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Elnökségi ülés

A Vértes-Gerecse Közösség Elnöksége március 28-án tartotta az év első ülését. A résztvevők átbeszélték az előző
ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményeket.
A munkaszervezet dolgozói beszámoltak a Falumegújítás
és a Vidéki örökség megőrzése jogcímekről. A két jogcímben összesen beérkezett 82 db kérelem közül várhatóan 72
kérelem kerülhet majd támogatásra, miután az MVH és az
IH is elvégzi a felülvizsgálatot, és jóváhagyja a kérelmeket.
A Közösség rendelkezésre álló forrása viszont jelenleg nem
elegendő a 72 kérelem támogatására, így amennyiben az IH
nem hagyja jóvá a többletforrást, az Elnökségnek meg kell
húznia a ponthatárt ott, ameddig a forrás elegendő. Bízunk
abban, hogy a Minisztériumtól megkapjuk a forrásokat.
Az Elnökségi ülés másik fontos témája volt a 2013-as HVS
felülvizsgálat és a LEADER Intézkedési Terv megfogalmazása. A HVS felülvizsgálatot 2013. április 12-én kell lezárnia
minden HACS-nak. A munka elkezdődött, fórumokat tart a
munkaszervezet Vértesbogláron és Vértesszőlősön, gyűjtjük
a projektötleteket, amik segítséget adnak a felülvizsgálathoz.
Ezen kívül szó volt két nemzetközi együttműködés megvalósításáról is, olaszországi és erdélyi LEADER csoportok
munkájával ismerkedhet meg az egyesület a nyár és az ősz
folyamán. Ezen szakmai tanulmányutak megvalósítását a
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatja. Az egyebek napirendben pedig megtárgyalták a HACS saját LEADER projektjeinek megvalósítását is.

Tájékoztatók a HVS
felülvizsgálatról Vértesbogláron
és Vértesszőlősön.
Az alulról jövő igények felmérése érdekében ebben az évben
két helyszínen tudtunk projekt-ötletgyűjtés és tájékoztatás
céljából térségi tájékoztató napot tartani.
Az elsőt 2013. 03. 27-én Vértesbogláron az IKSZT épületében
tartottuk, míg a másodikra április 2-án délután Vértesszőlősön
a Művelődési Házban került sor nagy érdeklődés mellett. A
munkaszervezet munkatársai a rendelettervezet és eljárási rend
tervezetek alapján – ami némely esetben ellentétes a képzésen
hallottakkal, tehát előre vetíti a rendelettervezet módosítását –
tájékoztatták a megjelenteket az idei LEADER pályázás feltételeiről,
várható ügymenetről. A résztvevőknek lehetőségük volt megosztani a LEADER-rel kapcsolatos tapasztalataikat és javaslataikat,
illetve projektötleteiket a helyszínen átadni a munkaszervezet
dolgozóinak, hogy azok a felmerülő fejlesztési elképzelések is a
HVS LEADER Tervének részei legyenek, amennyiben azt a jogszabály is lehetővé teszi. A LEADER fejlesztések alapvető kritériuma,
hogy felkerüljön a támogatható tevékenységek közé az, hogy más
hazai/EU-s forrásból azokra ne lehessen pályázni. Ezek alapján
eddig is voltak olyan projekt ötletek, amelyekre az akciócsoport
nem írhatott ki pályázatot, és a mostani igények között is már
látszanak ilyen típusúak. A munkaszervezet vállalja a HVS felülvizsgálat befejezése után, hogy ezekről a projektekről értesíti a
projektgazdákat, hogy ne készüljenek feleslegesen a továbbiakban a LEADER pályázat kidolgozására. Azonban ezek az igények,
elképzelések sem vesznek el, mert a nagyobb projektterveket
továbbítani tudjuk a most készülő megyei területfejlesztési és vidékfejlesztési koncepciók készítőihez.
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LEADER előzmények és várható irányvonalak
a HVS 2013. évi felülvizsgálatához
A LEADER, azaz a IV. tengelyben az első meghirdetés 2009ben volt, amelyre decemberben 37 db kérelmet adtak be
a pályázók. Ezeket a kérelmeket 2010. év elején bíráltuk el,
és végül 33 db nyertes pályázatot 121,4 M Ft támogatásban tudtunk részesíteni.
2011. év elején ismételten átdolgoztuk a HVS LEADER intézkedéseit és 10 célterületet hirdettünk meg. Ez az eljárásrend hasonlít a mostani elképzelésekhez abban, hogy a
felülvizsgálati időszakban is gyűjtöttünk projekt-ötleteket,
majd a helyi bíráló bizottsághoz (HBB) kellett megküldeni
a projekt terveket a pályázási időszakban. Akkor 243 db
projekttervet látott el támogató nyilatkozattal a HBB. Ennek birtokában tudtak az elektronikus felületen pályázni
a HVS-hez illeszkedő projektekkel az ügyfeleink. Határidőre összesen 194 db került benyújtásra – tehát már itt sok
volt a lemorzsolódás – de sajnos a kérelmek feltöltésekor
további 50 pályázó nem orvosolható hibát vétett, és el kellett kérelmüket utasítani. Végül 2012. májusában 144 db
támogató határozatot tudtunk kiküldeni, amely összesen
338,7 M Ft támogatási összeg lekötéséről szólt.
Ezeket a második körös tapasztalatokat a mostani pályáztatásnál az Irányító Hatóság, valamint az akciócsoport mi
is figyelembe kívánja venni. Szeretnénk még az elektronikus felületre feltöltés előtt a HBB-hez beküldött projekt
adatlapokhoz több dokumentumot bekérni, mert ebben a
szakaszban még van lehetőség hiánypótoltatásra. A folyamatos benyújtás miatt az ügyeket is folyamatosan tudjuk
ellenőrizni, és közben a pályázni szándékozók felkészültségét is egyben. 2 hetenként tervezünk HBB üléseket, így
biztosítható, hogy folyamatosan legyenek a támogató nyilatkozatok kiállítva, és ezzel az elektronikus felületre történő feltöltésre jogosultságot szerezzenek a rendben lévő
pályázatok, hiszen az ottani vizsgálatnál hiánypótlásra már
nincs lehetőség.
Nagyon sok az igény idén is a közösségi célú fejlesztésekre, amelyek 100%-ban támogathatóak. Mivel eddig is ezek
a források voltak a népszerűbbek, ezekre a mostani keret
már szűkösebb, kb. 117 millió forint áll rendelkezésre. Ellenben a gazdaságfejlesztésre fordítható forrásokat még
csak 24%-ban kötötték le az előző években, és az EU-s kö-

