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Hírlevél
A vértesszőlősi közgyűlésen történt...
A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség, mint
közhasznú egyesület megismételt alakuló közgyűlést tartott 2008. július 4-én Vértesszőlősön a Művelődési Házban. Erre az új alakuló közgyűlésre
azért volt szükség, mert a Komárom-Esztergom
Megyei Bíróság a benyújtott dokumentumokat
nem találta teljesnek.
Az új alakuló közgyűlésen elhangzott, hogy azok
lesznek alapító tagok a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösségben, akik rendelkeznek megfelelő
határozattal, és a jelenléti ívet aláírják.
A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság az alapszabályban is talált hiányosságokat és pótlásokat
észrevételezett, ezért a javasolt módosításokat is
bedolgozták az új alapszabályba. A közgyűlés előtt
az alapszabály ezen változatát minden lehetséges
tag kézhez kapta, ezért a közösség képviselője,
Schunder Tibor arra kérte a megjelent tagokat,
hogy döntsenek az alapszabály új változatának elfogadásáról.

Az Elnökségi és Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása most szavazólapon történt, a jelöltek
listája az előző közgyűléshez képest nem változott.
Majd ezt követően a tagdíj mértékének meghatározására került sor. Már korábbi Vértes-Gerecse
akciócsoport közgyűléseken megvitatták a jelenlévők a tagdíj mértékét, így az a következőképpen
alakul: 2008. évben az önkormányzatok (kivéve a
kisebbségi önkormányzatok) 20 Ft/lakost fizetnek,
a civil szervezetek, vállalkozások, egyéni vállalkozók és magánszemélyek 1 000 Ft-tal járulnak
hozzá a közösség vagyonához. Az FVM rendelet
értelmében egy vidékfejlesztési közösséget akkor
fogadnak el, ha fel tud mutatni 1 000 000 Ft alapító tőkét, ezt jelen esetben a Komárom-Esztergom
Megyei Területfejlesztési Tanács biztosította a
közösség számára.

Sor került a tisztségviselők megválasztására is,
akik jelölése már 2008. március 18-án megtörtént,
a jelen közgyűlésen ennek megismétlése volt szükséges.

Az egyesület bírósági bejegyeztetése

Hasznos

Linkek
www.vercse.hu

A vértesszőlősi közgyűlés után a tatai HVI munkatársai megkezdték a határozatok, aláírások
feldolgozását. Az összesítés alapján 98 alapító tagja lesz a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösségnek, akik aránya következőképpen alakult:
•

37 települési önkormányzat + 1 kisebbségi önkormányzat

www.fvm.hu

•

21 vállalkozás, egyéni vállalkozó

www.mvh.gov.hu

•

39 civil szervezet

Természetesen akik valamilyen oknál fogva nem lettek alapító tagok az egyesületben, később
jelezhetik belépési szándékukat, melyről majd a közgyűlés dönt.
A Komárom-Esztergom Megyei Bíróságra Schunder Tibor, a közösség megválasztott elnöke
juttatta el 2008. július 9-én a kért dokumentumokat, határozatokat, stb.
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Tervezzünk és fejlesszünk együtt!
A Helyi Vidékfejlesztési Irodákról
A Helyi Vidékfejlesztési Irodák feladatai
A HVI-k országos hálózatát az ÚMVP vidékfejlesztési forrásainak minél hatékonyabb felhasználásának elősegítésére hívta életre az FVM. Magyarország minden egyes vidéki kistérségében
megtalálhatják a HVI-ket a településükért és kistérségükért felelősséget érző, a vidék fejlesztése
iránt elhivatott önkormányzatok, civil szervezetek
és vállalkozók, valamint az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap forrásaira pályázni kívánó szervezetek.
A HVI-hálózat kialakításának menete
A Helyi Vidékfejlesztési Iroda a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának
rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet által megjelölt kistérségek vonatkozásában kistérségenként egy, a helyi vidékfejlesztési közösségek munkaszervezeteként szolgáló, az Irányító Hatóság (IH) által elismert szervezet.
A HVI-k országos hálózatát az ÚMVP vidékfejlesztési forrásainak minél hatékonyabb felhasználásának elősegítésére hívta életre az FVM. A számos ágazatot felölelő, több szektort érintő integrált
vidékfejlesztés, illetve az azt megtestesítő III-IV.
tengely alapvető logikája a PPP (köz- és magánszféra együttműködése) erősítése és az állami/önkormányzati szervek túlsúlyának elkerülése
mind a tervezésben, mind a közösségek tekintetében.
Forrás: www.hvi.hu

