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Energiaműhely Vértesszőlősön

A Vértes-Gerecse Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában
kiemelten szerepel a megújuló energiák hasznosítása.
2011-ben az alábbi települések írtak alá szándéknyilatkozatot,
melyben kifejezték azon szándékukat, hogy elkötelezettek a fenntartható energiagazdálkodás mellett:
Söréd, Bokod, Dunaalmás, Kocs, Naszály, Szár, Újbarok, Vértesboglár, Vértessomló, Vértesszőlős, Tardos.
2011-ben az alábbi településeken készültek felmérése: Naszály,
Vértessomló, Söréd, Vértesszőlős, Kocs.
A fórum céljai között szerepelt, hogy további lehetőségeket tárjon
fel a megkezdett program továbbvitelére, valamint Vértesszőlős
Község Önkormányzatának példáját mintául véve gyakorlati megoldásokat kínáljon a települések számára. A téma iránt érdeklődő
települések számára egy szakmai tájékoztató fórum előkészítése,
a térségi szakemberek véleményének kikérése.
A fórumon az alábbi személyek, illetve szakmai szervezetek képviseltették magukat:
Hojka János - egyéni vállalkozó; Láng Tamás - gazdálkodó;
Mihalovits András - Tatai Távhő; Mürkl Levente - Tata Város - Polgármesteri Hivatala; Keresztesi József - Tata, Magyari Zoltán NFT;
Hermanucz Péter - ETE-TESZ; Zovits Tamás - Regio Council Kft.; Tamás Péter - e.v. enenergetikai szakértő; Dr. Nagy Sándor - Vértesszőlős Község Önkormányzata; Csesznegi Richárd - YESA Central
Europe; Gyurácz Németh Iván - M27 ABSOLVO; Szakály Tamás M27 ABSOLVO; Schamberger Dóra - Vértes-Gerecse Közösség
Dorogi László - Hő-Cső Max kft.; Dely László - ETE-TESZ; Móricz
Beáta - Vértes-Gerecse Közösség

A legfontosabb cél egy olyan modell kidolgozása, mely aztán más
térségekben is hasznosítható.
Az ökotérség szempontjai között szerepel: max. 30-50 km-es körzetben gazdaságos az alapanyagok szállítása; 5-8 éven belül megtérülő beruházásokra van szükség; olcsó tüzelőanyag biztosítása;
az alkalmazott technológia, illetve fejlesztések a munkahelyteremtést is szolgálják.
Ezekhez szükségesek háttértanulmányok, döntés-előkészítő anyagok. Vértesszőlős mintatelepülés lehet, hiszen 27 tonna aprítékot
gyűjtöttek be a településen; napenergia hasznosítást terveznek, új
kazánok beszerzése folyamatban van, energianövény ültetvények
telepítése szintén a tervek között szerepel, mindezek 5 év alatt
megtérülnek, ha pedig az állami támogatást is figyelembe veszik,
akkor gyakorlatilag 1-2 év alatt megtérül a beruházás. A megbeszélésen képviseltette magát a YESA osztrák közhasznú szervezet
is, melyet az osztrák környezetvédelmi minisztérium hozott létre.
Osztrák cégek számára szeretnének piacot teremteni, valamint a
partner szervezetek számára feltárni a lehetőségeket. Jelenleg 13
projekt előkészítésében vesznek részt Magyarországon.
Lehetőségek: 85%-os támogatás önkormányzatok, 50%-os támogatás privát beruházások számára.
Jelenleg a szolnoki kistérség felmérését végzik, március végére
tesznek javaslatot a döntéshozók felé. Alapvetően nyugat-európai
mintákat akarnak hozni. A döntés-előkészítő fázist saját költségből
állják: adatokat kérnek be, melyek alapján 8-10 oldalas összegzést
készítenek, döntés-előkészítő anyagot állítanak össze.
Képzéssel is foglalkoznak:
A projekt indítással párhuzamosan indítanak képzéseket: döntéshozók számára egy rövidebb képzés; szakemberek számára részletesebb, átfogóbb képzés; nyelvi képzés.
A fórumon részt vett szakmai szervezetek, vállalkozások egyetértettek abban, hogy szakmailag tudnák segíteni a programot, be
tudnak kapcsolódni a munkába.