vetelmény, hogy ezekre a fejlesztésekre a LEADER források legalább 45%-át kell fordítani. Így a vállalkozási célú
fejlesztésekre az idén még kb. 250 millió forint áll rendelkezésre. Ezért is fontos, hogy a vállalkozásokat megtaláljuk, megszólítsuk, buzdítsuk.
Illetve várjuk önkormányzatok, civil szervezetek vállalkozási célú ötleteit is, mert a jelenlegi szabályozás szerint ők
nem 60%-os támogatási intenzitásban részesülnek, mint a
gazdasági társaságok, magánszemélyek.

Belső ellenőrzésre jelölték ki a Vértes-Gerecse Közösséget
Az MVH Belső Ellenőrzési Osztálya egyesületünket is kijelölte, hogy a III. tengely második körös Mikrovállalkozás jogcímben beérkezett kérelmeket ellenőrizze. A belső ellenőrzésre 2013. február 28-án került sor az MVH Veszprém Megyei
Kirendeltségén, hiszen a kérelmek már náluk vannak. A belső ellenőrök az egyesület működéséről, a tisztségviselőkről,
illetve a döntések meghozataláról is kérdeztek. Majd ezt követően az összes kérelmet átnézték az iktatás, szkennelés,
rögzítés folyamatától kezdve a döntés megszületéséig. Mivel több ügyfél már elszámolt, illetve kifizetési kérelmet nyújtott be, így a veszprémi kollégákat is ellenőrizték. Az elkészült jegyzőkönyvet reméljük, hamarosan megkapjuk, de ös�szességében a belső ellenőrök rendben találták a két szervezet munkáját.
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Pályázatokban vállalt kötelezettségek
Szeretnénk nyertes pályázóink (III. tengely és LEADER) figyelmét felhívni a pályázatokban vállalt kötelezettségekre, valamint a pontozásnál megszerzett pontokra. Azokban az esetekben, akik már az utolsó
kifizetési kérelmet nyújtották be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz, azoknak számítaniuk kell a hivatal által lebonyolított helyszíni ellenőrzésre is. Ezen az ellenőrzésen nemcsak a megvalósított
projektet és a számlákat, dokumentumokat ellenőrizhetik, hanem
a pontozásnál elért pontokat és azok teljesítését is. Az alábbiakban
felsorolásszerűen láthatják, mely jogcímek és célterületek esetében
mire kell odafigyelni. Ezen kívül felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási határozat mindig az elszámolás alapja, de nemcsak a jóváhagyott
támogatás összegét tartalmazza, hanem a pontszámokat is, és a pontszámok indoklását is. A helyszíni ellenőrzés során, ha megállítják a vállalt kötelezettség nem teljesítését, akkor az adott értékelési szempont
vonatkozásában pontonként a jóváhagyott támogatási összeg 2%ának megfelelő összeget köteles visszafizetni az ügyfél.
Főbb pontozási szempontok a III. tengely Falumegújítás jogcím esetében:
- zöldfelület növekedés
- látvány és használati térelemek elhelyezése
- munkahelyteremtés, ezen belül hátrányos helyzetű munkavállaló
foglalkoztatása
- tervezett új tevékenység vagy beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság követelményeit, megújuló erőforrások használatát
vagy a környezetbarát és környezetkímélő technológiák alkalmazásának szempontjait
- Fogyatékkal élő gyermekek által igénybe vehető játék (játszótér esetében)
Főbb pontozási szempontok a Vidéki örökség jogcím esetében:
- látogathatóság biztosítása
- zöldfelület növekedés
- akadálymentesítés
- a fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, tevékenységek

bemutatására irányul
- munkahelyteremtés, ezen belül hátrányos helyzetű munkavállaló
foglalkoztatása
- tervezett új tevékenység vagy beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság követelményeit, megújuló erőforrások használatát
vagy a környezetbarát és környezetkímélő technológiák alkalmazásának szempontjait
Főbb pontozási szempontok a Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím esetében:
- Az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt együttműködés keretében
kívánja a fejlesztést megvalósítani
- munkahelyteremtés, ezen belül hátrányos helyzetű munkavállaló
foglalkoztatása
- akadálymentesítés
- tervezett új tevékenység vagy beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság követelményeit, megújuló erőforrások használatát
vagy a környezetbarát és környezetkímélő technológiák alkalmazásának szempontjait
Főbb pontozási szempontok a Mikrovállalkozás jogcím esetében:
- A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia hasznosítást,
vagy illetve a környezettudatosság alapelemeit
- munkahelyteremtés, ezen belül hátrányos helyzetű munkavállaló
foglalkoztatása
- akadálymentesítés
- tervezett új tevékenység vagy beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság követelményeit, megújuló erőforrások használatát
vagy a környezetbarát és környezetkímélő technológiák alkalmazásának szempontjait
Főbb pontozási szempontok a LEADER esetében:
Mivel itt több célterület is van, ezért azt javasoljuk, hogy minden nyertes nézze meg a támogatási határozat 2. sz. mellékletét, és amennyiben kérdése van a pontszámokkal kapcsolatban, jelezze az akciócsoport munkaszervezete felé.