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa!
Elérhetőségek:
Tatai HVI: Móricz Beáta 30/2000-955
Tatabányai HVI: Zovits Tamás 30/9476-720
Oroszlányi HVI: Metzger Gyula 30/8233-825
Móri HVI: „Bodajkért” Közalapítvány
Székesfehérvári HVI: FATRA KOR Egyesület

A HVI funkciója
• Az FVM vidékfejlesztési „lába” a kistérségekben: a kormányzati vidékpolitika hírnöke, a helyi
kezdeményezések szócsöve.
• Olyan modern szellemiségű, szolgáltatásorientált, decentralizált szervezet, amely a kistérségi
problémákat a helyi érdekeltek összefogásának útján
képes megoldani, a helyi adottságokat pedig kiaknázni.
• Nem hatóság, nem a bürokrácia bővülését eredményező szervezet, de bizonyos közfunkciókat ellátó közszolgáltató iroda.
• A HVI-k szűken vett hatóköre a III-IV. tengelyek intézkedéseiben foglalt támogatásokra jogosult
települések teljes területe, de az integrált vidékfejlesztési intézkedések tovagyűrűző hatásai útján az
egész kistérség fejlődését szolgálják.
• Elérhető, megbízható vidékfejlesztési információs csomópont a kistérségben.
A HVI feladatai
• Az alakuló LEADER Akciócsoportok létrejöttének motiválása, a szereplők ösztönzése, majd az
ACS-ok regisztrálásában, valamint a LEADER Fejlesztési Stratégia elkészítésében való részvétel.
• A LEADER-program által nem érintett térségekben Helyi Vidékfejlesztési Közösségek (HVK) szervezése a kistérség állami és önkormányzati, civil,
illetve vállalkozói szereplőinek ösztönzésével, bevonásával.
• A sajátos, egyedi térségi adottságokra építő,
testreszabott Helyi Vidékfejlesztési Terv elkészítésének koordinálása.
• Az ÚMVP I-IV. tengely intézkedéseihez és támogatásaihoz kapcsolódóan tanácsadási, tájékoztatási szolgáltatások nyújtása a kistérségben tevékenykedő vidéki szereplők (üzleti vállalkozások, civil
szervezetek, önkormányzatok) számára.
• Rendezvények, képzések, tréningek, illetve
egyéb közösségi akciók tervezése, szervezése.
• A HVK-k adminisztratív munkaszervezeteként a
közösség munkájának háttértámogatása.
• Projektötletek gyűjtése, generálása, rendszerezése.
• (2008) Részvétel a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezésében.
• (2008) A III-IV. tengely intézkedései keretében
benyújtott támogatási kérelmek beérkeztetése, befogadása.
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Bemutatkoznak a Vértes-Gerecse Akciócsoport tagjai
Dunaszentmiklós
Gerecse északnyugati részénél fekszik a hegyek közt megbújó,
mindössze 404 lelket számláló kis község, Dunaszentmiklós.
Komárom-Esztergom megye egyik legkisebb népességű települése Neszmély, Tardos és Szomód szomszédságában. Az itt található és egymástól szakadékokkal elválasztott magaslatokat tájvédelmi körzetté nyilvánították, ám ezek közül is szigorúan védett rész
a Dunaszentmiklós közigazgatási területén található Nagysomlyó
és a Lábas-hegy.

A falu temploma

A falu Szent Miklós tiszteletére emelt templomról kapta nevét,
melyhez 1913-ban illesztették a Duna előtagot.

