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Beszámoló a Tervezői Csoport munkájáról – utolsó megbeszélés Gánton
2011. május 5-én,
Gánton a Fecskepalotában tartotta utolsó
egyeztető megbeszélést a Tervezői Csoport.
A napirendi pontok elfogadása után Móricz
Beáta munkaszervezet
vezető kezdte a hozzászólást, mégpedig az április 14.-i budapesti IH-MVH-HACS egyeztetésről. Ezen a megbeszélésen Schunder Tibor elnök úr és Nagy Dániel
TCS tag is jelen volt. A 10 db LEADER célterületet az elnökség is elfogadta
még április 12-én, így az egyeztetésre ezzel az anyaggal érkeztek. Az IH
részéről viszont volt több olyan szempont is, amelyet nem engedtek elfogadni. Problémát okozott több olyan pontozási szempont, melyek a kötelező fenntartási időszakra vonatkoztak, és szerintük ezek nem mérhető
szempontoknak minősültek. Egységesen mindenhol 100 pontot kellett
felosztani a pontozásban. A budapesti egyeztetésen már nem volt elegendő idő arra, hogy a formanyomtatványokat is végignézzék, így ez a
feladat még a TCS dolga. Majdnem minden területhez tartozik egy HACS
által összeállított nyomtatvány, mely lényegében a pályázat tartalmára
kíváncsi, és ennek elmulasztása esetén nem kaphat rá pontot a pályázó. A TCS másik fontos feladata volt a Helyi Bíráló Bizottság feladatának
előkészítése, de mivel erre még nem létezik érvényes rendelet, így ezzel
csak nagyvonalakban tudtak foglalkozni. A tervek, tanulmányok célterületben történt nagyobb mérvű változás, miszerint csak tanulmányt lehet
készíteni, azt is bizonyos köröknek, bizonyos témákban. Sajnos így a kerékpárút tervek nem valósíthatók meg a LEADER pályázatokból.
A TCS megtárgyalta a LEADER-szerűség alapelveit is, mely majd a HBB,
illetve az elnökség egyik útmutatója lesz a pályázatok döntése során.
Az egyeztetésen szó volt a megjelent mikrovállalkozások létrehozása és
fejlesztése jogcímről is, melynek egyik fontos újítása, hogy jogerős építési engedélyt kell benyújtania annak, aki építési beruházásban gondolkozik. Ha ez a dokumentum nem áll rendelkezésre, akkor egy igazolás
is benyújtható az illetékes építéshatóságtól, mely igazolja azt, hogy az
eljárást már megkezdték. Viszont ha egyik sem kerül csatolásra, akkor az
MVH már nem fogja hiánypótlásban bekérni ezen dokumentumokat.
A TCS ülés végén a HVS dokumentum véglegesítése és annak elfogadása
is megtörtént. Ezt a végleges dokumentumot az Elnökségnek és a Közgyűlésnek is el kell fogadnia.

LEADER célterületek
véglegesítése
A LEADER-rendelet tervezet alapján 2011. július 15-augusztus 15. között lehet benyújtani a
LEADER pályázatokat. Az Irányító Hatóság már
elfogadta a Vértes-Gerecse Közösség 10 db célterületét, melyek a következők:
1. Helyi termelők, kézművesek támogatása (vállalkozói)
2. Turisztikai szolgáltatások, fejlesztések támogatása (vállalkozói)
3. Versenyképesség fejlesztés, technológiai korszerűsítés a Vértes-Gerecse térségben (vállalkozói – kis értékű)
4. "Vércse kincse" értékek megőrzése, bemutathatósága (közösségi)
5. "Vércse Kincsei" nyomában (közösségi – kis
értékű)
6. Vércse tanulmányok - fenntarthatóság, önellátás és térségi összefogás (tervek, tanulmányok)
7. Vércse táborok (térségen belüli együttműködés)
8. Vércse események (rendezvények)
9. Szabadtéri közösségi terek, rendezvény helyszínek fejlesztése (közösségi)
10. Vércse - humán erőforrás és kapacitásfejlesztés (képzések)
A célterületekről bővebb információkat olvashatnak honlapunkon a következő linkre kattintva:
http://www.vercse.hu/umvp.html
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Felügyelő
Bizottsági ülés
A Felügyelő Bizottsági ülés
a Közösség tatai irodájában zajlott le 2011. május
11-én. Az ülés összehívásának célja volt a 2011.
évi első közgyűlésnek az
előkészítése, valamint a
2011. évi költségvetés tervezetének
megvitatása,
ezen kívül a 2010. évi közhasznúsági jelentés elfogadása. Elsőként a pénzügyi
nyilvántartás és a pénzügyi
szabályzat került áttekintésre, majd a 2010. évi főkönyv került összevetésre
a tárgyi eszköz kartonnal.
Az Egyesület 2010. év folyamán szoftvereket, laptopokat és bútorokat vásárolt. A beszámoló alapján
az Egyesület követelése
vevőkövetelésből és szakképzési hozzájárulásból áll.
A vevőkövetelés alapján a
felszólító levelek postázásra kerültek. Az Egyesület
vállalkozási tevékenységet nem folytat, bevételei
tagdíjakból, illetve MVH-s
támogatásból származik.
2010. évben az Egyesület
NCA pályázat útján nyert
bevételre is szert tett, továbbá egy alkalmazott
foglalkoztatását a Munkaügyi Központ támogatta
6 hónapig. A beszámoló
áttekintése után a vagyon
megóvása érdekében a
Felügyelő Bizottság javasolta, hogy az ingóságokra
kössön a szervezet biztosítást. A Felügyelő Bizottság
megállapította, hogy az
Egyesület takarékos, fegyelmezett gazdálkodást
folytat.

2.