Meghosszabbodott a támogatási előlegkérelmek benyújtási határideje
A 17/2013. (III. 18.) VM módosító rendelet
alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek
esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről
szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet az alábbiak szerint módosult:
amennyiben az ügyfél már rendelkezik helyt
adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási döntéssel, akkor a rendelet hatálybalépését
(2012. december 7-ét) követő (a korábbi 60
napos határidő helyett) 120 napon belül, azaz
2013. április 6-i határidővel előlegkérelmet
nyújthat be az MVH-hoz. Tekintettel arra, hogy
a 2013. április 6-a szombatra esik, az előlegkérelmek legkésőbb 2013. április 8-án, hétfőn
nyújthatók be.
Amennyiben az ügyfél még nem rendelkezik
helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási döntéssel a rendelet hatálybalépésekor
(2012. december 7-én), akkor a támogatási

határozata jogerőre emelkedésétől számított (a
korábbi 60 napos határidő helyett) 120 napon
belül nyújthat be előlegkérelmet az MVH-hoz.
Az ügyfél az előlegkérelmét az MVH által rendszeresített formanyomtatványon(D9914-02) az
ügyfél székhelye, lakhelye szerint illetékes MVH
regionális illetékességű megyei kirendeltségéhez postai úton nyújthatja be az elsőkifizetési
kérelem benyújtását megelőzően. Támogatási
előleg igényléséhezbiztosítékként - az ügyfél által igényelt támogatási előleg összegének 110%ára vonatkozó - bankgarancia, illetve ugyanilyen
mértékű készpénzletét fogadható el.
Figyelem!
Az előlegkérelem kizárólag abban az esetben
fogadható el, amennyiben az ügyfél bankgarancia esetén a biztosítékról szóló eredeti,
formailag és tartalmilag megfelelő és elfogadható okiratot legkésőbb az előlegkérelemmel
egyidejűleg benyújtja az MVH-hoz készpénz-

