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Tájékoztató a LEADER
pályázatok menetéről
2011. szeptember 21-én megjelent a 149/2011.(IX.20.)
számú MVH Közlemény, amely részletesen taglalja a
LEADER pályázatok benyújtásának menetét, a csatolandó mellékleteket. A közlemény értelmében a benyújtás
határideje: 2011. 09. 30-tól 2011. 11. 02-ig lehetséges. A
pályázatok benyújtása pedig csak az MVH elektronikus
felületén keresztül lehetséges.
Azon pályázóknak, akik nem adtak felhatalmazást a Vértes-Gerecse Közösség munkaszervezetének, hogy a pályázatukat feltöltsük a felületre, a következőkkel kell
rendelkezniük:
- MVH regisztrációs szám (G0001-11-1-es jelű nyomtatványon igényelhető)
- jelszó a meghatalmazáshoz (G946-os jelű nyomtatvány)
- meghatalmazott magánszemélynek MVH-s regisztrációs szám és ügyfélkapus bejelentkezés
A meghatalmazást is csak az elektronikus felületen keresztül tudják kitölteni, a nyomtatványt véglegesítés után 3 példányban nyomtassák ki, és postán juttassák el a megyeileg illetékes MVH Kirendeltségre. Az MVH a meghatalmazást rögzíti, átvezeti a rendszerében, és amint ezzel elkészül,
a meghatalmazott személynek figyelnie kell az elektronikus felületet, hogy él-e a meghatalmazása. Ezután már elkezdhetik a
pályázat feltöltését. A Közlemény 8. sz. mellékletének 31. oldalától kezdve képi formában olvasható és látható a felületen megjelenő kérdések. Ezekre értelemszerűen válaszoljanak, majd a legvégén a csatolmányok feltöltését is végezzék el. Fontos, hogy a
Helyi Bíráló Bizottság által kiadott támogató nyilatkozat kötelező melléklete a pályázatnak, e nélkül a kérelem elutasításra kerül.
Pénzügyi tervet a kis értékű célterületek esetében nem kell kitölteni.
A következő dokumentumok csatolása szükséges még a pályázatokhoz:
- települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat esetében képviselő-testületi határozat, melyben megjelölik a célterületet
és a projekt címét,
- civil szervezetek esetében 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat
- egyházak esetében a felettes egyházi szerv igazolása, vagy egyházi főhatósági igazolás csatolása szükséges
- természetes személy ügyfél esetében lakcímkártya másolata
- önálló tevékenységet végző magánszemély esetében a NAV igazolása
- 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap és térképrészlet
- ha a beruházás nem saját tulajdonú ingatlanon valósul meg, akkor ingatlan használatához hozzájáruló nyilatkozat (2 tanúval
hitelesítve)
- építési beruházás esetében tervdokumentáció és műszaki leírás és építési engedély, vagy igazolás, hogy az engedélyeztetést
megkezdték
- nem építési engedélyköteles beruházás esetében igazolás az illetékes építéshatóságtól erre vonatkozóan
- 2 db árajánlat
- LEADER HACS által kért formanyomtatványok – célterületenként más és más (projekt-leíró dokumentum vagy részletes programterv, együttműködési megállapodások)
Fel szeretnénk hívni minden pályázó figyelmét, hogy olvassák el az MVH Közleményt, az útmutatókat, és amennyiben kérdésük
merül fel, keressék a Vértes-Gerecse Közösség munkaszervezetét. Mindenben a segítségükre leszünk!
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Régiós értekezlet volt Herenden
2011. szeptember 14-én, Herenden A Bakonyért Vidékfejlesztési
Egyesület szervezésében került sor a régiós értekezlet megtartására. Az értekezleten részt vett az IH munkatársa, Balogh Nóra,
valamint a veszprémi MVH Kirendeltség vezetője Czapáry Rita és
osztályvezetője Umenhoffer Ferencné is. Elsőként Balogh Nóra
tartott tájékoztatót a LEADER pályázatokról, az elektronikus felületről, valamint a HBB-k eddigi működéséről. Több HACS jelezte
feléjük, hogy a beérkezett projekt-adatlapok alapján forrás átcsoportosítására lenne szükség. Ennek nincs akadálya, de csak a kis
értékű projekteken belül lehet majd átcsoportosítani. Arra kérte
a résztvevő HACS-okat, hogy egy közös levélben fogalmazzák meg
az igényt. Ezen kívül elmondta, hogy elvégezték az általunk jelzett hibák javítását a célterületekben, így figyeljük és használjuk
az új célterület katalógust. A munkaszervezetek dolgozói részére
szeptember 23-án volt képzés az elektronikus felület használatával kapcsolatban. Röviden tájékoztattak bennünket arról, hogy
novemberben megnyílik a Falumegújítás-és fejlesztés, valamint a
Vidéki örökség megőrzése jogcímek, de még előtte lehetőségük
lesz a HACS-oknak véleményezni a rendeletet, és ahogy az elmúlt
körben is, lehetőség lesz a maximum támogatási összeget meghatározni és a pontozást átformázni. A rendelet pontos megjelenését viszont még nem tudták megmondani.
Elkészítették a HACS finanszírozási rendelet módosításait is, beleírták a HACS véleményeket is, viszont a hitel kamata továbbra
sem lesz elszámolható. Az előleg elszámolásával kapcsolatban
még nem tisztázott a végső időpont, a miniszter még fontolja a
2012. december 31. időpontot.