Elnökségi ülés volt Szomoron

Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse
Közösség Szomoron május 17-én. Az elnöki köszöntés, és a napirendi pontok
egyhangú elfogadása után megkezdődött
a közösség 2010. évi munkájának értékelése. A döntéshozó, illetve a felügyelő bizottság átnézte a szervezet tavalyi gazdálkodását, közhasznúsági jelentését. A felügyelő
bizottság elnöke beszámolt az elnökségi
tagoknak arról, hogy az akciócsoport elszámolásai rendben voltak, munkájukat
jól végezték, szabályszerűen gazdálkodtak
a működési forrásaikkal. A 2010. évi mér-

leg áttekintése után, megszavazták, hogy közgyűlés elé terjesztik az anyagokat, hogy ott a
közösség tagjai elfogadhassák
a Vértes-Gerecse Közösség elmúlt évi beszámolóját. Az idei
év költségvetés-tervezetét is a
közgyűlésnek kell majd megszavaznia. Szó esett még az egyéb,
a közösség által elvégzett feladatokról is, többek között, hogy
a nemrégiben Pusztavámon a
mostani nyertes pályázóknak
megrendezett fórumon milyen szép számmal jelentek meg a támogatott szervezetek
képviselői. Hamarosan elkészül egy olyan
kiadvány, amelyben az előző III., IV. tengelyes már megvalósult pályázatok lesznek
összefoglalva. Így kíván a közösség ötleteket adni a jövendőbeli pályázók részére,
hogy felvilágosultabb képet kaphassanak
a lehetőségeikről. Az új és a hamarosan
megnyíló pályázati lehetőségekkel kapcsolatban, mint ahogy eddig is, a közösség szívesen nyújt tájékoztatást, ad tanácsokat a
leendő pályázók részére.

Közgyűlés Vértesbogláron
2011. május 25-én a
vértesboglári
Művelődési
Házban tartotta közgyűlését a
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség. A megjelenteket Schunder Tibor elnök
köszöntötte, majd a napirendi
pontnak megfelelően átadta
a szót Bódis Jánosnénak, a
Felügyelő Bizottság elnökének. Bódis Jánosné beszámolt
a 2011. május 11-én tartott
Felügyelő Bizottsági ülés megállapításairól, mely szerint az
Egyesület és a munkaszervezet a törvényben előírtaknak megfelelően működik. Javaslatot tett a
2010. évi közhasznúsági beszámoló elfogadására, amelyet a független könyvvizsgáló is rendben
talált. Ezt követően Móricz Beáta, munkaszervezet vezető ismertette az elmúlt három hónap
munkáját, amelynek során felülvizsgálatra került a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, ennek eredményeként a várhatóan 2011. július 15-augusztus 15. között megnyíló LEADER pályázat keretében 10 célterület kerül kiírásra a Vértes-Gerecse Közösség működési területéhez tartozó 37 településen. A LEADER célterületeket Schamberger Dóra, a munkaszervezet munkatársa ismertette.
Az utolsó napirendi pontnak megfelelően a megjelentek tájékoztatást kaptak Pál Melindától, a
munkaszervezet munkatársától a beruházás megvalósítására és a kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó legfontosabb tudnivalóiról. A közgyűlés a 2010. évi közhasznúsági jelentést, a
2011. évi költségvetés tervezetet és a LEADER célterületeket egyhangúan elfogadta.
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Tájékoztató fórum a nyerteseknek Pusztavámon

A Vértes-Gerecse Közösség tájékoztató fórumot szervezett
annak érdekében, hogy a most nyertes III. tengelyben pályázók minél jobban és hatékonyabban tudjanak a pályázati költségeikkel elszámolni és a beruházásukat is minél
sikeresebben megvalósítsák az előírásoknak megfelelően.
A résztvevőket Móricz Beáta munkaszervezet-vezető köszöntötte, és rögtön át is adta a szót a veszprémi MVH kollégáinak, Rasovszky Zitának és Oszterné Ónódi Andreának.
Elsőként a közbeszerzési tudnivalókat ismertették, aminek
egyik fontos lépése az értékhatár meghatározása és, hogy
az ügyfél beletartozik-e a közbeszerzések körébe. Mivel ez
a törvény általában fél évente változik, így nehéz rá felkészülni, de Andrea felajánlotta a résztvevőknek a segítségét,
hogy aki nem biztos a közbeszerzésben, keresse meg előtte
mindenképpen őket.
Rasovszky Zita elsősorban a kifizetési kérelmekről beszélt,
mert már most, a megvalósítás során minden apró részletre oda kell figyelni az ügyfélnek, hogy hiánypótlások nélkül
ússzák meg. Több, érintett törvény és rendelet is változott
az elmúlt időszakban, így nagyon fontos, hogy mindenben
naprakész információik legyenek. A legfontosabb rendeletek: 2007. évi MVH törvény, 23/2007. FVM rendelet, jogcímrendeletek és MVH Közlemények. Néhány fontosabb
változás címszavakban felsorolva:
- a most nyerteseknek az első kifizetési kérelmüket már
2012. januárjában be kell nyújtani
- építési beruházásoknál a támogatási kérelem beadásakor
érvényes ÉNGY-t kell használni
- az építési munkanemek között 20%-os átcsoportosítás
lehetséges
- összességében 80%-os megvalósítást kell elérni
- műszaki ellenőr nyilatkozatával egyszer van lehetőség a
műszaki tartalom módosítására
- a benyújtott számlamásolatokat az ügyfélnek cégszerűen
hitelesítenie kell
- nagyon fontos alapelv, hogy olyan számlák, bizonylatok
kerüljenek benyújtásra, amik ténylegesen megvalósultak,
mert ezt fogják ellenőrizni
A fórum végén a munkaszervezet munkatársa, Pál Melinda
röviden összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat, valamint
elmondta azt is, hogy az akciócsoport miben tudja segíteni
majd az ügyfeleket a kifizetési kérelem benyújtásakor. Hozzátette azt is, hogy minden kérelembenyújtási időszakot
megelőzően fórumot szervez a munkaszervezet is.

3.