letét biztosíték nyújtása esetén biztosítja a
készpénzletét MVH bankszámlájára történő
megérkezését legkésőbb az előlegkérelem benyújtásának napjáig.
A fenti feltételek nem teljesülése esetén az előlegkérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
Az igénybevétel részletes feltételeit a
118/2012. (XI.22.) VM rendelet tartalmazza,
további tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.
gov.hu e-mail címen kérhető. Az igénybevételhez szükséges formanyomtatványokat rendszeresítő, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek
esetén nyújtható támogatási előleg igénybevételének részletes feltételeiről szóló 171/2012
(XI.30.) számú MVH Közlemény módosítása
rövidesen elérhető lesz az MVH honlapján.
forrás: www.mvh.gov.hu
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Bemutatkoznak tagjaink
Újbarok
Újbarok kicsi község a Vértes lábánál Tatabánya és Bicske között, Budapesttől is csak 40 km távolságra. Területének egyharmad része a Gerecse
lesüllyedt mészkő- és dolomitrögein, a többi gyengén tagolt mezőföldi
lösztáblán fekszik.
A község területe 149 ha (belterület 50 ha), erdős területe kb. 20%. Korábban szinte minden falubelinek szőlője volt itt, ma inkább városi emberek nyaralóhelye, pihenésre, kikapcsolódásra a szép természeti környezetben.
A községnek öt utcája van, mind szilárd burkolatú. Fontos feladata az önkormányzatnak további telkek kialakítása, hiszen folyamatos az érdeklődés irántuk.
Az Önkormányzat Szárral körjegyzőségben működik. Hetente egyszer a
jegyző és a polgármester fogadóórát tart, a többi napon Száron intézheti
ügyeit a lakosság.
Sportolásra lehetőséget ad a faluvégi füves focipálya és a bekerített aszfaltos kézilabda pálya, mely a Fő utcán a játszótér mellett közvetlenül áll
a gyerekek és felnőttek rendelkezésére. Az utóbbi években folyamatosan
felújításra került a játszótér, így EU-s normáknak megfelelő eszközökkel
játszhatnak a gyerekek. A gyerekek Szárra járnak iskolába és óvodába,
melyet társulási formában tart fenn a két község. Mindkét intézményben
német nemzetiségi ill. két anyanyelvű nevelés-oktatás folyik.
Sok lehetőséget ad a környék kirándulásra, természetjárásra. A mellettük lévő erdőben halad az országos kék-túra útvonala.
Jelenleg Dolomitbánya működik a falu határában. A helyi rendezvényeknek a felújított Művelődési ház ad otthont. A
falu melletti réten tekinthető meg az óceánrepülés emlékműve. 1931. július 16-án itt szállt le 5770 km megtétele után
2 magyar óceánrepülő, Endresz György és Magyar Sándor. 3 világrekordot állítottak fel ezzel a repülésükkel, aminek 50.
és 75. évfordulójára nagyszabású repülős-napot is szerveztek a helyszínen.
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“Vércse” gyümölcsei
Hagyományőrzés LEADER pályázattal
A Baji Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület célja Baj község
német nemzetiségi hagyományainak
őrzése, ápolása. Az Egyesületen belül
működik a Dalkör, megközelítőleg 20
taggal.
A fellépéseken őseink hagyományos
viseletét öltjük magunkra. Utoljára 10 évvel ezelőtt készültek ruhák.
Sajnos az Egyesület saját bevételei
nem teszik lehetővé, hogy a meglévő ruhatárat bővítsük. Ezért értesültünk örömmel a LEADER pályázati
lehetőségről. Láttunk reményt arra,
hogy megvalósulhat régi vágyunk és
elkészülhet az énekkar tagjai számára
egy új fellépő ruha. A pályázat nagy
összefogással készült el és izgatottan
vártuk a döntést. Határtalan volt az
örömünk, amikor megtudtuk, hogy
sikeresen bírálták el. Rögtön elkezdtünk tervezgetni, ügyelve arra, hogy mind színében, mind szabásában a régi hagyományos viseletre minél jobban hasonlítson. Ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy a nemzetiségi hagyományok generációról generációra fennmaradhassanak.
Rendezvényeinkre rendszeresen meghívunk a Vértes-Gerecse Közösséghez tartozó településekről zenekarokat, énekkarokat, tánccsoportokat.
A pályázatok lehetővé tették, hogy rendezvényre is pályázhassunk. Itt tudtuk megvalósítani a „Vércse események” című
célterületre elkészített programtervünk alapján a Baji Német Nemzetiségűek betelepítésének ünnepélyét. A rendezvényen sor került a helyi termelők, kézművesek megjelenésére, a helyi gasztronómia bemutatására, gazdagítva ezekkel a
programokkal az évfordulóra rendezett ünnepséget.
„Német nemzetiségi gyűjtemény elhelyezése és községtörténeti kiadvány készítése” című projekt keretében vált lehetővé a Közösségi Ház tetőterében kiállítóhely kialakítására. Itt kerülnek bemutatásra a községben összegyűjtött bútorok, ruhák, használati tárgyak. Lehetőséget teremtve arra, hogy az óvodások, általános iskolások, a faluba érkező
vendégek megtekinthessék, megismerhessék a régi korban használt eszközöket, berendezési tárgyakat.
A jelenleg működő emlékszobát sokan meglátogatták már, többek között a faluból elszármazottak, akik Német országból, vagy az ország más részeiből ünnepekre hazalátogatnak. A települési rendezvényekre érkező vendégszereplő
kultúrcsoportoknak is programjuk részét jelenti a kiállítás megtekintése. Községünkben rendezett nemzetiségi továbbképzésen résztvevők is megtekintették az emlékszobát.
Régóta dédelgetett terve volt a községnek egy helytörténeti kiadvány elkészítése. Eddig azonban nem adódott olyan
lehetőség, melynek keretében ezt a célt a településen megvalósíthattuk volna. Erre a célterületre kiírt pályázattal megvalósulhatott ez a terv is. A kézirat a nyomdában van jelenleg és az áprilisi Betelepítési ünnepségünkön lesz a könyv
ismertetése és bemutatása a község lakóinak.
A fenti fejlesztések lehetővé teszik, hogy a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület énekkarának minden tagja egyforma ruhában léphessen színpadra, felidézve és megőrizve az utókor számára őseink viseletét. A nemzetiségi
gyűjtemény helyének kialakítása mind turisztikai szempontból, mind a helyi identitástudat megőrzése szempontjából
a településen élők számára nagy jelentőséggel bír, amelyhez a településtörténeti kiadvány elkészíttetése is jelentős
mértékben hozzájárul.
A beszámolót Dr. Marton Lászlóné készítette
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Már lehet jelentkezni a Vidék Kalandra
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA 2011-ben szervezte meg először a
Vidék Kaland Programot. A kezdeményezés célja, hogy személyes példákon keresztül bemutassa a mezőgazdaság működését, élelmiszer-előállításban és társadalomban betöltött szerepét, tájékoztatást adjon az agrár- és vidékfejlesztési támogatások működéséről,
indokoltságáról, valamint betekintés engedjen a gazdálkodók napi életébe, életformájába.
A Vidék Kaland Programot 2012 decemberében a legjobb EU-társfinanszírozású mezőgazdasági témájú kommunikációs programnak választották az Európai Bizottság által meghirdetett kommunikációs versenyen.
A tavalyi Programban összesen 40 városi fiatal vett részt, többek között pszichológus, építész, jogász, kémikus, geográfus,
formatervező, kutató orvos, marketing szakember, újságíró, szociális munkás és tolmács. A jelentkezők és így a kiválasztottak
közel kétharmada hölgy volt. A résztvevők élményeiről több mint száz blogbejegyzés olvasható a www.videk-kaland.hu weboldalon, és számtalan média megjelenés tudósított a látogatásaikról.
A Programra továbbra is olyan, kimondottan városokban élő fiataloknak a jelentkezését várja az AGRYA, akik érdeklődnek
a mezőgazdaság gyakorlata, egy családi gazdaság mindennapjai iránt és rövid időre szívesen bekapcsolódnának az ott zajló
munkába. A Program részeként gyakorló fiatal gazdák (35 év alatti fiatalok) fogadják a 35 év alatti, de 18 évesnél idősebb
városi fiatalokat egy-egy hétre a gazdaságukban. Ezalatt öt munkanapon keresztül a résztvevő városi fiatalok aktívan részt
vesznek a gazdaságban zajló aktuális munkában a fiatal gazda társaságában, annak irányítása és felügyelete mellett. A résztvevők a fiatal gazdához illeszkedő munkarend szerint dolgoznak, amely hosszabb lehet napi nyolc óránál. Ez is biztosítja,
hogy megismerjék egy-egy családi gazdaság mindennapi működését, a gazdálkodók valós életét, tevékenységét. A városi
fiatalok fogadása a mezőgazdasági betakarítási csúcsidőszakra, 2013. június végétől augusztus közepéig esik, így a résztvevő
fiataloknak az ebben az időszakban természetes, hosszabbított munkarendben kell közepesen nehéz fizikai munkát kell végezniük. A résztvevők az elvégzett munkájukért nem kapnak bért, a foglalkoztatás munkajogi kereteit az úgynevezett alkalmi
munkavállalás adja.
A Program részeként lehetőség van arra, hogy a résztvevő városi fiatal Székelyföldre, a romániai Hargita megyébe utazzanak
és ott székely fiatal gazdák által vezetett gazdaságok mindennapjaiba kapcsolódjanak be. A székelyföldi kiutazásnál a gazdaságban töltött idő hosszabb, utazással együtt tíz nap. Székelyföldön öt-nyolc fogadó gazdához lehet kiutazni. A Felvidéken,
Szlovákiában a magyarországihoz hasonló felépítésben és tartalommal indítja el a Programot a Szlovákiai Fiatal Gazdák Szövetsége. A felvidéki és székelyföldi program elemekkel immáron nemzetközivé vált a Vidék Kaland Program!
A résztvevőknek vállalniuk kell, hogy a program során szerzett élményeikről, benyomásaikról és véleményükről az AGRYA
által biztosított megjelölt kommunikációs csatornákon – www.videk-kaland.hu weboldal, blog, Facebook, Youtube – tájékoztatást adnak, fényképeket, esetlegesen videókat töltenek fel.
Jelentkezni a www.videk-kaland.hu és www.agrya.hu weboldalról letölthető jelentkezési lap kitöltésével és az AGRYA címére
történő megküldésével lehet. A jelentkezőket az AGRYA és együttműködő partnerei képviselőiből álló bizottság hallgatja
meg és választja ki a résztvevőket, elsősorban a jelentkezők motiváltságát és elszántságát értékelve. A részvétellel elsősorban
a tapasztalatszerzést kívánja az AGRYA könnyebbé tenni, tehát nem szabadidős, vagy turisztikai jellegű a célja, a Programnak lényegi eleme a fizikai munkavégzés. Jelentkezni 2013. április 19-ig lehet. A jelentkezőket időbeni érkezési sorrendben
regisztrálják. Az AGRYA fenntartja annak lehetőségét, hogy nagy érdeklődés esetén a jelentkezések egy részért már csak
várólistára fogadja. A kiválasztási folyamat részét képező személyes meghallgatásokat Budapesten, 2013. április 22 - május
3. között tartják. A Programban a jelentkezések számtól függően
30-50 városi fiatal vehet részt. A kiválasztottak egy napos felkészítő képzésen, „traktoros tréningen” is részt vesznek.
Tavaly több olyan megkeresés érkezett az AGRYA-hoz, hogy fiatal gazda szívesen fogadna a gazdaságában városi fiatalokat.
Emiatt az AGRYA várja a Program iránt érdeklődő fiatal gazdák
jelentkezését is. A fiatal gazdák jelentkezési lapja szintén awww.
videk-kaland.hu, www.agrya.hu weboldalakról tölthető le, a jelentkezési határidő számukra is 2013. április 19.
A programmal kapcsolatosan az AGRYA Országos Iroda munkatársai adnak további tájékoztatást a videk-kaland@agrya.hu
e-mail címen és a 06/1 270-4874 telefonszámon.
Forrás: AGRYA
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PÁLYÁZATFIGYELŐ
Múzeumok Majálisa 2013
Pályázati felhívás
Emlékezet és kreativitás = társadalmi változás.
A Múzeumok Majálisa a Magyar Nemzeti Múzeum kezdeményezésére jött létre, és már 1996 óta biztosít teret az
ország múzeumainak arra, hogy a Múzeumkertben mutassák meg látogatóiknak és leendő vendégeiknek, mire, mivel és hogyan várják őket egész évben.
Ebben az évben a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának
(ICOM) Múzeumi Világnapjának jelszava: Emlékezet és
kreativitás = társadalmi változás.
Ehhez kapcsolódva az MNM Múzeumok Majálisának
speciális és fő témaköre a 19:RE (vagy RE:19), azaz a kreatív
19. század, a polgári megújulás, a kreatív kivonulás százada, a szecesszió születése).
A Múzeumok Majálisa megjelenésében, elrendezésében,
formájában, programjaiban is megváltozik és megfiatalodik.
A) A kiemelkedő programmal jelentkező múzeumoknak
lehetősége nyílik, hogy egy-egy frekventált helyen is bemutatkozhassanak. Ezért kérjük Önöket, hogy pályázzák meg
ezeket a helyeket!
A pályázat feltételei:
- intézményük bemutatása (kb. 1000 karakter),
- a Múzeumok Majálisára tervezett programjuk, programjaik bemutatása (kb. 2000-2500 karakter).
B) A múzeumkerti megjelenésen túl lehetőség lesz arra is,
hogy központi, fő programként a színpadon vagy
C) digitálisan (képi- és hanganyagok segítségével) mutassák be az intézményüket. Erre is várjuk ötleteiket és programleírásaikat (kb. 1500-2000 karakter), melyeket szintén
elbírálunk.
D) Amennyiben múzeuma csak kiadványokkal és szóróanyagokkal tud részt venni a rendezvényen, akkor lehetőséget
nyújtunk egy központi helyen azok elhelyezésére.
A jelentkezések határideje:
A-B-C kategóriára: 2013. április 5.
D-kategóriára: 2013. április 10. (A pályázatokat elektronikusan várjuk a muzeumokmajalisa@hnm.hu email címre.)