A fórum zárásaként felmerült, hogy a Vértes-Gerecse Közösség
települései számára szükséges szervezni egy tájékoztató fórumot,
ahol bemutatásra kerülnének az itt elhangzottak és tovább léphetne a projekt.
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Vércse gyümölcsei
Faluvédő Egyesület – Tardos háborús hősei, áldozatai
és hagyományai
A Tardosi Faluvédő Egyesület 1990-ben alakult. Célja, hogy segítse
Tardos község építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, szépítését; ápolja a lakóhely
hagyományait. Az egyesület tagjai, és közülük is kiemelten Motil László helytörténész, alapító tag aktív feladatot vállalnak Tardos múltjának
és hagyományinak megőrzésében.
Az egyesület tagjai a nagyszülőktől és dédszülőktől gyűjtik a régi szokásokat, dalokat, s a családoknál hagyatékként megmaradt ruházatot,
népviseletet, ami a Falumúzeum anyagát bővíti és alapot ad a helyi
művészeti csoportok fellépő ruháinak hiteles elkészítéséhez. A pályázat egyik részét, melyben elkészítették a „Tardos hősei és áldozatai a két világháborúban” című helytörténeti könyvet, már 2011 év elején kiadásra
került. A pályázat másik része, a 26 évvel ezelőtt létrejött Gerecse Népdalkör (a Népzenei Egyesületek Országos Minősítésén több bronz, ezüst
majd 1996-ban arany fokozatot ért el) számára fellépő ruhák varratása. 2008-ban már sikerült megvásárolni a ruhához szükséges alapanyagot, így
a pályázat keretében sikerült ezeket megvarratniuk. 30 db női blúzt, 15 db női szoknyát, 15 pár női karakter cipőt ás 2 pár férfi cipőt készítettek el.

Tardos – Viseljük hagyományainkat
A tardosi Vörösmárvány Táncegyüttes 1972-ben alakult a helyi általános iskola diákjaiból. Az együttes fenntartója 1974-től 1989-ig a helyi
Építőipari Kisszövetkezet volt, majd az önkormányzat segítette munkájukat, a Vörösmárvány Művelődéi Ház művészeti csoportjaként
működött egészen 2009 februárjáig, az együttes egyesületként való
bejegyzésének jogerőre emelkedéséig.
A tardosi Vörösmárvány Táncegyüttes fejleszteni szeretné ruhatárát,
amely jelenleg meglehetősen hiányos, elhasználódott. Az együttes
fontos céljának tartja a magyar népi hagyomány és a hazai szlovák
nemzetiségű tánckultúra értékeit megőrizni, továbbörökíteni, szélesebb körben ismertté tenni. Jelenleg azon fáradoznak, hogy a már
igen jól felgyűjtött tardosi szlovák népdalok mellett a még fel nem
gyűjtött tardosi tánchagyományokat, népviseleteket is felkutassák.
Terveik szerint minimum három új koreográfiával (egy hazai szlovák,
egy magyar és egy határon túli magyar) kívánják bővíteni műsorukat.
Az együttes tagjai úgy ítélik meg, hogy a korszerűbb, változatosabb, hitelesebb népviseletekre van szükség ahhoz, hogy a fent említett céljaikat
maradéktalanul megvalósíthassák.
Több civil szervezet, vállalkozó és az önkormányzat is támogatásáról biztosította az egyesületet.
Nem titkolt célja az együttesnek és az együttműködő partnereknek az utánpótlás-nevelés, amely egy ideje sikeresen megindult a Művelődési Házban, de még bővíteni szeretnék annak létszámát, és növelni a kis táncosok lelkesedését. Ezt színvonalas néptánc műsorok és népi kézműves foglalkozások szervezésével szeretné elérni az együttes, illetve olyan népi jelmezek viselésével, amelyek felkeltik a gyermekek, fiatalok érdeklődését.