Régiós értekezletet szerveztünk
A Közép-Dunántúli Régió Akciócsoportjai havonta, vagy kéthavonta értekezletet tartanak annak érdekében, hogy a legfontosabb
feladatokat, tudnivalókat, rendelet-változásokat és egyéb vidékfejlesztéssel kapcsolatos problémákat átbeszéljenek. A soron következő, májusi régiós értekezletet akciócsoportunk vállalta magára, és
2011. május 13-án, Zámolyon a Pedro Söröző különtermében találkoztak a kollégák egymással. Az értekezleten részt vett Tóth Péter, a
Vidékfejlesztési Minisztérium osztályvezetője, mint az IH képviselője, Gyimesi Andrea a Veszprém Megyei MVH Kirendeltség szakreferense, valamint Tar Gyula a VKSZI munkatársa is.
Először Tóth Péter foglalta össze az elmúlt másfél hónap történéseit. Lezárultak a LEADER célterület egyeztetések, országosan ös�szesen 842 db célterületet dolgoztak ki a HACS-ok. Jelenleg ezek
ismételt feldolgozása, pontosítása folyik, ezért még van lehetőség
arra, hogy az esetleges hibákat jelezzük feléjük, és ők ezt bedolgozzák, de célterület törlésére már nincs lehetőség. A LEADER-rendelet
megjelenésére még várni kell egy kicsit, mert most dolgozták fel a
szaktárcáktól érkező véleményeket, és be fogják dolgozni a HACS-ok
részéről felmerült javaslatokat is. A HVS-t legkésőbb május 26-ig kell
elfogadni mindenkinek, mégpedig közgyűlés összehívásával. Sajnos
az értekezleten rossz hír is volt, mert a HACS-ok rendelkezésére álló
működési forrást csökkentették, más-más arányban.
Átalakulások várhatók a kéthavi beszámolási feladatokkal kapcsolatban is, de jelenleg ez még kezdeti kidolgozás alatt áll. Szó esett
még a Helyi Bíráló Bizottság felállításáról is, de mivel nincs meg a
végleges rendelet, így a mostani körben nem kell létrehozni ezt a
típusú szervet, így továbbra is az Elnökség fogja eldönteni a pályázatok eredményét. Többen felvetették még az előleg kérdését, erre
sem érkezett pozitív válasz, így ez év végéig el kell számolni vele, aki
még nem tette meg.
Gyimesi Andrea az ügyfelekre vonatkozó kifizetési kérelmekről tájékoztatta a régiós munkaszervezeteket, a főbb változásokra hívta fel
a figyelmet, és kérte a HACS-okat, hogy amennyire lehetséges, segítsük az ügyfeleket, mert így az ő munkájuk is könnyebbé válhat.
Tar Gyula egy kommunikációs feladatra hívta fel a figyelmünket,
miszerint az a tervük, hogy körbejárják a HACS-okat, akár több napot is eltöltenek egy helyen, filmet forgatnak, és egy promóciós
anyagot állítanak össze. Ezt eljuttatják az iskoláknak, akiknek ezzel
megkönnyítik az osztálykirándulások helyszínének kiválasztását is.
Ebben természetesen kérik majd a HACS-ok segítségét is.
Legvégül a következő régiós értekezletről esett szó, mert ez egy nagyobb volumenű konferencia lenne. A szervezést az Éltető-Balaton
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4.

Vércse gyümölcsei – megvalósult beruházások
Gánt - Integrált sport és közösségi rendezvénytér
revitalizálása

A falu szerkezeti adottságaiból adódóan a település központjába koncentrálódik mind a sport, mind a közösségi rendezvények nagy része.
A település kedvelt kiinduló és célállomása a Kék Túra útvonal résztvevőinek, a cserkész csapatoknak, tájfutóknak, akik előszeretettel
használják a Béke teret is rendezvényeik helyszíneként. A terület ilyen
irányú átalakítását, fejlesztését már évek óta tervezte a község. Most
a pályázati úton elnyert összegből valósulhat meg a beruházás. Néhány éve viszont sikerült a kihasználatlan gázcseretelepet lebontani,
és néhány veszélyes fa is kivágásra került. Valamint szintén a tér részét
képező füves területen játszóteret létesítettek.
A beruházás előtt az aszfaltozott, hiányos felfestésű, szabványnak
megfelelő kézilabdapályát már nem lehetett rendeltetésszerűen használni, a területhez tartozó lelátó padsorok használhatatlanná váltak. A kapuk cserére szorultak, a kosárpalánkok állapota sem volt megfelelő. Korszerűtlen volt az
áram, és vízvételi rendszer. A többi futball kellék állapota sem elégíti ki a sportolás kedvelőit. A területen a mérőhelyes
közvilágítás, és a kihelyezett szeméttározók sem megfelelőek a rendezvények igényeihez.
A sport tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó beruházások keretein belül megvalósult a labdarúgó hálók kiépítése,
fém szabványos kézilabda/kispályás focikapu telepítése, kosárlabda palánkok kihelyezése. A pálya szabványos felfestése is megújult. Különböző sporteszközök kerültek megvásárlásra, kézi-, futball- és kosárlabda mezek, 2 garnitúrában. A
lelátó kialakítása is megtörtént, és a térvilágítás problémája is megoldódott abból az összegből, amit a község önkormányzata a pályázati lehetőség által nyert el.

Szomor - Német nemzetiségi hagyományok ápolása

A Német Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta elsődleges feladatának tekinti a német hagyományok ápolását. A mostani pályázatukkal, a népviselet felújítását, és a tánccsoport ruházatát szerették
volna színesebbé tenni. A Szomori Német Nemzetiségi tánccsoport
2002-ben alakult, jelenleg 15 pár táncossal működik. Saját kezdeményezésre jött létre, erkölcsi és anyagi támogatást a helyi német kisebbségi
önkormányzattól, és a települési önkormányzattól kaptak, valamint a
Szomor Jövőjéért Alapítványtól. A táncok koreográfiáját a régi szomori
hagyományokból merítik. Fellépő ruháik a szomori népviselet vonásait
tükrözik. Az eredeti viselet megvarrása már régóta nagy álmuk volt. A
pályázat fő célja, hogy a 15 pár táncos részére eredeti szomori motívumokkal díszített férfi-női ruházat elkészüljön. Erre lehetőség nyílt a
pályázatnak köszönhetően.

Vértesszőlős - Kavics Ösvény újbóli kiadása

Vértesszőlős Község Önkormányzata pályázaton nyert pénzösszegből valósította
meg elképzelését. Ezen fejlesztés keretein belül Vértes László - Kavics Ösvény
reprint kiadása valósulhatott meg. A könyvet 1500 példányban jelentette meg
a pályázó. A megjelenést követően különféle gyakorlati foglalkozások keretében
történik meg a könyv népszerűsítése és ismeretterjesztése.
A népszerűsítő programok elsődleges célközönsége az iskolák, a tanulók, és tanáraik. A Kavics Ösvény a helybéli iskolákban kötelező olvasmányként fog szerepelni.
A beruházás legfontosabb eredménye maga a könyv reprint kiadása volt. Az eredetileg 1969-ben megjelent könyv, ami tudományos ismeretterjesztő módon
mutatja be alapvetően a vértesszőlősi ásatások történetére és eredményeire
támaszkodva az őskor kutatását. A kiadványt már nem lehetett elérni a fejlesztés előtt. Az ismételt kiadásnak köszönhetően, nemcsak a meglévő űrt pótolta,
hanem ismét mindenki számára elérhető lett.
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5.