máról, életről és munkáról szólnak, látványosan tudják
bemutatni a látogatóknak az intézmény specialis, unikális
voltát és múzeumi kínálatát.
Nem szakmai előadássorozatot tervezünk, mégis kiemelt
célunk a szakmailag minőségi ismeretterjesztés, a múzeumi
szféra égető kérdéseinek, problémáinak és leginkább eredményeinek felvetése és élvezhető megismertetése a látogatókkal, valamint a szakmaiság, a szakmai szervezetek, a
díjazottak és a produktumok múzeumügyi erejének és fontosságának erősítése. Úgy, hogy mindez beépüljön valamilyen szórakoztató programba, élvezhető és érdeklődést
keltő formába. (Például: múzeum-biztonságtechnikai,
régészeti ásatást imitáló bemutatót, a múzeumi kulisszatitkok, a kiállításrendezés trükkjeinek megismertetését, a
restaurátori munka bemutatását, egészen új múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programokat tervezünk és
várunk.)
Lehetőséget szeretnénk adni a multimédiás eszközökkel
bemutatható virtuális kiállítások és a múzeumok reklámés bemutatkozó filmjeinek lejátszására (esetleg versenyére) is.
Előnyben részesítjük az ötletességet, az interaktivitást - és
az ICOM felhívásához illeszkedő - kreativitást, ami a 18 éves
hagyományaink megújításával a társadalmi változások nyomán új társadalmi változásokat teremt. Olyan változásokat, amelyek a magyar múzeumügynek, az ország múzeumainak, az ország muzeológusainak, az ország múzeumait
felkeresőknek egyaránt jelentős sikereket és gazdagodást
hoznak - s mindezt a legigényesebb szórakozás közben.
De ezért persze mi is felelősek vagyunk. Sőt, az ország
múzeumainak majálisán biztosan mi vagyunk a felelősek mi, mindannyian. Együtt és külön-külön is.
És persze, ha ügyesek vagyunk, mi leszünk a siker
haszonélvezői is - mi, mindannyian. Együtt és külön-külön
is. http://www.majalis.hu/muzeumokmajalisa/