Kaszás Veronika, az MNVH munkatársa röviden ismertette a nemzetközi együttműködésekre benyújtható projekt-ötletet, melynek
határideje október 14. 2013-ig a HACS-ok összesen 6 000 eurónak
megfelelő forintösszeget igényelhetnek ilyen irányú fejlesztésre,
kapcsolatépítésre.
Umenhoffer Ferencné ismertette a nyáron benyújtott turisztikai
és mikrovállalkozási jogcímek jelenlegi helyzetét, a hiánypótlásokat a mikrovállalkozásoknál minden esetben már kiküldték, és
ahogy azt az államtitkár úr is megígérte, három hónapon belül
megszületnek a határozatok. Röviden tájékoztatott még bennünket a HACS működési költségek kifizetéséről is, itt a helyszíni ellenőrzéseknél történt változás, hogy nem nézik meg ismételten
a már benyújtott számlákat, dokumentumokat, így ezek ideje is
rövidebb lesz.

Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás Budapesten
Kezdetét vette a 75. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás (OMÉK). Az október 2-ig tartó rendezvényt annak fővédnöke,
Orbán Viktor miniszterelnök és védnöke, Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter nyitotta meg.
Ünnepélyes megnyitóval kezdődött a 75. OMÉK. „A magyar föld
legjava”, vagyis biztonságos, kiemelkedő minőségű magyar élelmiszer. A szervező, az Agrármarketing Centrum (AMC) tudatosítani
szeretné a látogatókban, hogy a bemutatott hazai alapanyagok
és feldolgozott termékek ellenőrzött forrásból és folyamatokon
keresztül jutnak el a termelőtől a fogyasztóig, garantálva a biztonságot és a kiemelt minőséget. E célkitűzés kapcsán Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter megnyitó beszédében elmondta, hogy
végre nem kell bizonyítania az agrárágazatnak: a fővárosban ünnepelhetjük a vidéki értékek bemutatását. „Hat év után, öt napon
keresztül, 75. alkalommal, 200 év hagyományra visszatekintve, a
magyar mezőgazdaság 522 kiállítója 7 hektáron tart seregszemlét
a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban” – hangsúlyozta a miniszter. „A kiváló magyar termékeket érezzük a magunkénak! Hívjuk el
ismerőseinket is a vásárra, hogy ők is részesei lehessenek a kiállítás
forgatagának!” – szólított fel Fazekas Sándor.
Jaroslaw Wojtovicz lengyel államtitkár beszédében megköszönte,
hogy országa partnerként vehet részt az eseményen. „A vásárok
funkciója megváltozott. Régen a termelők csak az ehhez hasonló
alkalmakkor találkozhattak, szerződhettek egymással. Ma már az

üzleti funkció mellett fontos az ismeretterjesztés feladata is, hogy
közelebb hozzuk a mezőgazdaságot a városi emberekhez” – fejtette ki az államtitkár.
Az OMÉK fővédnöke, Orbán Viktor miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy a világ újra nagy izgalommal tekint az élelmiszertermelésre, hiszen a „mit eszünk?” és „mit fogunk enni?” kérdésekre
egyre bonyolultabbak a válaszok. „Magyarországnak századok óta
volt felelete ezekre a kérdésekre: egészséges, helyben termelt, génmódosítástól mentes, jóízű magyar élelmiszert, amelynek feldolgozásában minél több magyar kéz kell, hogy részt vegyen. Ezzel munkát adhatunk a magyarok tíz-, később pedig akár százezreinek is”
– mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra is,
hogy a gazdasági válság hatására újra kell szabályozni a pénzpiacot,
majd ezt követően a mezőgazdaságot itthon és nemzetközi szinten
is. „Az agrárszektor és a minőségi élelmiszerek felértékelődése kitörési pont hazánknak. Vissza kell térnünk a valósághoz, megbecsülni
a termőföldet és az ehhez kapcsolódó munkát. Ezért a kormányzat
elkötelezte magát, hogy megvédje a magyar földet és a benne rejlő
értékeket” – húzta alá beszédében a miniszterelnök.
Az ünnepélyes megnyitón az agrárágazat szereplőit 12 kategóriában díjazták, kiemelkedő teljesítményük elismeréseként. Ezek
olyan kulcsfontosságú területeket érintettek, mint az agrár innováció, a biogazdálkodás vagy a vidékfejlesztés.
forrás: www.umvp.eu
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A Közép-Dunántúli régió 9 LEADER Akciócsoportja is lehetőséget
kapott az OMÉK-on való részvételre, egy közös standon állítottuk
ki a térség értékeit, helyi termékeit és kiadványait. A Vértes-Gerecse Közösség Bajról borokat, Kocsról fafaragványokat, Csókakőről
fazekas termékeket, Sárkeresztesről mézet vitt fel, valamint kiadványokat. Ezek a reklámanyagok már az első napokban el is fogytak.
Résztvevők és nézelődők szép számmal voltak a kiállítás minden
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napján, szerdán és csütörtökön főleg a szakmai érdeklődők nézték
meg standunkat, míg vasárnapig a nagyközönség előtt is nyitott volt
a vásár. A B és D pavilonokban élő állatokat lehetett megnézni, vásárolni. (juh, kecske, szarvasmarha, tyúk, kacsa, liba). A szomszédos
Kincsem Parkban őshonos állatok fajtabemutatóját is meg lehetett
tekinteni. A szabad területeken pedig a legújabb, legmodernebb
mezőgazdasági gépeket nézhették meg a látogatók.