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció
A Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat (MNVH) elkészítette a 2020-ig szóló Nemzeti Vidékstratégiai Koncepciót,
amely 2 fejezetben tartalmazza az agrár-,
élelmiszer-, környezet- és vidékstratégiát.
Az I. fejezetben „tézisek” a II. fejezetben
hosszabb lélegzetű „alapvetések” olvashatóak. Röviden összefoglaltuk a 150
oldalas tanulmány legfontosabb gondolatait, amelyek a közvetlenül a vidék
fejlesztéséről szólnak. (a teljes anyag a
tagszervezeteknek megküldésre került,
az MNVH honlapon elolvasható).
Az előszóban kerül kifejtésre, hogy Magyarországon az utolsó 8 évben meghozott vidékellenes döntések következményeként – a vidék mély válságba került.
Különösen a kistelepülések valamint a
külső és belső „végeken” elhelyezkedő
kistérségek kerültek szinte kilátástalan
helyzetbe. Egyszerre van jelen a krónikussá vált munkanélküliség és egyes
területeken, illetve szakmákban a munkaerőhiány. A vidéki, helyi közösségek
sorra elveszítették szolgáltató és közösségmegtartó intézményeiket, iskoláikat,
közösségi közlekedési lehetőségeiket,
egészségügyi ellátó intézményeiket, hivatalaikat, postáikat, természet adta
tevékenységüket, a környezethez alkalmazkodó mezőgazdálkodást, az élelmiszer-termelést, és mindezzel az ország és
a magyar társadalom – élelmezési, víz- és
energiaellátási, foglalkoztatási, szociális
– kiszolgáltatottsága egyre katasztrofálisabbá vált. Mezőgazdaságunkat csökkenő termőterület, szétesett üzem- és torz
gazdálkodási szerkezet jellemzi. A tömegtermelő, iparszerű gazdálkodás emelkedő
energia- és forgóeszközigénnyel jár, emiatt megnövekedett kiszolgáltatottságunk
a bankok, az energetikai piacok és a beszállítói iparágak felé. Az alacsony hozzáadott érték, a csökkenő fajlagos nyereség
következménye egyfelől a kényszeres birtokkoncentráció, és a nagyobb élőmunka-igényű állattartás föladása, másfelől
a családi gazdálkodás felszámolása és a
föld el-adása. Mindezek következtében
rohamosan csökken a mezőgazdaság élőmunkaerő igénye, és ezzel egyidejűleg a
föld, a vidék népességeltartó és népességmegtartó képessége.
Az „ökológiai lábnyom” számítás szerint

Magyarországon fejenként másfél hektárral több területet veszünk igénybe (3,5
ha), mint az egy főre eső biológiai kapacitás (2 ha), ami nem fenntartható. Az
elkövetkező időszakban számos átfogó
közösségi stratégia, szabályozási eszköz
terén várható előrelépés. Legfontosabb
a KAP reform, melyről a közleményt az
Európai Bizottság 2010. november 18án jelentette meg. A Közlemény három
alapvető célt fogalmaz meg:
Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmeket és a szektor
versenyképességét – szem előtt tartva a
történelmileg meghatározott hátrányokat – javítani kell.
Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás: ellentételezni és ösztönözni kell a mezőgazdaság által előállított
közjavakat, az innovációnak a „zöld növekedést” kell szolgálnia, alkalmazkodni kell
a klímaváltozás következményeihez.
Kiegyensúlyozott területi fejlődés: maradjanak fenn a vidéki közösségek és legyenek vidéki munkahelyek, színesebbé
kell tenni a helyi gazdaságot és jövedelemforrásokat, meg kell őrizni a változatos gazdálkodási szerkezetet és erősíteni
kell a helyi piacokat.
A II.-es pillér (vidékfejlesztés) esetében a
versenyképességet, az innovációt, a környezet védelmét és a klímaváltozás elleni
küzdelmet emeli ki. A három megfogalmazott forgatókönyv közül a zöldebb és
méltányosabb KAP felé történő elmozdulás látszik legvalószínűbbnek.
A Koncepció helyzetfeltárása alaposan
elemzi a vidéki térségek, települések és
közösségek helyzetét, problémáit. Felsorolásra kerülnek a vidék értékei is, amelyekre alapozni lehet.
A koncepció hosszú távú jövőképe a vidéki ember szemszögéből:
Megerősödnek a nemzeti együttműködés rendszerének legfontosabb tartópillérei: a haza, a helyi közösségi értékek, a
család és az erkölcsi normák, a hit, továbbá a hagyományok, tradíciók tisztelete,
megbecsülése, a szolidaritás és a gyengék felkarolása, a környezet, a teremtett
világ iránti felelősség, valamint a magán(családi, egyéni) tulajdonra épülő gazdaság.

