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A Magyar Televízió Zrt., kormányzati támogatással nagyszabású programsorozatot hívott életre
Szent Mihály napjára. Szeptember utolsó hétvégéjén három napon át országszerte közel 1300
település kínál különleges programokat. Ebben a néhány napban Veszprém megye is számos
helyi különlegességgel várja az érdeklődőket. Mindenkinek érdemes hazalátogatnia akár csak
egy rövid időre is, hogy újra felfedezze otthonát. A kezdeményezés népszerűsítésében a
Magyar Turizmus Zrt. is aktív szerepet vállal. A kormányzat összesen 992,3 millió forintos
keretösszeget biztosít a kezdeményezéshez.

Közel 1300 önkormányzatnak lesz módja pályázaton nyert pénzből helyi jellegzetes
programokkal részt venni a rendezvénysorozatban, és hagyományteremtő céllal meggyújtani a
Szent Mihály napi tüzeket, melyek központi helyszíne Ópusztaszeren lesz. A kezdeményezést
Kovács Péter, az Itthon vagy! Kormányzati munkacsoport vezetője fogja össze. Veszprém
megyében összesen 101 település pályázott eredményesen a kiírt pályázaton.

Veszprém megyében sikeresen pályázó települések:
Balatonfűzfő, Hegyesd, Dudar, Badacsonytördemic, Sóly, Malomsok, Raposka, Kispirit, Litér,,
Tüskevár, Lovászpatona, Balatonkenese, Sümegprága, Nemesgörzsöny, Balatonalmádi,
Hosztót, Bakonykoppány, Adásztevel, Papkeszi, Halimba, Karakószörcsök, Gyulakeszi,
Szentimrefalva, Németbánya, Egyházaskesző, Várpalota, Veszprém, Zalahaláp, Kapolcs,
Pénzesgyőr, Csajág, Külsővat, Oroszi, Gic, Paloznak, Taliándörögd, Jásd, Lesencetomaj,
Kamond, Nagyvázsony, Kemeneshőgyész, Magyarpolány, Tés, Zánka, Balatonfüred, Nagypirit,
Vanyola, Marcaltő, Badacsonytomaj, Bakonyszentkirály, Béb, Kővágóörs, Porva,
Nagyacsád,Mezőlak, Zalaszegvár, Herend, Bakonybél, Óbudavár, Bakonyszentiván,
Monostorapáti, Ősi, Felsőörs, Csesznek, Ugod, Szigliget, Nagytevel, Balatonakali, Öskü,
Sümeg, Kerta, Somlószőlős, Várkesző, Bakonyszücs, Zirc, Olaszfalu, Vaszar, Békás,
Homokbödöge, Nagyalásony, Iszkáz, Öcs, Dabrony, Apácatorna, Nemesvita, Nyárád,
Kisberzseny, Tapolca, Balatonfőkajár, Bakonyjákó, Bakonyság, Bakonyoszlop, Alsóörs, Salföld,
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Csabrendek, Pápateszér, Adorjánháza, Devecser, Csögle, Csót, Balatonrendes.
A tűzgyújtás mellett a felsorolt településeken számos érdekességgel találkozhatnak az
érdeklődők, többek között kézműves foglalkozásokkal, szüreti mulatságokkal és zenés, táncos
rendezvényekkel.
Rákay Philip, az m1/m2 programigazgató-intendánsának ötlete alapján a cél az, hogy
mindazok az emberek, családok, fiatalok, akik valamilyen módon kötődnek egy, a jelenlegi
lakóhelyükön kívüli településhez, térséghez - vagy azért, mert ott nőttek fel, ott laknak a
barátaik, nagyszüleik vagy ott jártak egyetemre, főiskolára, középiskolába esetleg csak
beleszerettek a hely varázsába - látogassanak vissza erre a 28-29-I hétvégére. A Kormány
felkérésére a Magyar Turizmus Zrt. is részt vesz a program népszerűsítésében saját
kommunikációs csatornáinak felhasználásával. A nagyszabású kezdeményezésben
kormányzati részről a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma is érintett.
Az Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! elnevezésű programsorozatot az MTVA két napon
keresztül 20 órás műsorfolyammal támogatja,és a közmédia 5 csatornájával újra
összekapcsolja a külföldre szakadt és itt élő magyarokat:. közel 481 szakember összehangolt
munkája révén 24 külső helyszínről jelentkeznek be élőben.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jóvoltából pedig oktatási intézmények pályázhatnak
öregdiák találkozók megrendezésére.

A Szent Mihály napi hétvége egybeesik a Turizmus Világnapjához kapcsolódó hétvégével, mely
alkalomból sok különlegességgel, érdekességgel, kedvességgel, és kedvezményes ajánlatokkal
várják a vendéglátó és szálláshelyek mindazokat, akik a programsorozatokra útra kelnek.

Ezen a hétvégén a múzeumok ingyenes nyitva tartással várják majd a látogatókat. A kiesett
bevételt a kormányzat megtéríti az intézményeknek.
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