Már online is foglalhatunk
szálláshelyet a FATOSZ honlapján
Elindult a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) online foglalási
rendszere, amelyet a FATOSZ a falusi turizmus igényeinek megfelelően fejlesztett
ki. Ez a rendszer teljesen új és különbözik a többi foglalási rendszertől, hiszen a
FATOSZ összes megyei szervezetét magában foglalja, így a folyamatosan bővülő
weboldalon már minden megye, és azon belül számos település szálláshelyei is
szerepelnek, vendégházak és apartmanok egyaránt.
A vendégek könnyedén tudnak válogatni a szállások között. Minden házról és
azok környékéről részletes leírást olvashatnak és külső-belső képeket nézhetnek
meg. Sok helyen rengeteg szabadidős tevékenységet is folytathatnak a vendégek, mint például: lovaglás, vadászat, horgászat, kézműves foglalkozás, strandolás. Van ahol kemencében készült vagy bioételeket fogyaszthatnak. Állatokat
pedig szinte mindenhol láthatnak a ház körül. Az oldalon ezek a szolgáltatások is
részletesen fel vannak tüntetve mindegyik szálláshelynél.
A honlap dinamikusan fejlődik, és folyamatosan frissítik az aktuális programokkal, a hónap térségével, szálláshelyével, és természetesen a mindig bővülő szálláskínálattal is.
A szolgáltatást a www.falusiturizmus.eu honlapról lehet elérni.
forrás: www.umvp.eu

Kreatív Ipar kiállítás és vásár
Komáromban
A Kreatív Ipar című kiállítás és
vásár keretében került sor a Magyarország-Szlovákia
Határon
Átnyúló Együttműködési Program idei évben kiírásra kerülő
pályázati lehetőségeinek ismertetésére, valamint a pályázat
benyújtásához szükséges IMIR
rendszer használatára. Az előadást Komáromban a Monostori
Erődben tartották meg, utána pedig lehetőség volt megtekinteni a vásárt. A Vértes-Gerecse térségből is volt kint néhány kiállító (Kocsról Vass Henrik, Tarjánból
Dunaalmásról és Neszmélyről, Szákszendről voltak). Az előadáson elhangzott a
pályázat minden fontos tudnivalója, melynek lényege az volt, hogy elsősorban
a 2013 után tervezett projektekre lehet támogatást igényelni. Érdemes olyan
partnerekkel együttműködni, akik pénzügyileg is stabilnak mondhatók. A magyar partnereknek lehetőségük van 10-15%-os előleget is igényelni, viszont a
szlovák félnek nincs meg ez a lehetősége. Az előadás végén pedig az elektronikus rendszer (IMIR) használatát és felületét mutatták be.
A kiállítás és vásár pedig az Erőd szabad területein és két nagy rendezvénysátorban volt berendezve. A kiállítók valóban kreatívak voltak, hiszen a kovácsmestertől kezdve, a logikai játékkészítőig minden megtalálható volt.

Egyszerűbben működhetnek a helyi termelői piacok
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) támogatja
Font Sándor képviselő kezdeményezését, hogy
könnyebben lehessen helyi termelői piacot nyitni
és egyszerűbb legyen a működési szabályzatuk. Az
Országgyűlés Gazdasági bizottsága általános vitára
alkalmasnak találta a képviselő javaslatát.
Rögzíteni kell a kereskedelmi törvényben a helyi
piac ismérveit, mert a jelenlegi jogszabály indokolatlan többlet terheket ró a piacok szervezőire- ezzel
indokolta Font Sándor kezdeményezését.
A javaslat alapján az számít helyi termelői piacnak,
amelyik a piac fekvése szerinti megyéből vagy a piac
40 kilométeres körzetéből, illetve budapesti piacnál
az ország területén bárhol működő gazdaságából
származó mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari termékét értékesít.
Míg vásár és piac csak a kereskedelmi hatóság által kiadott vásár-, illetve piacüzemeltetési engedéllyel üzemeltethető, addig a helyi termelői piacnál - Font Sándor kezdeményezésére - az üzemeltetéshez elegendő
lenne a bejelentés a kereskedelmi hatóságnak.
Ha a képviselők elfogadják a javaslatot, a módosítás
2012. január 1-jén hatályba lép.
A képviselői kezdeményezés egyezik a VM szándékával. A mintegy 5000 magyar kistermelő támogatása,
a helyi értékek ápolása, újra felelevenítése hozzájárul a vidéki életminőség javításához, a közösségek
megmaradásához. Helyi termékek előállításával, a
kereslet növelésével hazai munkahelyek teremthetők. forrás: www.kormany.hu