A vidéki polgárság megerősödését a több
lábon álló, sokszínű vidéki gazdaság is
szavatolja. A tájak jó állapota és a kor
színvonalának megfelelő infrastruktúra a
vidéket vonzó lakhellyé és turisztikai célponttá teszi. A változatos vidéki gazdaság
kiterjed a nem mezőgazdasági – de alapvetően a termőföldhöz, a mezőgazdasághoz kapcsolódó – tevékenységekre, az
ezekre irányuló mikro-, kis- és középvállalkozásokra.
A termelői-fogyasztói közösségek, „Hangya típusú” térségi szövetkezetek, valamint a helyi és regionális termékek és
piacok továbbá a helyi pénzek is hozzájárulnak a térségek gazdasági autonómiájának növekedéséhez és a munka
hasznának helyben tartásához, az önfoglalkoztatás és az önellátás mértékének növeléséhez. A megerősödő családok, önálló gazdasági egzisztenciák, erős
civil szféra és helyi közösségek, autonóm
kistérségek és azok együttműködése, a
kis egységek hálózata adja a nemzeti
együttműködés rendszere, a „nép-párti”
jövő legfőbb erejét, a nemzetegyesítő
Kárpát-medencei ökológiai, társadalmi
és gazdasági tér megvalósításának lehetőségét.
Természetessé válik az ellátás, az alapvető szolgáltatások (az önkormányzati
hivatal, az egészségügyi ellátórendszer, a
posta, a helyi közlekedés, stb.) megléte,
fenntartása és fejlesztése, továbbá megőrzése, féltő gondozása mindannak (a
templomnak, az iskolának, a helyi kultúra
és közösségi együttlét intézményeinek),
ami meghatározza a helyi társadalom, a
falusi és kisvárosi közösségek identitását.
Az életminőség javításának mindennapos
eszközévé válik továbbá a falumegújítás
és –fejlesztés, valamint a természeti és
kulturális örökség védelme. Mindez azonos életesélyeket, de más jellegeket biztosít városban és vidéken, ezzel a választás – kényszerektől mentes – tényleges
lehetőségét kínálva a haza valamennyi
polgára, a nemzet valamennyi tagja számára.
E jövőkép eléréséhez jelentős változtatásokra van szükség a vidékpolitikában.
Lássuk e változtatás legfontosabb alapelveit, súlypontjait és fő célkitűzéseit.

Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL - 2011. május

				

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció		
4.1. Stratégiai Alapelvek
4.1.1 Erős ökoszociális állam
4.1.2 Közösségi hasznosulás és méltányos elosztás
4.1.3 Rendszerszemlélet
4.1.4 A helyi gazdaságra és a hálózati jellegű együttműködésekre építkezés
4.2. Stratégiai célkitűzések
A stratégia fő célkitűzése olyan átfogó
vidékfejlesztési program megvalósítása,
amely a természeti erőforrás-gazdálkodás, a mezőgazdaság és a nem mezőgazdasági tevékenységet folytató vidéki vállalkozások együttes fejlesztésén keresztül
széles rétegeknek nyújt esélyt a felemelkedésre. Egyúttal lehetőséget teremt
természeti és táji értékeink megőrzésére,
egy élhető környezet fenntartására, a kistelepüléseken élők életminőségének átfogó javítására, a vidéki élet becsületének
és vonzerejének helyreállítására. Ezen fő
stratégiai célkitűzés elérése érdekében az
alábbi átfogó célokat fogalmazzuk meg:
1. a vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása;
2. a vidéki népesség megtartása, a demográfiai egyensúly helyreállítása;
3. az élelmezési és az élelmiszerbiztonság
szavatolása, a kiszolgáltatottság megszüntetése;
4. agrár- és élelmiszergazdaságunk életképességének növelése, piaci pozícióinak
javítása, a növény-termesztés és az állat-

tartás egyensúlyi arányának helyreállítása;
5. az ivóvízbázisok védelme, a vízkészletek, a talajok továbbá a természetes élővilág és a tájak megőrzése, a környezetbiztonság növelése;
6. helyi erőforrásokra és rendszerekre is
támaszkodó energiaellátás, energiabiztonság, a kiszolgáltatottság csökkentése;
7. a vidéki életminőség javítása, a vidéki
gazdaság több lábra állítása;
8. a város és vidéke szoros kapcsolatának
helyreállítása.
4.3. Stratégiai területek és teendők
A stratégia központi célkitűzését és átfogó
céljait hét stratégiai területen, nemzeti és
térségi programokon keresztül kívánjuk
megvalósítani. E stratégiai területeket és
kapcsolataikat az átfogó célkitűzésekkel
szemlélteti az 1. ábra (melléklet). Lássuk
ezeket a stratégiai területeket és az azokon megfogalmazódó teendőket!
4.3.1 Természeti értékek védelme, fenntartható természeti erőforrás- és tájgazdálkodás
4.3.2 Vidéki környezetminőség
4.3.3 Föld- és birtokpolitika
4.3.4 Fenntartható agrárszerkezet- és
termeléspolitika
4.3.5 Hozzáadott értéknövelés, biztonságos élelmiszerellátás, biztonságos piac
4.3.6 Helyi gazdaságfejlesztés
4.3.7 Vidéki szellemi és fizikai infrastruk-

6.

(folytatás az előző oldalról)

túra, életképes vidéki települések, helyi
közösségek
4.4. Nemzeti stratégiai programok
Az előzőekben bemutatott hét stratégiai
terület fejlesztésének kereteit a nemzeti
stratégiai (szakmai) programok és a térségi speciális vidékfejlesztési programok
adják. Ezek részletes kidolgozására és az
ütemezett megvalósításukhoz szükséges
jogi és pénzügyi feltételek megteremtésére a nemzeti vidékstratégia elfogadását
követően kerül sor.
5. A megvalósítás alapfeltételei
5.1. A közösségek államának visszaszerzése
5.2. Teljes körű elszámoltatás – átlátható felelősségi rendszer
5.3. Társadalmi párbeszéd
5.4. Gyakorlati oktatás, ismeretterjesztés, tanácsadás, szemléletformálás
5.5. Nemzetközi tárgyalások és hazai
törvényalkotás
5.6. Finanszírozás, forrásteremtés
5.7. A végrehajtás intézményrendszere
5.8. A folyamatok nyomon követése
5.9. Hit és bátorság
A vitaanyag véleményezése lapzártakor
még tart, a Hírlevélben folyamatosan
időt szentelünk a várható reformok részleteinek bemutatására is.

Helyi rendezvényeken való részvétel

A Vértes-Gerecse Közösség munkaszervezete az idei nyárra azt tervezi, hogy kiállítóként részt vesz egyes helyi rendezvényeken,
falunapokon. A rendezvények időpontját előzetesen egyeztetik, és amennyiben lehetőséget kapnak rá, akkor kiadványokkal, prospektusokkal, helyi termékekkel gazdagítják a rendezvény kiállítóinak sorát. Előreláthatólag május 28-án, a baji falunapon, júliusban
a Kocsitoló Fesztiválon, valamint július 3-án Vértessomlón, a búcsún találkozhatnak a munkaszervezet tagjaival.