Dad - Fellner Jakab „Sörház” rekonstrukciója
Az épület tetőszerkezete nagyon rossz állapotban van. Az elmúlt évek során az
amortizáció olyan méretűvé vált, hogy jelentősen megnőtt a balesetveszély
kockázata. Az épület mellett nagy forgalmú gyalogos járda található, az épület
szomszédságában orvosi rendelő, illetve általános iskola működik. A tetőn lévő
cserép teljesen szétmállott, a balesetveszély és a fizikai állagmegóvás mellett
esztétikai szempontból is fontos a rekonstrukció megvalósítása. Az egyedi nyílászárók, valamint a homlokzat is teljesen leamortizálódott, a helységek huzatosak a rosszul záródó nyílászárók végett.
Az épület komplex, az energia felhasználásra is jelentős hatást gyakorló felújítását tervezik. A teljes tetőszerkezet cseréje, és cserepezése mellett egyedi, az
épület szerkezetéhez legyártott nyílászárók beszerelését szeretnék megvalósítani, valamint a homlokzat rekonstrukciójára kerülne még sor.
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Szárliget
Szárliget Komárom-Esztergom megyében, az M1 és az 1-es út,
valamint a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal mellett, a Vértes és a Gerecse hegységek lábainál helyezkedik el. A települést
1930-ig Rokkant-telepnek nevezték, 1945-ig Szár-Újtelepnek
vagy Újszárnak, 1971-ig Szár II-nek, majd hivatalosan 1971-tól
Szárligetnek. Szárliget 1984. január 1-jéig Szár külső települése,
majd 1989-ig társközsége volt.
1989. január 1-jétol Szárliget önálló község lett. A közös tanács
vezetése alatt a költségvetés nagy részét sok éven át a központi
községre fordították, ennek hátrányai a mai napig érzékelhetőek
a falu mindennapjaiban. Igen hosszú és kitartó küzdelem árán sikerült a helyi tanácstagoknak kiharcolni, hogy a község a lakosság
aránya alapján kapjon a költségvetésből.
Az utcák 75%-a aszfaltozott, a többi murvázott. A közeli városok felé jó a közlekedés autóbusszal, vasúton és gépkocsival is.
Fekvése, tiszta levegője, jó minőségű ivóvize alkalmassá tenné
a gyógyturizmus és a wellness turizmus fejlesztésére. A község
alatt található Európa egyik legjelentősebb karsztvíz bázisa,
mely növekedő szintje néhány éven belül eléri az egyre jobban
elszennyeződő talajvíz szintjét. Ez a karsztvíz bázis biztosít kb.
250.000 embernek olyan minőségű ivóvizet, melyet szinte kezelés nélkül lehet a vezetékhálózatban biztosítani. A falut nemcsak
a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal osztja ketté, de a Fejér és
Komárom-Esztergom megye határvonala is áthúzódott rajta
.
Szárliget lakói többször kezdeményezték a falu Komárom-Esztergom megyéhez történő átcsatolását, ami 1999-ben megvalósult.
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Magyar Kézműves Remek
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a korábbi évek hagyományait követve idén is, immáron jubileumi tizedik alkalommal hirdeti meg a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” című, egész országra
kiterjedő pályázatát.
A különleges előállítási technológiát őrző, kiemelkedő minőségű
kézműves termékek díjazásának célja a magyar kézműves hagyományok és adottságok társadalmi elismerése, köznapi hasznosítása.
Ezért alapította 2001-ben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK) a „Magyar Kézműves Remek” címet, melyre idén tízedik
alkalommal lehet pályázni.
A cím kiosztásával szeretné segíteni az MKIK, hogy több gazdasági
ágazat összefogásával a hagyományokat őrző, kiemelkedő minőségű hazai kézműipari termékek kerüljenek piacra, amivel többek
között a kis- és mikro-vállalkozások versenyképességét fokozhatja,
illetve az adott régió turisztikai kínálatát gazdagíthatja.
A jubileumi pályázat benyújtási határideje: 2012. április 13.
A X. Magyar Kézműves Remek kiállításnak 2012. április 26. és május 20. között ismét az impozáns Magyar Mezőgazdasági Múzeum
ad otthont.
A megújult, egyszerűsödött és szélesebb kézműipari alkotói körnek szóló pályázati felhívás részletes leírása megtekinthető és letölthető a Kamara www.mkik.hu honlapjáról (közvetlenül a http://
www.mkik.hu/index.php?id=5774 címről) vagy a mellékletből.