Tanfolyam ajánló:
Projekt tervezés és pályázatírás : http://egyeniprojekt-tanfolyam.pafi.hu/
A térrendezés művészete: http://egyenifstanfolyam.pafi.hu/
Internetes újságírás: http://internetes-ujsagirastanfolyam.pafi.hu/
Médiakapcsolatok kialakítása és ápolása: http://
mediakapcsolatok-tanfolyam.pafi.hu/
PR üzenetek hatékonyságának mérése: http://
prmeres-tanfolyam.pafi.hu/
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Nagyszabású együttműködés a Posta és a VM között
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek
(IKSZT) épületében lehetőség lesz a színvonalasabb postai szolgáltatások elérésére is közel 150
kistelepülésen a Vidékfejlesztési Minisztérium
(VM) és a Magyar Posta Zrt. megállapodásának
köszönhetően.
„Az IKSZT épületébe helyezheti át szolgáltatását
a Magyar Posta Zrt. csaknem 150 kistelepülésen
a VM és a társaság között létrejött megállapodás
alapján” - jelentette be V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár és Geszti László,
a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója csütörtökön, Budapesten. A két fél az IKSZT-k kialakítását segítő programban dolgozik együtt annak
érdekében, hogy javuljanak a postai kiszolgálás
körülményei a kisközségekben.
V. Németh Zsolt, vidékfejlesztésért felelős államtitkár hangsúlyozta, az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program támogatásával 635
helyen újulnak meg a közösségi térként működő
épületek, amelynek összköltsége 27,4 milliárd
forint. 110 IKSZT-t már átadtak, így idén várhatóan négyszáz közösségi tér kezdheti meg tevékenységét. Az IKSZT egyszerre épület, szolgáltatásszervezési modell és közösségi tér, amelynek
feladata, hogy a kisebb lélekszámú települések
számára is elérhetővé tegyen bizonyos alapszolgáltatásokat, elősegítse a helyi közösségi kezdeményezéseket. Új szolgáltatási modellt is jelent,
amelyben lehetőséget kapnak a vállalkozók és
az állami szervezetek is, valamint ebbe a koncepcióba illeszkedik bele a postai szolgáltatás is.
A Magyar Posta a tárcával egyeztetve, szakmai
szempontok alapján már megvizsgálta, hogy
a települések közül 142 helyen fejleszthetők a
már meglévő posták szolgáltatásai.
Geszti László vezérigazgató kiemelte: az átköltözés lehetővé teszi, hogy kulturált postai szolgáltatást nyújtsanak az érintett kistelepüléseken
is, hozzájáruljanak a helyi közösségi élethez, és
bővítsék portfóliójukat pénzforgalmi és kereskedelmi területen. „Ezzel a magunk módján valóban hozzájárulhatunk a vidékfejlesztéshez”- tette hozzá a vezérigazgató. Varga Dezső, a Magyar
Posta Zrt. vezérigazgató-helyettese elmondta,
hogy a korszerűsítésre szoruló épületekben lévő
posták átköltöztetésével költséghatékonyabb
működésre és a helyi igényeknek megfelelő nyitva tartás kialakítására is lesz lehetőség. A postai
feladatok ellátásával a közösségi terek még inkább tudják teljesíteni szolgáltatási céljukat.
forrás: www.umvp.eu
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A polgármesterek levelüket megírták
Levélben fordult Tállai Andráshoz, a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkárához a „Polgármesterek a Falukért” Egyesület a tervezett önkormányzati reform kapcsán. A Komárom-Esztergom megye 28, független településvezetőjét tömörítő
szervezet elnöke az észrevételeiket és véleményüket tartalmazó dokumentumot péntek
délelőtt, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén adta át személyesen az
államtitkár részére, majd délután, az egyesület ülésén további döntéshozókkal is megismertette annak tartalmát.
„A „Polgármesterek a Falukért” Egyesület 2001 óta tömöríti Komárom-Esztergom megye
független kistelepülési polgármestereit, mely szervezetben jelenleg a megye 76 településéből 28 képviselteti magát polgármesterén keresztül. Így – az egyesület keretében –
50 ezer polgár érdekeit képviseljük, s az általunk kialakított álláspont a néhányszáz lakosú
települések, valamint a több ezer fős nagyközségek véleményét is tükrözi, tartalmazza.“
A többi között ez áll abban a levélben, melyet Maszlavér István, a „Polgármesterek a Falukért” Egyesület elnöke és Beke László alelnök, Környe polgármestere nyújtott át péntek
délelőtt Tállai Andrásnak, a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkárának a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén.
A levélből kivonat is készült, melyet az egyesület délutáni, Szomódon tartott ülésén dr.
Völner Pálnak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárának, Czunyiné dr. Bertalan
Judit megyei kormánymegbízottnak, Michl József országgyűlési képviselőnek, s Popovics
Györgynek, a megyei közgyűlés elnökének is átadtak, s mint Maszlavér István elmondta,
a megye valamennyi országgyűlési képviselője számára eljuttatják.
A dokumentum az önkormányzati reformmal kapcsolatos álláspontjuk, véleményük
kifejtése előtt leszögezi: az önkormányzatok eladósodottságára vonatkozó „inget nem
kívánják magukra venni”, hiszen az egyesület alkotta polgármesterek által képviselt 28 település költségvetési főösszege összesítve közel 8 milliárd forint, s hitelállományuk nem
éri el a büdzsé 5 százalékát. A 28 településből mindössze öt vett fel hitelt kereskedelmi
bankoktól az elmúlt években, mely összeget kivétel nélkül fejlesztésre fordították, nem
pedig működésük finanszírozására. Ezért úgy vélik, hogy a kistelepülések önkormányzatai jó gazda módjára, felelősen gazdálkodva irányítják községüket, mely megállapítás
nem feltétlen helytálló az ország valamennyi városvezetésére.
Az egyesület tagsága, s az általuk képviselt 50 ezer polgár nevében az elnök üdvözölte az
intézményrendszerek központi felügyeletének tervét, elfogadta az iskolák igazgatói kinevezéseihez kapcsolódó egyetértési jogát a megyei kormánymegbízott részéről, ugyanakkor határozott egyet nem értését fejezte ki annak kapcsán, hogy a kormányzati elképzelés elvenné a kistelepülések lelkét jelentő iskolák fenntartását az önkormányzatoktól.
Maszlavér István azt is kijelentette: tisztában vannak azzal, hogy az önkormányzati rendszer átalakítása során kompromisszumokat kell kötni, ugyanakkor bíznak benne, hogy
ezen kompromisszumokban a kistelepülések esélyegyenlősége is érvényesül, hiszen
Magyarországnak ugyanúgy része a majdnem 1 850 darab, ötszáz fős lélekszámú körüli
település, mint a kétmilliós Budapest.
A „Polgármesterek a Falukért” Egyesület az önkormányzati reform keretében kidolgozandó törvény megalkotása, s annak végrehajtása során – főbb elemenként – azt szeretné elérni, hogy: az élet minden területén maradjon meg a települések önrendelkezési
joga a feladatok ellátásához szükséges hatáskörrel és pénzügyi fedezettel, az iskola, óvoda, művelődési ház, egészségügyi alapellátás működtetéséről dönthessen a helyi önkormányzat, s ha a saját működtetés mellett határoz, akkor a finanszírozás egyezzen meg az
állami finanszírozású intézményekével, csak azok az államigazgatási feladatok kerüljenek
a járásokhoz, amelyek megoldása, kezelése nem jelent mindennapi problémát a helyben
élők számára, a településeket érintő fejlesztések eldöntése, az ezekhez szükséges források maradjanak az önkormányzatoknál, az 500 fő feletti településeken komoly közösségmegtartó erejük miatt továbbra is működhessenek a polgármesteri hivatalok.
A 28 tagot számláló „Polgármesterek a Falukért” Egyesület dokumentuma zárásként azt
is kiemeli: „Hisszük, hogy Magyarország akkor lesz erős, ha települései sikeresek, s ha a
sikeres, az állampolgárokért, a közösségi gyarapodásért tenni akaró és tudó önkormányzatoknak nem szegik szárnyát!” Forrás: www.vertessomlo.hu
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Ünnepség Vérteskozmán