Zöld Sziget Kör XX. Nyári Természetismereti Tábora

Idén immáron 20. alkalommal rendezi meg hagyományos Nyári Természetismereti Táborát a Zöld Sziget Kör, ahová minden iskolás
korú gyereket szeretettel várnak!
A felhívást alább olvashatják:
„Ha szívesen gyönyörködsz a Természet szépségeiben, ha szeretsz kirándulni, sátrazni, beszélgetni, ha szeretnél eltölteni tíz remek
napot egy remek társaságban, akkor köztünk a helyed!
Ideje: 2011. júl. 22 - 31 (péntek-vasárnap)(10 nap)
Helye: Vértes, Körtvélyespuszta
Megközelítés: Autóval, busszal, gyalog
Részvételi díj: 10.000 HUF
Érdeklődni: Oláh András 06/20/596-48-80 Mocsi Ádám 06/70/385-79-81
www.zszk.hu zoldszigetkor@gmail.com							
(folytatás a köv. oldalon)
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A Hagyomány Kötelez:
Nálunk az egészen fiatal általános iskolásoktól
a fiatalos nyugdíjasokig mindenki megtalálja a
saját korosztályát. A tábor nomád jellegű: sátrakban alszunk, és helyben főzünk az avar kori
tűzhelyünkön, amit mi magunk építünk. Itt biztosan találsz az érdeklődésednek megfelelő feladatot, a szakmai munka ugyanis több csoportban zajlik. A botanikus-geológus, a vízvizsgáló
és az állattanos csoportban megismerheted a
vidék természeti értékeit, és hozzád hasonló
érdeklődésű emberekkel köthetsz barátságot.
Szórakozásra is bőven akad lehetőség: túrázás
(gyalog vagy kerékpárral), múzeumlátogatás,
és előadásokat is hallhatunk. Az estéink is jó
hangulatban telnek, a tábortűz mellett beszélgetünk, zenélünk, megosztjuk egymással élményeinket.
Amit mindenképp hozz magaddal:
Sátor, hálózsák, polifoam, zseblámpa, zsebkés,
tisztálkodási eszközök, evőeszközök (kanál, villa, pohár, mélytányér/műanyag v. zománcos),
10 napra elegendő váltás ruhanemű, cipők,

hosszú-rövid nadrág, gyógyszer (amit állandóan szedsz, és ebben az esetben a táborvezetőnek tudnia kell arról, milyen természetű a
betegség), határozókönyvek (az érdeklődésnek
megfelelően), gyűjtő eszközök, írószerszám, füzet, egy fél napra elegendő hidegélelem a megérkezéskor, naptej, szúnyog-kullancs riasztó.
Ami még jöhet:
1 üveg jóanyád megunta tavalyi lekvár, gyümölcs és zöldség (amiből annyi van nálatok,
hogy már a kutyának sem kell) - a közösbe, társasjáték, labda (habár nem ez lesz a fő kikapcsolódás).
Ami nem jöhet:
Rádió, magnó és egyéb zajkeltő és figyelemelterelő eszközök, édességek, szörpök, kólák,
rágó. Látogatókat (még a szülőket sem) nem
szívesen fogadunk, mert megzavarják a tábor
napi munkáját. Ha mégis ragaszkodnak hozzá,
akkor délután jöjjenek, de ajándékot (süti, gyümölcs) akkor hozzanak csak, ha abból mindenkinek jut!”

Az ÉV Fája 2011 verseny meghirdetése
Az Ökotárs Alapítvány Magyarországon ismét meghirdeti az
Év Fája vetélkedőt, melyre bármilyen magánszemély vagy
csoport, szervezet jelölheti kedvenc fáját.
Az egész országban meghirdetett Év Fája pályázattal az Európai Év Fája versenyhez kapcsolódunk. A vetélkedő célja, hogy
a fák természetben betöltött szerepén keresztül hívja fel az
emberek figyelmét a környezettudatosságra.
A kezdeményezés 2010-ben nem várt érdeklődést keltett: a július 31-i határidőig összesen 125 fát jelöltek az ország minden
részéről magánszemélyek, civil szervezetek és önkormányzatok. A döntőbe jutott 13 fára összesen 16 037 érvényes szavazat érkezett, amelyek közül a nyertes Letenyei Platán 4346
szavazatot kapott. A platán a 2011 év elején lebonyolított európai versenyen harmadik helyezést ért el.
Az Év fája vetélkedő keretében nem a legnagyobb vagy legöregebb fát keressük, hanem azt, amelyik a jelölőknek valamiért fontos:
kapcsolódik hozzá egy helyi történet, találkozási pontot kínál – vagy bármilyen más szerepet tölt be az ott élők mindennapjaiban. Az Év
Fáját egyének és közösségek is jelölhetik, akár baráti társaságok, családok, iskolás csoportok, civil szervezetek, önkormányzatok vagy
vállalkozások. A vetélkedőre jelölt fákból az Ökotárs Alapítvány szakmai zsűrije 12-13 döntőst választ (a beérkező jelölések számának
függvényében). Ezek közül az ősz folyamán a közönség szavazással választhatja ki kedvencét. Az Év Fája a legtöbb szavazatot kapó jelölt
lesz! A nyertes fa egy speciális ápolásra, gondozásra feljogosító utalványt kap, amelyet díjátadó ünnepség keretében nyújtunk át a fát
jelölőknek. Az összeget a fa egészségét biztosító kezelésre, közvetlen környezetének rendbetételére, vagy ha ilyen intézkedésekre nincs
szükség, ugyanazon településen őshonos csemeték ültetésére lehet felhasználni.
A jelölésnek tartalmaznia kell
• a fa történetét (lehet mítosz, legenda, személyes történet vagy történelmi tény);
• a fa pontos helyét (település, utca, régió, esetleg GPS koordináta);
• egyéb adatait (faj, magasság, kor, átmérő);
• egy fényképet a fáról.
• (Amennyiben a jelölt fa magántulajdonban van, érdemes a tulajdonostól engedélyt kérni a fa nevezéséhez.)
Az Év Fája címet egy fa csak egyszer kaphatja meg, de a versenyben a korábban már jelölt fák is részt vehetnek! Az Év Fája programmal
vagy a nevezéssel kapcsolatban további információt Sólyom Évától kaphatnak (411-3500,solyom@okotars.hu)
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Naszály
Naszály község Komárom-Esztergom megyében, a Tatai Kistérségben, Tata
és Komárom között található. Népessége 2300 fő. Naszály fejlődése töretlen, egyre gyarapodó, szépülő. A kor szellemének megfelelő, a mai településekkel szemben támasztott elvárásoknak eleget tevő, azon túlmutató, fejlődő község, mely modernségében is a hagyományokat, a régi időket, a régi
idők nyomait büszkén viselő település. Naszály fejlődése kiemelkedő, hiszen
a közműfejlesztő, infrastrukturális beruházásokat követően, Naszály község
ma már minden közművel, kiépített csatornahálózattal, gázrendszerrel,
ivóvízhálózattal, burkolt-aszfaltozott úthálózattal, és kábeltévé-rendszerrel
rendelkezik.
Billegpusztán a 18. századi volt Eszterházy-kúria barokk épülettömbje és a
hozzá kapcsolódó horgásztó kínál kellemes időtöltést. A Ferencmajori-halastórendszer Észak-Dunántúl legnagyobb kiterjedésű és leggazdagabb madárvilággal rendelkező vízfelülete. Nyaranta madárgyűrűző és természetvédelmi táborokat, október első hétvégéjén Nemzetközi Madármegfigyelő
Napokat rendez a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.