Támogatás méhészeknek
Évi, mintegy 1,2 milliárd forintos uniós forrásra pályázhatnak 2013ig a méhészek a Magyar Méhészeti Nemzeti Program keretében.
Megjelent a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet a Magyar Méhészeti
Nemzeti Program alapján a 2010–2013 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 47/2010. (XII. 31.) VM
rendelet módosításáról, melyet a Vidékfejlesztési Minisztérium
a 2011-es ellenőrzések tapasztalatai alapján eszközölt. A január
26-tól hatályos rendeletmódosításnak köszönhetően, támogatást kaphatnak a termelők régiós rendezvények szervezésére és
rendezésére, szaktanácsadó-hálózat működtetésére, bemutató
méhészetek látogatására, méz kinyeréséhez szükséges eszközök
beszerzésének támogatására, varroa atka elleni gyógyszeres védekezésre, kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszerének fejlesztésére, méhcsaládok számának szinten tartására,
továbbá kutatási programokra is.
A korábbi jogszabálytól eltérően a kaptárak mozgatásához szükséges daru beszerzéséhez 2000 eurós támogatás igényelhető, szemben az eddigi 1200 eurós összeggel. Változás az is, hogy a támogatási jogosultsághoz a méhésznek legalább 80 méhcsaláddal kell
rendelkeznie a korábbi 30 helyett.
A támogatási jogosultságot az eddigi állatorvosi igazolás helyett
már a 2012. szeptemberétől 2013. augusztus 31-ig tartó III. támogatási időszakban a Tenyészet Információs Rendszer (TIR)
adatbázisában szereplő méhcsaládok száma alapján határozzák
meg. Pontosították azt is, hogy támogatás kizárólag új pergető,
fedelezőgép, illetve mézszivattyú beszerzéséhez vehető igénybe.
A varroa atka elleni gyógyszeres védekezéshez továbbra is lehet
támogatást igénybe venni. Újdonság azonban, hogy a Mezőgazda-
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sági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a külön jogszabályban előírt
méhegészségügyi kiskönyv alapján is ellenőrizheti a méhészeket
az eddigi gyógyszer-csomagolóanyag megőrzési kötelezettségen
felül. Változás az is, hogy már nem csak répacukor méhészeti felhasználására kérhető támogatás, mert a termelők újabban, magyar gyártású nádcukorral is találkozhatnak az üzletek polcain. A
támogatás elismertségét jelzi a magas, 90-95 %-os kihasználtság.
Ezzel a program jelentősen hozzájárul a minőségi magyar méz exportjának sikeréhez.
Tanulók tejjel és tejtermékekkel történő ellátásának támogatása
Az intézkedés célja
Az intézkedés célja az önkormányzatok, központi költségvetési
szervek, alapítványok, egyházak, magánszemélyek és a közoktatási
intézmények egyéb fenntartói által az óvodai nevelésben résztvevő óvodások, valamint az alapfokú nevelés-oktatásban résztvevő
általános iskolások, illetve a középfokú nevelés-oktatásban résztvevő szak-és középiskolai tanulók meghatározott kategóriájú és
adott mennyiségű tejjel és/vagy tejtermékkel történő ellátása.
A támogatás jogosultja
A támogatást a közoktatási intézmények, így az óvodai nevelést
ellátó óvodák, valamint az iskolai nevelési-oktatási feladatokat
ellátó általános iskolák (illetve az 1.-8. évfolyamosnak megfelelő
korosztályt oktató intézmények, pl. 8 évfolyamos gimnáziumok
stb.), illetve a középfokú intézmények fenntartói vagy a szállítók
igényelhetik.
A támogatás mértéke
A fenntartók az igényelhető támogatási mérték tekintetében a
székhelyük alapján – a vonatkozó VM rendelet melléklete szerint
– kerülnek besorolásra. A támogatási kategóriákba való besorolás a fenntartó székhelye szerinti önkormányzatnak a mindenkori
költségvetési törvény szerinti jövedelemdifferenciálódás mérséklésében év végén elfoglalt pozíciója, valamint az önhibán kívüli
hátrányos helyzet figyelembevételével történik.