Vérteskozma – Vérteskozma történelme napjainkig könyv kiadása
Az 1988-ban alakult egyesület 1999. óta közhasznú tevékenységet folytat a falu szépítéséért, a helyhez kötődés fokozásáért, az épített
örökség megóvásáért. Vérteskozma történelme a XX. század közepétől a XXI. század elejéig még különböző hiteles forrásmunkákban
sem feldolgozott. Vérteskozmát két és fél évszázada német telepesek népesítették be, alakították ki a ma is meglévő településképet.
A XX. század közepének történelmi megpróbáltatásai után a különböző években és céllal betelepülő, állandó és ideiglenes lakosok letelepülési és megmaradási körülményeit
kívánják a projekt kutató munkájával feltárni. Az Egyesület tagjai évek óta gyűjtötték a
helytörténeti dokumentumokat, melyek a projektnél jól hasznosíthatók. A tagoknál, illetve a települési lakóknál meglévő emlék, élmény és tárgyi anyag felhasználásával kívánják a helység történelmét feldolgozni. Ismeretesek a pályázó előtt a korábbi kis és nagy
birtokosok gazdálkodási, népesedési adatai, a helyi katolikus egyház történeti tényei és
a XX. század közepi megpróbáltatások forrásai és leírásai különböző kéziratokból és levéltári anyagokból. A pályázat célja volt: a település történelmének felkutatása, az ös�szegyűjtött anyag összefoglaló rendszerezése, annak tartalmas, esztétikus megjelenítése
különböző formátumokban.
A pályázatban együttműködő partnerszervezetek:
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány
Gánt Község Önkormányzata
Német Kisebbségi Önkormányzat (Gánt)
Székesfehérvári Egyházmegye
Támogatásként az alábbi tevékenységeket valósították meg: a helytörténeti kiadvány elkészítésére és kiadására (200 oldal, 1000 db, A65 lapméretű), valamint az ezt kiegészítő
CD melléklet, mely fényképeket tartalmaz (2000 db).