Dunaszentmiklósi Sportegyesület
A vidék, mint a környék többi települése is, már a civilizáció ko- A községben már évek óta működik a
rábbi szakaszaiban is lakott volt, ám a legjelentősebb honfoglalást
sportegyesület, akik elsősorban a közmegelőző régészeti leletek a rómaiaktól maradtak ránk.
ség sportéletét szeretnék minél színeA falut első ízben, 1382-ben említik egy oklevélben, ekkor sebbé tenni. A községben működő futZenthmiklósi Mihály és felesége birtokaként tartják nyilván, ké- ball szakosztályt támogatják, a tavaszi
sőbb a tatai bencéseknek is voltak itt földterületeik.
és őszi szezonban megrendezésre kerüA Bécs felé vonuló török had, hasonlóan a többi faluhoz, a közsé- lő területi és megyei bajnokságokon
get is elpusztította. Több mint kétszáz évig kihalt volt a vidék, vesznek részt. Emellett több sportrenmíg 1733-ban gróf Eszterházy József katolikus német telepeseket dezvényt is lebonyolítanak a települéköltöztetett a birtokába került faluba.
sen.
Az összetartó sváb közösség mind a mai napig ragaszkodik a traBihacker ABC
díciókhoz. A helyiek napjainkban is elevenen őrzik nyelvi és zeBihacker Zsoltné boltvezető
nei kultúrájukat, több hagyományőrző csoport is működik.
A főként földművelésből és erdőgazdálkodásból élő falubeliek A településen egyetlen élelmiszerboltszáma azonban csak lassan növekedett és Dunaszentmiklóst ma is ként üzemelteti Bihacker Zsoltné üzlea megye harmadik legkisebb községeként tartják számon.
tét a falu központjában. Fontos, hogy
A II. világháború után a sváb lakosság egy részét kitelepítették. A azok is hozzájussanak az élelmiszerekhez akik nem tudnak a városba könytöbbség azonban visszatért, amint erre lehetősége adódott.
Az évszázados mezőgazdasági hagyományok napjainkban is él- nyen bejutni. Ezért számukra igen lének, hiszen az itteniek zöme magángazdaként vagy a közeli vá- nyeges, hogy helyben is megkaphatják a
naponta szükséges élelmiszereket.
rosokba ingázva teremti elő a szükséges anyagiakat.
Az utóbbi időben egyre komfortosabbá váló kistelepülésen azonban komoly gondokat okoz az elvándorlás, és természetesen itt is
jellemző, hogy a község lakosságán belül egyre nő az idősek aránya, míg a gyerekek össznépességhez viszonyított hányada drasztikusan csökken. A település számára - mivel helyben viszonylag
kevés vállalkozás működik - nagy segítséget nyújthat a közelmúltban létrehozott gyönyörű holland üdülőfalu, amely jótékonyan hathat a gazdaságra.
Híresek a község löszfalba vájt egymástól 10-15 méterre elhelyezkedő lyukpincéi, melyek hosszúsága elérheti a 15 métert is,
magasságuk viszont egy embernyi. A pince egyik oldalán vannak
a hordók, elé pedig a férőhelytől függően présházat építettek.

A vállalkozó is tagja lett a VértesGerecse Közösségnek, hogy ő is hozzájáruljon Dunaszentmiklós vidékfejlesztési elképzeléseihez.

Lyukpince
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Vértes-Gerecse
Akciócsoport

Programok a Vértesi Natúrparkban
Zenés Nyári Esték a Geszner-háznál

64 209 lakos
37+1 település
6 kistérség
37 önkormányzat
51 civil szervezet
33 vállalkozás

A Vértesi Natúrpark látogatóközpontjának helyet adó
Geszner-ház körüli vadregényes park szabadtéri színpada
ad otthont különböző zenei eseményeknek. A következő
előadás időpontja:
2008. augusztus 10. (vasárnap) 18.00: Royal Brass Band
koncert (www.royalband.gportal.hu)
Az előadásra a belépés ingyenes!
Cím: 8083 Csákvár, Kenderesi u. Geszner-ház

Vértes - Gerecse „Általél(r)ünk”,
kéz a kézben célhoz érünk!

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Programok innen-onnan
Tarjáni Zenei Fesztivál 2008
Tarján, Feszt ivál Park
2008. augusztus 15-16-17.
info: 34/372 613
A Zenei Fesztivál Tarján legfontosabb és legnagyobb volumenű kulturális, zenei r endezvénye. A
nemzetiségi fesztivál mostanra komoly hagyomány a faluban és egyben lehetőség különböző,
Magyarországon élő nemzetiségek, külföldi zenekarok és vendégek, valamint a kör nyező települések lakosságának találkozására.
Ízelítő a programokból: Tarjáni óvodások, Szári
mazsor ettcsoport, Magic Dance moder n tánccsoport, Mányi zenekar és tánccsoport, Szomori
tánccsoport, Bányász öregtáncos csoport, Héregi
zenekar, Saarer Tanzgruppe, Spielmannszug
Hattstedt, Sramlikings, Forgács Gábor, Bajor Imre, Strehli Kapelle, Freunde Kapelle Vértestolna,
Tarianer Spitzbuam zenekar

Sörédi Falunap
2008. augusztus 23.
Helyszín: Művelődési Ház (Söréd, Rákóczi Ferenc utca 54.)
Programajánlat:
•
GRIMASK színház "Kalandra fel" című
zenés bábműsora
•
Táncbemutató - Klupács András és a sörédi
lányok
•
Gulyás minden jelenlévőnek
•
TUTTI zenekar könnyűzenei koncertje
•
Tűzzsonglőrök
•
Haditechnikai bemutató
•
Kézművesek bemutatkozása vásárral egybekötve
•
Kiállítások a Művelődési Házban
Szeretettel vár mindenkit Söréd Község Önkormányzata a Falunapi rendezvényükre!