A VM rendelet alkalmazásában a támogatás alapja a szerződés
szerinti bruttó vételár, de legfeljebb
az I. kategóriájú termékek esetében 27,6 Ft/dl,
a II. kategóriájú termékek esetében 13,2 Ft/dl,
a III. kategóriájú termékek esetében 1350 Ft/kg,
a IV. kategóriájú termék esetében 395 Ft/kg,
az V. kategóriájú termék esetében 460 Ft/kg,
a VI. kategóriájú termék esetében 315 Ft/kg.
A termékkategóriákat a VM rendelet tartalmazza.
Az óvodások ellátására igényelhető támogatás mértéke a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték, valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték és a bruttó vételár különbözetének
ötven százaléka. A középiskolai tanulók ellátása esetén az iskolatej
program lebonyolítása során a bizottsági rendeletben meghirdetett közösségi támogatás mértékéig igényelhető támogatás.
További információk:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/egyebek/joganyagok/1162011_xii_14_vm_rendelet_20120229_1027533
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak pályázati támogatására
A pályázat célja:
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A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011.
évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 7. számú melléklet
5. pontja alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) nyílt
pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról
és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
10. § (5) bekezdése alapján az V. kategóriába sorolt szabadtéri
színházak számára a 2012. évi színházi művészeti programjuk támogatására, elsősorban új produkcióik létrehozására, valamint a
működéssel kapcsolatos költségeinek támogatására.
A pályázaton elnyert összeg előfinanszírozás keretében, egy ös�szegben nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázat keretösszege, pénzügyi forrásai:
A pályázat keretösszege 218,5 millió forint.
A pályázat pénzügyi forrása a Kvtv. 7. számú melléklet 5. pontjában meghatározott előirányzat.
A pályázaton elnyerhető támogatás: 1 millió - 60 millió forint.
Pályázatot nyújthatnak be:
A 2011. évben V. kategóriába sorolt, önkormányzati költségvetési
szervként működő vagy önkormányzattal kötött érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkező szabadtéri színházak, melyek
- állandó - jellemzően természeti vagy építészeti örökséghez kötődő - játszóhellyel rendelkeznek, a nyári évadban (jellemzően május 1-jétől szeptember 30-ig) játszik, és
- 2012. évben legalább egy saját bemutató színrevitelével új művészeti értéket hoz létre, továbbá

5.

- 2012. évben legalább 20 színházi előadást tartanak vagy 50 ezer
fizető nézője van.
Egyéb információk:
A támogatás az alábbi jogcímekre használható fel:
Produkciós költségekre:
- szerzői, alkotói jogdíjra, annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
- művészek tiszteletdíjára,
- jelmezköltségre,
- díszletköltségre,
- kellékre,
- szállítási díjra,
- bérleti díjra,
- reklám és PR-költségre
Működési költségekre:
- közüzemi,
- kommunikációs,
- adminisztrációs,
- karbantartási stb. díjak,
- valamint a rendszeresen foglalkoztatott munkatársak bére és
közterhei
A benyújtás határideje, helye, módja:
A pályázatokat az előadó-művészeti szervezetet fenntartó vagy
vele érvényes közszolgáltatási szerződést kötött HELYI ÖNKORMÁNYZATHOZ. két eredeti és két másolati példányban benyújtani.

Eseményfigyelő melléklet
2012. március 15.
Ünnepi Túra Immár hagyományos Által-ér gyalogtúra Tata-Dunaalmás, Általér mente (13km) – szervező: Zöld Sziget Kör
2012. március 17.
Kerékpáros túra Tata - Szomód – Dunaszentmiklós – Bikol - Tardos-Agostyán –
Tata – szervező: Zöld Sziget Kör
2012. március 17.
Szomód - Előadás Szomód történetéről – a Helytörténeti Kiállítás épületében
2012. március 28.
Csókakő - Honvédelmi vetélkedő -- Kihelyezett történelem óra a Művelődési
Házban
2012. március 29
Tarján - Húsvéti Játszóház, Művelődési Ház
2012. március 31.
– április 1. Zámoly - Meseidő- 24 óra mese, Művelődési Ház