„VÉRCSE” gyümölcsei

A Vérteskozma és Környéke Községvédő Egyesület 2009-ben nyújtott be pályázatot a „Vérteskozma története napjainkig” című könyv
kiadására az ÚMVP IV. tengelyben meghirdetett „Vércse kincse nyomában” célterületre.
A támogatási határozat kézhezvétele után kisebb gondok merültek
fel, de munkatársaink segítettek ezek leküzdésében, így 2011. nyarán a könyv nyomdába kerülhetett. Az írók, szerkesztők, lektorok
személye megváltozott az eredeti elképzeléshez képest, mindez
nem csökkentette a könyv érdemeit, amely kiváló nyomdai technikával készült el, valamint igényes CD formátumban régi és új fotókat is megtekinthet az érdeklődő.
A könyv ünnepélyes bemutatójára 2011. szeptember 24-én került
sor, a templom mellett régi iskolaépületben. Ma az Egyházmegye
tulajdonában, már Szent Kozma és Damján Kulcsosházként üzemeltetik, de az ünnepélyes alkalomhoz méltó helyszínt biztosított. Az
érdeklődőknek alig jutott ülőhely, olyan sokan látogattak el a környező partnertelepülésekről is. Először Gánt község polgármester asszonya méltatta a Gánt közigazgatási területéhez tartozó civil szervezetek szerepét a község életében köztük a vérteskozmai lakosok és üdülő tulajdonosok lelkesedését, akik egyesületbe tömörülve
1988 óta tesznek a településkép fennmaradásáért, a környezet szépítéséért, a hagyományok megőrzéséért. Egyik szép példája ez
könyv a tagság és főleg dr Herke Zsolt elnök úr munkásságára. A sajtóbemutatót rendező egyesület a Vértes-Gerecse Közösséget is
felkérte, hogy a közösség adjon tájékoztatót arról, hogyan sikerült a támogatáshoz hozzájutnia az egyesületnek, milyen eredmények
vannak a közösség területén. A HACS képviseletében Schuszter Margit gratulált a kitartó munkához. Pál Melinda is részt vett a rendezvényen, ahol átvettünk 5 db tiszteletpéldányt a könyvből és a CD-ből. A kiadványból a közösség önkormányzati könyvtárainak is
2 példányt felajánlott a támogatott egyesület.
Végül a Székesfehérvári Egyházmegyei és Kanonoki Levéltár igazgatója kritikusként elemezte és ismertette a 240 oldalas A/5 formátumú keményfedeles könyvet, amelynek leginkább érdemeit emelte ki, csak építő jellegű kritikával méltatta az amatőr írókat, szerkesztőket. Befejezésül a Vérteskozma és Környéke Községvédő Egyesület, mint kiadó képviseletében az elnök köszönetet mondott
mindazoknak, akik a pályázathoz segítséget nyújtottak, a forrásanyagot emléktárgyaikkal, élményeikkel gazdagították.
Az egyesület a nap folyamán szűkebb körben még folytatta a búcsúnapi ünneplést, délután templomi áldásra, hangversenyre majd
este vidám beszélgetésre hívták a helyieket és a partner szervezeteket Gántról, Szárról, Várgesztesről.
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Sárkeresztes
Sárkeresztes Székesfehérvártól északra mintegy 5,2 km-re helyezkedik el. A szomszédos Moha községtől a Gaja-patak választja el.
Nevét a fehérvári johannitákról (keresztes lovatok) kapta, akinek itt ajándékozott
földet Eufrozina királyné. A település nevének eredete: a múlt századig Sármelléki
járás volt, ebből ered a Sár- előtag, az utótag a török időkből származik, amikor
a Keresztes-majorja nevet viselte. A település 2327 hektáron fekszik, lakosainak
száma 1570 fő. A környék mikroklímájára, uralkodó szélirányára, rányomja bélyegét a Vértes és a Bakony között húzódó Móri árok. Klímája kedvező, bár hűvösebb
az átlagnál. Enyhe tél, sok légmozgás jellemzi. Mindazonáltal, a hegyek, dombok
déli-délnyugati oldalain a kedvező mező- és mikroklíma jó termőhelyi viszonyokat
alakíthat ki. A település és környéke ősidők óta lakott helynek számít, amit a területén és környékén talált több különböző korokból származó leletanyag is bizonyít: Pék-malom dombon talált új kőkorból származó leletanyag, Határi-malomnál
talált kelta kerámiák. A község nevezetességei közé tartozik a Református templom, ami 1715-ben épült. Tornyát 1790-ben építették hozzá, azonban az 1810.
évi földrengés lerombolta, de hamarosan újjáépítették. A paplak 1862-ben épült.
Csomasz Tóth Kálmán (1902-1988) emlékműve a ref. templomkertben található.
Csomasz Tóth zenetörténész, himnológus, több református énekeskönyv szerzője,
korábban egyebek mellett detroiti segédlelkész, itt volt lelkész 1932-1938 között.
A falu híres szülöttje a vadászregényeiről ismert Bársony István (1855 – 1928).