Magyar Turizmus Minőségi Díj 2013
Díj célja
A Magyar Turizmus Minőségi Díj (továbbiakban Díj) fő célja, hogy a turisztikai piac kínálati oldalán szereplők által
nyújtott szolgáltatások színvonalát növelje, és hozzájárulLehetőség van egy vagy mindkét napra kérni a részvételt.
Egy-egy múzeum több megmutatkozási formára és pro- jon a vendégek elégedettségének javításához. Fontos
feladata ezen kívül a magyarországi turizmus imázsának
gramra is beadhatja jelentkezését.
Az MNM fenntartja magának a jogot, hogy néhány múzeu- megerősítése, a minőségügyi módszerek és eszközök elmot felkérjen arra, hogy központi megjelenésű program- terjesztése, valamint a minőségkultúra népszerűsítése.
jával, programjaival segítse, támogassa a Múzeumok MaDíj közzététele
jálisának megújuló próbálkozásait.
A pályázatokra olyan programokat, ötleteket várunk, ame- Az éves jelentkezési felhívást, a pályázati követelménylyek úgy szórakoztatnak, hogy közben a múzeumi szak- rendszert, a pályázat alapját képező Szakmai Önérté-kelő
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és Ellenőrző Listát, a Működési Szabályzatot az MT Zrt.
Magyar Turizmus Minőségi Díj honlapján teszi közzé.
A Díj megpályázásának folyamata
a. A Díj adott évi pályázatát a Hálózati Koordinációs Iroda
(továbbiakban HKI) hirdeti meg évente egyszer, minden
év február 28-ig. A pályázati felhívást a Magyar Turizmus
Minőségi Díj honlapján teszik közzé, továbbá megjelenteti
szaksajtóban és az MT Zrt. honlapján, lehetőség szerint
további szakmai oldalakon.
b. A pályázat jelentkezési határideje minden évben március 31.
Jelentkezni - a Díj honlapjáról letölthető - Jelentkezési Nyilatkozat-tal lehet, melyet kitöltve és aláírva a HKI részére
elektronikus formában és postai úton kell megküldeni. A
részletes válaszüzenetben közölt regisztrációs kód feltüntetésével a szolgáltató a jelentkezési határidő utolsó napjáig
köteles átutalni az MT Zrt. bankszámlájára a számára
meghatározott pályázati díjat.
Amennyiben a jelentkezőnek egyéb, nem a Díjjal kapcsolatos tartozása van az MT Zrt. felé, úgy azt a pályázaton való
jelentkezés határidőig köteles megtéríteni, amennyiben ez
nem történik meg, úgy az MTMD pályázatra való jelentkezését nem tudjuk fogadni.
A pályázat benyújtásának határideje minden évben május
31.
A pályázatot összefűzve, két eredeti példányban kell benyújtani a HKI-nak postai úton vagy személyesen leadva,
illetve ezzel egyidejűleg meghatározott tartalmi elemeit
elektronikusan is szükséges továbbítani.
A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:
- Kitöltött és aláírt Pályázói adatlap és nyilatkozat
- Kitöltött Szakmai Önértékelő és Ellenőrző Lista, illetve
kötelező mellékletei
- Szöveges önértékelés
- Működési engedélyről szóló okirat(ok) másolata
e. A benyújtást követően az Értékelő Bizottság tartalmi és
formai szempontból értékeli a pályázatokat. Helyszíni vizsgálat június 1-november 30 közötti ellenőrzési időszakban
történik, ezeket pályázatonként 2 főből álló Értékelő Bizottság végzi, amelynek tagjait a HKI jelöli ki.
A Díj megadására az egyes értékelő bizottságok tesznek javaslatot, de odaítéléséről egy szélesebb szakmai grémium
dönt december 15-ig, ennek eredményéről a jelentkezők
január 15-ig kapnak írásbeli értesítést.
A Díj érvényessége a hivatalos díjátadástól számított
három naptári év, amely idő alatt a díjazottnál a HKI bármikor, de legalább egy alkalommal utóellenőrzést végez
(lsd 6/a pont).
Az adott év nyerteseiről a HKI értesíti a szakmai és országos
sajtóorgánumokat. Ugyanezen alkalommal bejelentésre
kerülnek az adott pályázati évben történt visszavonások.
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A Díj átadására (névre szóló oklevél és tábla, megújítás esetén oklevél) minden évben nyilvános szakmai rendezvényen kerül sor.
A Díj elnyerésével járó előnyök és jogosultságok
Amennyiben a pályázó elnyeri a Díjat, az tábla és oklevél
formájában kerül elhelyezésre az adott szállodában vagy
étteremben.
A Díj elnyerése esetén a díjazott promóciós tevékenysége
(pl: honlap, nyomtatványok) során jogosult a logót/logókat
használni az előírt kétféle módon:
- a díjazott az MTMD logót használja önállóan
- a díjazott az MTMD és az (HOTREC akkreditációval járó)
EHQ logót tartalmazó kettős logót használja: felül az
MTMD logót, alatta az EHQ logót. Az EHQ logó önállóan
nem jeleníthető meg.
A hivatalos érvényességi időszakban a díjazott, továbbá
az érvényességi idő lejártával a következő évben megújításra jelentkező szolgáltató az MT Zrt. kiemelt partnerévé
válik, melynek során jogosult igénybe venni a Magyar
Turizmus Minőségi Díjjal rendelkezők számára biztosított
együttműködési lehetőségeket. Az aktuális ajánlatok a Díj
hivatalos honlapoldalán kerülnek publikálásra.
A Díj elnyerésével a pályázó szakmai és társadalmi elismertsége növekszik.
Egyéb rendelkezések
a. Kizáró oknak minősül az előírt engedélyek hiánya, Jelentkezési nyilatkozat alá nem írása, a pályázati díj meg nem
fizetése, a pályázati dokumentáció hiányos benyújtása (4/d
pont) és a pótlásra vonatkozó felszólítás nem teljesítése.
b. A pályázati díj csak abban az esetben jár vissza, ha a HKI
a pályázatot visszavonja.
c. A pályázó tudomásul veszi, hogy csak a pályázati díj befizetése után kapja meg a pályázati csomagot.
d. A pályázó elfogadja az Értékelő Bizottság kompetenciáját
és döntését.
e. A pályázó tudomásul veszi, hogy a Díj a kiadástól számított három évig érvényes, ez idő alatt a díjazott teljesíti
a Díj követelmény-rendszerét, termékei és szolgáltatásai mindvégig megfelelnek a Díj kritérium-rendszerében
meghatározott elvárásoknak.
Az érvényesség lejártával a szálloda vagy étterem
egyszerűsített eljárás keretében újabb három évre meghosszabbíthatja pályázatát (lsd. csökkentett pályázati díjak
a 4/b pontban). Amennyiben pályázatát nem újítja meg
úgy a 4.f pont szerint megszűnik a szolgáltató díjazotti státusza.
f. A pályázó tudomásul veszi, hogy profilváltás esetén
tájékoztatási kötelezettsége van a HKI felé.
g. A pályázó tudomásul veszi, hogy a Díj visszavonásra kerülhet abban az esetben, ha a szolgáltató az utóellenőrzések
során nem felel meg a Díj kritérium-rendszerében foglal-
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tatnak.
h. Jelen Működési Szabályzatot az MT Zrt. megváltoztathatja, melyről köteles értesítenie az adott évi pályázókat.
Az aktuális Működési Szabályzatot a Díj honlapján kell publikálni.
További információ: http://minosegidij.itthon.hu