Sümegh István egyéni vállalkozó

Egyéni vállalkozásának működtetése mellett részt vesz a település életében is alpolgármesterként. A település fejlesztéséért végzett tevékenységét nagyban elősegítik eddigi szakmai tapasztalatai. Már a LEADER+ programban is részt vett, hiszen Naszály település már részese volt az Által-ér
Völgye akciócsoportnak is és egy szép beruházást valósított meg az iskola
közelében egy szabadidőpark elkészítésével, mely beruházás koordinálását
ő vállalta magára. További jelentős beruházás volt még a helyi Művelődési
Ház felújítása, bővítése, melynél projektvezetőként dolgozott.
Közéleti szerepvállalása mellett a Geotek Kft-nél dolgozik, mely 1992-ben
alakult. Elsősorban Komárom-Esztergom megye területén az alábbi feladatokkal foglalkoznak: vízellátás, csatornázás; gázellátás, út- és parképítés,
mélyépítés.

Eseményfigyelő melléklet
2011. június 12. – Tarján, Weinvanderung (Bortúra): helyszín: Fekete-dűlő, térkép és pohár segítségével derítheti fel a pincék sokaságát és mélységét, információ: Schalkhammer Erika, 06-30-230-75-28
2011. június 13. – Tarján, Kézművesnap, helyszín: Sportcsarnok, közel száz kiállító-bemutató keze-munkájától tanulhatunk. Legyen Ön is aktív kiállítónk, vagy csak szemlélőnk és zenehallgatónk!,
információ: Német Kisebbségi Önkormányzat, Miskovics Mária, 06-70-229-20-87
2011. június 12-13. – Sárkeresztes, Pünkösdi Napok, bővebb információ: 22/596-007
2011. június 18. – Csákvár, Múzeumok Éjszakája, Vértes-Múzeum Baráti Köre Egyesület és a Ternatur
Bt., Fazekas-ház megtekintése, információ: 20/349-3951
2011. június18. – Csákvár, Fazekas-nap a Vértes Múzeumban és a Fazekas Emlékházban, információ:
22/582-005
2011. június 24-26. – Tata, Víz-Zene-Virág Fesztivál, információ: http://www.tataifesztival.hu/
2011. június 26. – Héreg, László-napi búcsú, információ: Héregi Katolikus Egyházközség, 34/372-665
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A Vidékfejlesztési Minisztérium 2011-ben is pályázatot hirdet az illegális hulladéklerakó telepek megszüntetésére. A támogatás célja a közterületen elhagyott szemét felszámolása: felszedése, kezelése és ártalmatlanítása.
A tárca olyan oktatási, tájékoztatási programokat is támogat, amelyek szemléletváltásra ösztönzik az embereket, és felhívják a figyelmüket a törvénytelen
szemétlerakás okozta károkra.
Az illegális hulladéklerakók felszámolására 45 millió forint áll rendelkezésre. A
forrásból a Magyarországon bejegyzett, közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok igényelhetnek
maximum 2 millió forintos támogatást.
Az elbíráláskor előnyt élveznek azok a pályázók, akik május 21-én részt vesznek
a TeSzedd! országos hulladékgyűjtési akcióban, és csatolják a területileg illetékes vízügyi igazgatóság hivatalos igazolását.
A pályázatokat 2011. június 20-ig a Vidékfejlesztési Minisztérium címére várjuk: 1055 Budapest, Kossuth tér 11. A felhívás és a jelentkezési lap innen letölthető. (Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)