Sárkeresztesért Egyesület

A 2005-ben alakult Sárkeresztesért Egyesület önkormányzati elven működő szakmai, érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az egyesület célja
Sárkeresztes község polgárai körében a lokálpatriotizmus erősítése, a települési
lakókörnyezet kialakítása, fejlesztése, a közösségi élettér minőségi javítása, a település természeti, kulturális adottságainak, hagyományainak ápolása, melynek
során minden egyesületi tag és települési lakos személyes lehetősége szerint közreműködik. Ennek szellemében alapvető feladatnak tekintjük településünk intézményeivel: az önkormányzattal, a mezőgazdasági üzemmel, az oktatási és kulturális intézményekkel, az egyházakkal, s más civil szervezetekkel a kapcsolatfelvételt,
partneri kapcsolat kialakítását.
Az elmúlt időszak jelentősebb kulturális, fejlesztési programjai: a „Keresztesi Esték“. Részt vesznek a helyi újság, az „SK” szerkesztésében. A helyi általános iskola versenyeinek támogatása könyvjutalmakkal, iskolai könyvtár támogatása magánszemélytől egyesületünkön keresztül, ajándékkönyv a községi könyvtárnak.

Alrevo Kft.

Az ALREVO Kereskedelmi és Ipari Kft 1998-ban alakult. A Vántus Kft-vel szorosan együttműködve, családi vállalkozásként alakították
ki jelenlegi tevékenységi körüket.
A cég főtevékenysége asztalosipari fűrészáruk, egyéb fatermékek forgalmazása, valamint építőipari fűrészáru kis és nagykereskedelme. A cég 2001-ben Fejér megyében, Székesfehérvár mellet Sárkeresztesen nyitotta meg telephelyét.
Az árukészlet nagy része asztalosipari alapanyagokból, termékekből áll. Műszárított asztalosipari fűrészáru készletük átlagosan
300-500 m3 között van, melynek szárítását 2003-ban telepített 2 db (50 m3 és 70 m3) számítógép vezérlésű konvekciós szárítókamránkban végzik. A műszárított fűrészáru és egyéb asztalosipari termékek tárolása zárt raktárban történik. A minőségi áruk
beszerzésével, annak szakszerű szárításával és tárolásával biztosítani tudják a kiváló minőségű alapanyagot az asztalosipar, valamint
az építőipar részére egyaránt.
Az elmúlt években ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal bővítették kínálatukat.

Vántus Kft.

A vállalkozás évtizedek óta jelen van a faiparban. Hisznek a kiváló alapanyagok és a tökéletes megmunkálás nyújtotta különleges
minőségben. Ez vezérelte a céget, mikor néhány éve útjára indították új tevékenységüket, a minőségi bútorgyártást. A legkorszerűbb technológiával felszerelt üzemükben kiváló minőségű alapanyagok felhasználásával, és magas fokon képzett szakemberek,
asztalosmesterek közreműködésével készülnek művészien kidolgozott bútoraik, beltéri ajtók és kiegészítő lakberendezési tárgyak.
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Magyar Posta Zrt. pályázatot hirdet az ifjúsági bélyeggyűj- A pályázati kiírás mottója különösen azoknak a falvaknak, vidéki
közösségeknek a dokumentumait várja, amelyek a településeiket
tés ösztönzése, támogatása céljából
A pályázaton intézmények (iskolák, művelődési házak stb.), és
intézmények keretében működő bélyeggyűjtő szakkörök, ifjúsági
szervezetek és egyesületek vehetnek részt.
A pályázat feltétele:
• rendszeresen, tanítási időszakban 2 hetente működő bélyegklub megszervezése alsó tagozatos általános iskolás gyerekek számára a 2011. őszi - 2012. tavaszi tanévben;
• a Filaklub elnevezésű országos hálózathoz csatlakozva saját bemutatkozó honlap létrehozása;
• a pályázat kiírójának Magyar Posta Bélyeg Kibocsátási Osztály
képviselőjének meghívása a klub egyik foglalkozására, vagy egyéb
rendezvényére;
• 2012. június 30-ig a gyerekek által készített, fényképekkel és
bélyegekkel illusztrált beszámoló, vagy foglalkozás-napló, valamint a gyerekek által írt fogalmazás, vagy képregény benyújtása,
melynek szereplői a Filafalu lakói, vagy a Meseposta és a Filaklub
házigazda figurái.
A pályázatokat a Posta levél formájában várja a következő címre:
Magyar Posta Zrt., Bélyeg Kibocsátási Osztály, 1540 Budapest. A
pályázatok beérkezési határideje: 2011. október 10.
Forrás: www.pafi.hu