8 óránál. Ez is biztosítja, hogy megismerjék egy-egy családi
gazdaság mindennapi működését, a gazdálkodók valós életét, tevékenyégét. Tehát a Program során fizikai munkával
kell terhelni az érdeklődőket. A Program tehát nem irányul
szabadidős, vagy turisztikai jellegű célokra, a Programnak
lényegi eleme a fizikai munkavégzés.

Magyarország legszebb konyhakertje
Kiíró: Vidékfejlesztési Minisztérium
Határidő: 2013.04.15
A programban való részvételre, a karcagi mintaprogramhoz való csatlakozásra a rendezvényen Magyarország
minden települési önkormányzatának szóló felhívást ötletgazdaként Kovács Szilvia, Karcag alpolgármestere tette
közzé. Az önkormányzatok a http://www.karcag.hu vagy a
http://www.gasztroangyal.hu oldalon jelentkezhetnek, ezt
követően szerződést kötnek velük, majd szabadon használhatják a program anyagát.
A Magyarország legszebb konyhakertje pályázatra a
kiskertek tulajdonosai 2013. április 15-ig jelentkezhetnek
a helyi önkormányzatnál. Az elvárások között szerepel
egyebek mellett, hogy minimum 5 különböző konyhakerti
növényt termesszenek, a kert rendezett környezetben helyezkedjen el, valamint a megtermelt zöldségek minősége
megfelelő legyen. Az eredményhirdetésre 2013 őszén
kerül sor.

A Program 2011. és 2012. évi eseményeiről a http://
www.videk-kaland.hu weboldalon találhatók információk,
beszámolók, blog bejegyzések.
A városi fiatalok fogadása 2013. június közepe és augusztus
vége közötti időszakra esik. Az adott gazdával közösen kerül
sor a látogatások pontos időpontjának a meghatározása.
A Program kommunikációs jellegéből adódóan újságírók is
meglátogathatják az adott gazdaságot.
A résztvevő városi fiatalok az elvégzett munkájukért
bérezésben nem részesülnek. A foglalkoztatás munkajogi
kereteit az un. alkalmi munkavállalás adja. Az ehhez kapcsolódó napi adó fizetési kötelezettséget a fogadó fiatal gazda teljesíti, de azt az AGRYA megtéríti számára.
A fogadó fiatal gazdának kell biztosítania a tartózkodás idejére az ellátást (szállás, étkezés) és szükség szerint munkaés védőruházatot. Ezek esetén lehetőség szerint az elhelyezés kapcsolódjon a gazdasághoz vagy a fogadó gazdához.
A 2012. évi Programban kivételesen fordult csak elő, hogy
a fiatalokat fizetett szálláshelyen helyezték el. Jellemzően
a gazdaságokban kialakított szociális blokkban, szolgálati
lakásban, vagy a fogadó családnál volt a szállás.
A jelentkezés és a kiválasztás folyamata
Jelentkezni a http://www.agrya.hu/sites/default/files/
downloads/videk_kaland_jelentkezesi_lap_2013_fogado_gazdak.doc honlapon található jelentkezési lap kitöltésével és az AGRYA címére történő megküldésével lehet
(e-mailban, szkennelve: videk-kaland@agrya.hu, levélben:
Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA, 1138 Budapest, Váci út 134/C VI. 28.). A jelentkezőkkel az AGRYA
munkatársai felveszik a kapcsolatot és a gazdaságban tett
látogatást követően kerül sor a fogadó gazdák kiválasztására.

Fiatal gazdálkodók a jelentkezése, akik szívesen fogadnának a gazdaságukban városi fiatalokat / AGRYA
Kiíró: Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA
Határidő: 2013.04.19
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA 2013ban újra meghirdeti a “Vidék Kaland” Programot. A Program célja, hogy személyes példákon keresztül bemutassa
a mezőgazdaság működését, az élelmiszer előállításban és
társadalomban betöltött szerepét, a gazdálkodói életforma
mindennapjait és tájékoztatást adjon az agrár- és vidékfejlesztési támogatások működéséről, különös tekintettel
azok indokoltságára.
A pályázat célja
Jelen pályázat keretében azoknak a fiatal gazdálkodóknak
a jelentkezését várja az AGRYA, akik szívesen fogadnának a
gazdaságukban városi fiatalokat.
A program részeként a 35 év alatti, de 18 évnél idősebb
városi fiatalok egy-egy hetet töltenek el a gazdaságokban, egy időben legfeljebb 2 fő. Ez alatt az időszak alatt
5 munkanapon a résztvevő városi fiatalok aktívan részt
vesznek a gazdaságban zajló aktuális munkákban, a fiatal
gazda társaságában, annak irányítása és felügyelete mellett. A résztvevők a fiatal gazda munkarendjéhez illeszkedő
munkarend szerint dolgoznak, amely hosszabb lehet napi

Jelentkezési határidő 2013. április 19.
A fogadó gazdák kiválasztása 2012. május 31-éig történik
meg.
További információ
A programmal kapcsolatosan az AGRYA Országos Iroda
munkatársai adnak további tájékoztatást (videk-kaland@
agrya.hu, 06 1 2704874, munkanapokon 9-17 óra között)
http://www.agrya.hu
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ESEMÉNYFIGYELŐ
2013. április 13. Tarján
Megyei svábbál és kórustalálkozó
2013. április 13. Csákberény, Orondpuszta
Jótékonysági ovis nap (marhavágás) a tanyán
szervező: Óvoda

2013. május 10‐11.Vértesboglár
Madarak és Fák Napja Országos Verseny
Boglártanya Erdei Iskola, Vértesboglár - Pro Vértes Nonprofit
Zrt.
(www.provertes.hu)
A Madarak és Fák napi verseny országos döntője Vértesbogláron, a Boglártanya Erdei Iskolában.