érdemes dolgok közül. Cél, hogy a pályázók szabadon kezeljék a megadott témákat és átgondolják azt, hogy hogyan lehet minél egyedibben, kreatívabban
megvalósítani az alkotásokat. A fotópályázaton bárki, profi és amatőr, egyén
vagy közösség egyaránt részt vehet mindig a havi témához kapcsolódva, a feltöltéshez elegendő az adatok megadása. A havi tematikába a pályázók bármikor bekapcsolódhatnak, akár csak egy témához való részvétel is lehetséges,
természetesen a szereplés több képpel, és több témához való kapcsolódással
lehet igazán teljes. A feltöltött képek felkerülnek az erre a célra létrehozott
virtuális galériába, ahol a honlapra látogatók szavazhatnak, kiválaszthatják
kedvencüket. A legtöbb szavazatot kapott képeket hivatásos fotóművészek
értékelik és a kiválasztott alkotások főszerepet kapnak Tatabánya és kistérsége legnagyobb és legkorszerűbb művelődési központjának - A Közművelődés
Háza - A Vértes Agórája - megnyitóján, hogy szépségükkel, szakmai színvonalukkal méltóképpen képviseljék és mutassák be városunkat és a hozzá tartozó
kistérségi településeket.
Júniusi téma: Kell egy hely- személyes kötődésem a településhez, kedvencem.
Az aktuális témához kapcsolódó képek elfogadása az adott hónap utolsó napNemzeti Kulturális Alap aktuális pályázati kiírása:
ja. A közízlést sértő képek nem kerülnek nyilvánosság elé!
A Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása a kortárs magyar kép- Bővebb információ: http://www.kozmuvelodeshaza.hu/
zőművészet nemzetközi vásárokon való jelenlétének segítésére. A támogatás Forrás: www.pafi.hu
utófinanszírozású vissza nem térítendő formájú. A pályázatok beadási határideje 2011. november 02. Forrás és bővebb információ: www.nka.hu
Arany Hangya hulladékgazdálkodási Díj 2011
-Egyetemi és főiskolai hallgatóknak
E-ON Hungária Zrt. „E. ON Tetterő” címmel pályázatot hirdet magánszemé- A Tanzer Consulting Kft. 2011-ben is meghirdeti az Arany Hangya Díjat, melylyek számára önkéntességi projekt megvalósítására. A pályázat szakmai védnö- nek célja a környezetvédelmi kiválóság elismerésére a hulladékgazdálkodás
ke az Önkéntes Központ Alapítvány. Az Európai Bizottság 2009. júniusban tett területén a környezetvédelmi képzést nyújtó felsőoktatási intézmények diákjai
javaslata és az Európai Tanács 2009. novemberben hozott határozata alapján számára. A meghirdetett díjjal a komplex hulladékgazdálkodási problémameg2011. az Önkéntesség Európai Éve. Pályázni egy önkéntességen alapuló pro- oldást (jogszabályi, környezetvédelmi, társadalmi, gazdaságossági elemzést)
jektötlettel lehet. A pályázat támogat minden, szociális és közösségi célokat alkalmazó szakmai munkák leadását kívánjuk ösztönözni.
szolgáló kezdeményezést, amely összhangban van az E.ON Hungária Csoport Az Arany Hangya Díj lehetőséget ad a nappali tagozatos, egyetemi és főiskolai
társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség területén végzett munkájával, va- tanulmányait folytató diákoknak a hulladékgazdálkodás területéhez kapcsolólamint lehetőséget ad a pályázat keretein belül E.ON-önkéntesek munkájának dó TDK munkájuk, szakdolgozatuk elismerésére, az innovatív hulladékgazdáligénybe vételére. Egy személy akár több ötlettel is pályázhat, külön benyújtva kodási megoldások támogatására. Téma: Innovatív megoldások a hulladékgazazokat. Jelen kiírás keretében pályázni csak olyan önkéntességi projekttel le- dálkodás területén. Leadhatóak szakdolgozatok, TDK munkák. Díjazás: 100 000
het, amely 2011. december 31-ig megvalósul. A pályázatot 2011. június 16. Ft. Jelentkezési határidő 2011. június 30.
Bővebb információ: www.aranyhangya.hu
(csütörtök) 8.00 óráig lehet benyújtani.
Forrás: www.pafi.hu
Bővebb információ: www.eon.hu Forrás: www.pafi.hu
A Tokaj Kereskedőház Zrt. útjára indítja a Magyar Fesztiválok Bora elnevezésű címketervezési és design pályázatot. A tervezési feladat fontos célja egy
különleges lehetőség megteremtése a hazai profi és amatőr alkotóművészek
számára, mutassák meg kreativitásukat, tehetségüket és alkossák meg a Magyar Fesztiválok Borának egyedi arculatát. Minden pályázónak lehetősége van
egy, a hagyományos boros címkemegjelenések megkötéseitől mentes innovatív termékarculat elkészítésére, továbbá egy, a jelenlegi gyártási lehetőségekre
szabott, és a kereskedelmi forgalomba is beemelhető címke elkészítésére. A
pályamunkák végső beadási határideje 2011. június 19.
Forrás: www.pafi.hu Bővebb információ és kapcsolat: fesztivalokbora@
adamsky.hu
A tatabányai Közművelődés Háza fotópályázatot hirdet: Nézz körül! címmel.
A pályázat célja, hogy újra felfedezzük, meglássuk Tatabánya és a kistérségi települések elfeledett emlékeit, a minket körülvevő múlt lenyomatait, számba
vegyük közvetlen környezetünk szépségeit, kincseit, fejlődését, vagy esetleges
árnyoldalait is. A pályázat 9 hónapon átívelő sorozatból áll és minden hónapban más-más témát jelöl ki a pályázók számára. A tematika célja, hogy lehetőséget adjon a város, ill. a kistérség minél több szempontú bemutatására, melynek eredményeképpen átfogó képet tárhatunk az érdeklődők elé. A témák
helyszínei adottak, Tatabánya és a kistérségben lévő területekre vonatkozik
(Gyermely, Héreg, Környe, Szárliget, Szomor, Tarján, Várgesztes, Vértesszőlős,
Vértessomló). A pályázatban feltüntetett témák széleskörűsége remélhetőleg
segítséget ad a választásban a világban fellelhető, számtalan megörökítésre

Az Agrármarketing Centrum nyílt pályázati felhívást tesz közzé a 2011. évi
közösségi agrármarketing program keretében az Élelmiszerek - kiemelten a
"hungarikumok", a Magyar Élelmiszerkönyv különleges és prémium minőségű termékei és a kézműves élelmiszerek - bemutatása belföldi fesztiválokon,
rendezvényeken támogatására.
A magyar élelmiszeripari termékek, - azon belül is a "hungarikumok", a Magyar Élelmiszerkönyv különleges és prémium minőségű termékei és kézműves
élelmiszerek - piaci pozíciójának a javítása, ismertségének növelése belföldön
rendezett eseményeken, ahol az ezen termékek iránt érdeklődő fogyasztók
közvetlenül találkozhatnak a termelőkkel és a termékeikkel.
Bővebb információ: www.amc.hu
Forrás: www.pafi.hu
A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya, Heves Város Önkormányzata a hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet meghirdeti a
XIX. Országos Szőttespályázatot. Pályázni lehet olyan alkotásokkal, amelyek
a magyar népi szőtteshagyományt tekintik forrásnak, ugyanakkor mind művészi, mind funkcionális szempontból eleget tesznek koru nk igényeinknek. A
pályázat kiemelt témája a természetes alapanyagokból készült, a mindennapi
életünkben használatos tárgyak és tárgyegyüttesek elkészítése. A pályázat két
tárgya: a lakástextíliák és a kéziszövött alapanyagú viseletek, viseletkiegészítők.
Budapest és környéki pályázók munkáit 2011, június 20-23 között, és június 24én fogadják. Bővebb információ: http://www.hagyomanyokhaza.hu/
Forrás: www.pafi.hu

