forrásokat lehetőleg ne aprózzuk szét, a meghatározott programcélok pedig
kapcsolódjanak egymáshoz, a pályázatok kiírásával megvalósuló projektek egymásra épüljenek, egymást
erősítsék. Fontosnak nevezte, hogy a prioritási rendet a térségi szereplők találják ki, ötleteiket,
javaslataikat pedig juttassák el a megyei önkormányzathoz, hiszen így kapnak választ arra, hogy az egyes
térségek vonatkozásában mi kerüljön bele a területfejlesztési programba. A részprogramra megyei szinten
17,5 milliárd forint áll rendelkezésre, amiből Zirc és térségére 1,3 milliárd forint jut. Imre László
hozzátette: azokat a programokat, fejlesztéseket kell megtervezni, amelyek a térségközpontokban
születnek meg, ugyanakkor a térség egészére kihatással vannak.
A főjegyző hangsúlyozta, a következő hétéves időszak a gazdaság fejlesztését célozza meg, de a
fennmaradó negyven százalékból lehetőség nyílhat infrastruktúrafejlesztésre is. Ezzel kapcsolatban
azonban megint csak az integrációt hangsúlyozta, hogy ne csak utat építsünk, hanem az út vezessen is
valahová, utalva ezzel a munkahelyteremtésre.

A Veszprém Megyei Önkormányzat küldöttsége a zirci
városházán. Középen jobbról dr. Imre László főjegyző,
mellette Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének alelnöke
Projektötleteket úgy tehetünk, hogy letöltjük a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapjáról
(www.veszpremmegye.hu) a Területfejlesztés menüpont alatt található projektgyűjtő adatlapot, s kitöltve
visszaküldjük a teruletfejlesztes@vpmegye.hu e-mail címre 2014. január 27-ig. Kérdéseket, javaslatokat
is ezen az úton lehet közölni. A területfejlesztési koncepció és a programtervezet is elérhető a megye
honlapján.
Kelemen Gábor sajtóreferens
www.zirc.hu
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Kiemelkedő eredményt értek el a zirci zeneiskolások egy országos
versenyen

Kapitány Luca Anna, Ulrich Anna Csenge és Dobos Csanád, a III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei dicséretdíjban részesültek, és kottajutalmat
kaptak a VI. Országos Zeneiskolai Ferenczy György Zongoraversenyen. Egyik felkészítőjüket, Kapitány
Dénes orgonaművészt, zongoratanárt kérdeztük.
– A versenyt három korcsoportban, 264 gyermek részvételével, neves védnökök, magas rangú
díszvendégek, nemzetközileg is elismert zsűri közreműködésével rendezték meg – érzékelteti az esemény
rangját a művésztanár. Ferenczy Györgyről elmondja, híres Chopin-játékos volt, aki egykoron a
Zeneakadémia zongora-tanszékét vezette. Az első-második korcsoportban a játékidőt tetszőlegesen
választott művekkel lehetett kitölteni, de a harmadik korcsoporttól már ajánlott volt egy mű
megszólaltatása Frédéric Chopintől, emlékezvén ezzel a névadó munkásságára is. A sok résztvevő miatt
két helyszínen bonyolították le a versenyt, amelyet széles érdeklődés kísért. A zsűri dobogós
helyezésekkel, különdíjakkal, dicséretdíjakkal jutalmazta a kiemelkedően szép produkciókat.
Forrás: zirc.blog.hu

Fészekrakás

Ruttkay-Miklián Eszter, a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház igazgatója bemutatta az intézmény új logóját is a „Régi Új
Év” című rendezvényen. Fogas kérdés is lehetne, hogy ez a
fogaskerékre hasonlító szimbólum mit ábrázol.
Az igazgató elmondta, manysi motívumról van szó, melynek „Nagy
Fészek” a neve. Úgy látja, ez jól passzol az intézmény
küldetésnyilatkozatához, hiszen szeretnék, hogy az emberek jól
érezzék magukat a múzeumban, legyen kedvük visszatérni ide, a
hagyománnyal áthatott fészek melegébe. A háttérben három szín a
gyűjtemények számára (finnugor, grafikai, helytörténeti-néprajzi fotógyűjteménnyel kiegészülve), egy az
alkotóház működésére utal.
Fehér színben hópihére is hasonlít egy kicsit a motívum. Úgy sem láttunk még idén havat…
Kelemen Gábor sajtóreferens
www.zirc.hu

A királynő köve

Ezzel a faragott terméskővel járul hozzá Zirc város önkormányzata az Engesztelő Kápolna építéséhez,
amely a kormány által is kiemelt beruházásnak tekintett Normafa Park létrehozásának részét képezi. Az
1940-es évek elején indult el az egész nemzetet összefogó kezdeményezés, a Nagy Magyar Engesztelés.
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Natália nővér kinyilatkoztatásai alapján az akkori főherceg,
főpolgármester és a teljes Katolikus Püspöki Kar kezdeményezte a
nemzet lelki megújulását. A mozgalomhoz XII. Pius pápa is támogatását
adta. A magyar hősök emlékére és a Világ Királynőjének tiszteletére
kápolnát is szerettek volna építeni. Erre három kísérlet is történt, de
mindegyik meghiúsult. A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom
Komlóskáról újraéledt, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település
polgármestere kereste meg önkormányzatunkat azzal a céllal, hogy
lehetőség szerint járuljon hozzá egy marék földdel és egy terméskővel a
kápolna építéséhez. A képviselő-testület szeptemberi ülésén döntött arról, hogy csatlakozik a
kezdeményezéshez. Városunk nagy gondot fordított arra, hogy a kő elegánsan járuljon a királynő elé.
Pék László (képünkön) adományát egy helyi kőfaragó csiszolta le, s véste bele településünk nevét.
Kelemen Gábor sajtóreferens
www.zirc.hu

Megemlékezés Szentgálon

A Szentgáli Polgári Szövetség Egyesület 2014. január 14én, 18 órakor megemlékezést tartott a Szoborkertben, ahol
dr. Bőczén István, az egyesület elnöke röviden
megemlékezett a 71 éve történt doni katasztrófa
áldozatairól és hőseiről. A néma főhajtás után a jelenlevők
elénekelték a Himnuszt, gyertyát gyújtottak, majd
megkoszorúzták a szentgáli áldozatok emlékére állított
emlékművet.
Molnár László

Kosárfonó tanfolyam Zircen
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Kulturális kavalkád Kincsesbányán
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Osvát Erzsébet: Újesztendő!
Lassan lehullatják
levelük a fák.
Tárt kapuval vár ránk,
mint édesanyánk frissen, hívogatóan
újra iskolánk.

Itt vagy, te bőkezű
ajándékozó!
Jöttödre lágyan,
halkan hull a hó.
Peregnek a percek,
órák és napok.
Te hozod nekünk
a nevető napot,
vidám hóvirágot,
lila ibolyát s újra hallhatjuk
a madarak dalát.

Szedelőzködsz lassan,
és már átadod
Tél fiadnak végül
stafétabotod.

Tovább peregnek
a napok, a hetek.
Hozod a szünidőt,
a jó meleget.
Mintha szárnyunk nőne
egész nyáron át te kínálsz kalandos,
titkos utazást.

Támogatóink
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