2013. április 20. Csákvár, Vértesi Mini-maraton
2013. április 20. Csákvár, dr. Csányi László kórustalálkozó és
emlékünnepség
Gróf Esterházy Móric Általános Iskola tornaterme, Vértes
Múzeum
2013. április 23-28. Mór, Szent György heti vigasságok
Lamberg-kastély
szervező: Móri TDM
2013. április 23-27. Mór
Szent György heti vigasságok - Gasztronómia, bor, pálinka
Lamberg-kastély (www.lambergkastely.hu)
2013. április 26. Szomód
Zu Gest In Museum Tata Német Múzeumban bemutatkozik
Szomód – Német Nemzetiségi Önkormányzat
2013. április 27. Csákberény
Rétes fesztivál, Pálinkaverseny, Májusfaállítás, este bál
Művelődési ház, Merán park
szervező: Nefelejcs Egyesület, Polgárőrség, Tűzoltóság

2013. május 11. Csákvár
Európa Nap és Vértesi Sportnap
Pihenőpark, Sportintézmény
2013. május 17-19. Vértessomló
Vértessomlói Nemzetiségi Falunapok, Sportnap, Gyermeknap
Művelődési Ház, Közterület, Sport pálya, Tornaterem, Templom
2013. május 18. Szomód
Kerékpár túra –Helytörténeti Egyesület
2013. május 18. Neszmély
Tátika, Művelődési Ház (www.neszmely.hu)
2013. május 19. Neszmély
Ivó napi nyitott pincék, Sertésvölgyi pincesor (www.
neszmely.hu)

2013. április 27. Újbarok
Tájház átadó ünnepség

2013. május 20. Szomód
Pünkösdi koncert – Német Nemzetiségi Önkormányzat Helyszín: Művelődési Ház
Gyermeknapi műsor – Művelődési HázAranykezű szomódiak kiállítás – Művelődési Ház

2013. április 27. Baj
Helytörténeti épület átadó ünnepsége egybekötve a betelepítés ünnepével

2013. május 26. Mór
Nyitott Pince Napok - Gasztronómia, bor, pálinka
móri pincék (www. nyitottpince.hu)

2013. május 1. Neszmély
Majális, Dunapart (www.neszmely.hu)

2013. május 31. Tata
Német Múzeumban bemutatkozik a Szomódi Fúvószenekar
– Német Nemzetiségi Önkormányzat
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A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság
2013. áprilisi programjai

(34/482-409, 06 30/612-4673, nepfoiskola@etata.hu), az előadások általában
17 órakor kezdődnek, eltérés eseté jelezve)

Jávorka S. Mezőgazd. Szakközépisk. (Tata, Új út 19.)
Magyarok kisebbségben a XX. században – történelem
IV. 15.
Az ausztriai magyar kisebbség története a vasfüggöny
előtt és után
Előadó: Szoták Szilvia, Károli Gáspár Református Egyetem
IV. 29.
A budapesti kormányzatok magyarságpolitikája. Történeti
összefoglaló
Előadó: Dr. Bárdi Nándor, MTA Társadalomtudományi
Kutatóközpont
Művelődési Ház (Tata, Váralja u. 4.)
Egészségünkért
IV. 03.
Lelki élet-lelki bajok és az egészség I.
Előadó: dr. Szabó Éva pszichiátriai szakorvos Árpád-házi
Szt. Erzsébet Kórház, Tata
IV. 17.
Lelki élet-lelki bajok és az egészség II.
Előadó: dr. Szabó Éva pszichiátriai szakorvos Árpád-házi
Szt. Erzsébet Kórház, Tata
Tatai Református Gimnázium (Tata, Kossuth tér 11.)
Vallástörténet V.
IV. 11.
A piarista gimnázium működése és jelentősége Tatán
Előadó: dr. Nemes Lajos, Magyar Piarista Diákszövetség
Tatai Tagozatának elnöke
IV. 18.
A Szalézi rend története és megyei működése
Előadó: P. Ábrahám Béla SDB tartományfőnök,
Péliföldszentkereszt
Képzőművészek Tatán (1700-2000)
IV. 9.
Dobroszláv Lajos (1907-1986) – Munkácsy díjas, az akvarell mestere
Előadó: Kövesdi Mónika művészettörténész, Kuny D.
Múzeum, Tata

IV. 16.
Kerti Károly (1917-1986) – Munkácsy díjas, grafikai alkotásai meghatározóak, de számos más technikát is alkalmazott
Előadó: Kövesdi Mónika művészettörténész, Kuny D. Múzeum, Tata
IV. 23.
Kóthay Ernő (1926-1982) – festő
Előadó: Kövesdi Mónika művészettörténész, Kuny D. Múzeum, Tata
Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)
Lengyel-magyar két jó barát…
04. 10. 18 óra
- Egyház és társadalom Közép-Európában. Mindszenty
József és Stefan Wyszyński egyházpolitikájának hatása.
Előadó: Illés Pál Attila történész, a Pázmány P. Katolikus
Egyetem adjunktusa
Tatai Zeneiskola (Fazekas u. 47.)
Jótékonysági hangverseny
04. 22. 18 óra
Bacsi János fiatal, kárpátaljai zongoraművész hangversenye
Védnök: Michl József polgármester, Tata és térsége országgyűlési képviselője
Civil Információs Pont - BorDóHáz (Fazekas u. 4.)
Civil szervezetek tájékoztatása a munkaerő-piaci lehetőségekről, támogatásokról
04.24. 15 óra
A részletes programról a szervezetek közvetlenül kapnak
információt