A Szegő Ferenc Emlékalapítvány pályázatot ír ki kistelepülések középiskolái számára.
A pályázaton részt vehet minden magyarországi tízezer fősnél
kisebb lélekszámú településen működő középiskola. A nyertes
pályázó a kémia tantárgy tanításához használható a kapcsolódó
dokumentumban felsorolt laboratóriumi edényeket kap mintegy hetvenezer Ft értékben. A pályázat beadási határideje 2011.
október 15. A pályázatok benyújthatók postán 1011 Budapest,
Corvin tér 12., e-mailben szfa2011@gmail.com.
Forrás: www.pafi.hu

A Belügyminiszter, a Vidékfejlesztési Miniszter közösen
hirdeti meg a Magyarországi Falumegújítási Díj 2011.
pályázatot „A jövő nyomában” mottóval
A pályázatot meghirdetők célja, hogy felkutassák, díjazzák és ezzel „reflektorfénybe állítsák”, azokat a települési közösségeket,
amelyek a mottó szerint kimagasló és példaszerű színvonalon
végzik jövőbemutató fejlesztési munkájukat. Ezek bemutatásával, az információk cseréjével tovább javítsa a falumegújítást
végző községek, nagyközségek eredményeit, jó példával elindítsa
ezen az úton az ebből még kimaradó falvakat, mozgalommá szervezze a falumegújítást.
A negyedik alkalommal meghirdetett „Magyarországi Falumegújítási Díj” ezúttal is az „Európai Falumegújítási Díj” pályázati
kiírás követelményein alapul, amelyet az Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség írt ki. Ez egészül ki néhány
magyarországi követelménnyel. A magyarországi díj egy további
célja, hogy kiválassza azt a települést, amely a leginkább méltó
módon képviselheti hazánkat az európai megmérettetésen.

érő aktuális kihívásokra újszerű, ötletgazdag projektekkel tudtak
válaszolni, megalapozva ezekkel a korszerű, jövőbemutató, tudatosan tervezett fejlődésüket. Pályázatot egy falu önkormányzata vagy falvak szövetsége (max. 20 000 lakossal) nyújthatja
be. Amennyiben az adott település önkormányzata nem kíván
pályázni, a pályázatot civil szervezetek is benyújthatják. A Magyarországi Falumegújítási Díj előző kiírásainak győztesei önálló
településként nem nyújthatnak be pályázatot.
A pályázatokat két példányban, vagy egy példányban és elektronikus formában a területileg illetékes állami főépítészhez kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Falumegújítási pályázat”.
Forrás: www.pafi.hu

Hazánk múltja, jelene és jövője - gyermekrajz pályázat
2012. január 1-jén lép hatályba Magyarország Alaptörvénye. Ez
alkalomból a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képzőművészeti pályázatot hirdet 6-18 éves gyermekek és ifjak számára. Olyan alkotásokat várnak, melyek a gyermekek és ifjak egyéni,
családtörténeti élményeire épülnek, illetve az elképzelt közös jövőről szólnak. Beküldési határidő: 2011. november 3.
Bővebb információ: http://www.kormany.hu/hu
Forrás: www.pafi.hu

Nemzeti Kulturális Alap aktuális pályázati kiírásai:
1. Az Építőművészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére. Határidő
2011. október 20.
2. Az Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása hagyományos és internetes –iparművészeti profilú folyóiratok megjelentetésére. Határidő 2011. október 27.
3. Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium
pályázati felhívása hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére. Határidő 2011. október 10.
4. A Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása a kortárs magyar képzőművészet nemzetközi jelenlétének elősegítése
érdekében jelentős nemzetközi vásárokon való részvételre. Határidő 2011. november 2.
5. A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása
a műemlékvédelem és régészet elméletét, történetét, gyakorlatát, valamint megvalósulásának konkrét példáit tárgyaló kiadványok, szakkönyvek hagyományos formában, vagy elektronikus
illetve digitális adathordozón történő megjelentetésére, vissza
nem térítendő támogatás formájában. Pályázni lehet a 2012.
április 1. és 2013. március 31. közötti időszakban megjelenésre
tervezett művekkel. Határidő 2011. november 2.
6. A Táncművészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása hivatásos táncművész együttesek, szólisták, szakemberek nemzetközi
fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon
való részvételre. A pályázati program megvalósításának időtartama 2011. november 15. és 2012. szeptember 30. között. Határidő 2011. november 14.
Forrás és bővebb információ: www.nka.hu

