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Hírlevél
A helyi vidékfejlesztési stratégia aktualitásai
Helyzetelemző szakasz

Lakossági fórumok a következő két héten:

A helyi vidékfejlesztési stratégia (röviden HVS)
összeállítását a tervezést koordináló csoport végzi.
Ez a csoport 15 főből áll, őket 2007. december 21én, Bajon választotta meg a Vértes-Gerecse Akciócsoport közgyűlése. A stratégia összeállítása több
szakaszból áll, jelenleg a helyzetelemző szakaszban
van. Ennek során minden önkormányzat számára
elektronikus úton egy adatfelmérő lap lett kiküldve.
(Természetesen a felmerülő kérdésekkel fordulhatnak a tatai Helyi Vidékfejlesztési Iroda munkatársaihoz, illetve a kistérségek csoportvezetőihez.)

Csókakő, Művelődési Ház február 4. 16.00

Falufórumok

Söréd, Művelődési Ház február 4. 18.00
Csákberény, Művelődési Ház február 5. 16.00
Magyaralmás, Művelődési Ház február 5. 18.00
Pusztavám, Művelődési Ház február 6. 16.00
Zámoly, Teleház február 6. 18.00 óra
Bodmér, Faluháza február 6. 17.00
Pátka, Művelődési Ház február 7. 18.00
Bokod, Művelődési Ház február 8. 16.00
Dad, Faluház február 8. 18.00

A helyzetelemző szakasz során falufórumok kerülnek megrendezésre. Ezeken a fórumokon mindenkinek lehetősége lesz elmondani vidékfejlesztéssel
kapcsolatos elképzeléseit, milyennek szeretné látni
települését, lakókörnyezetét.
A szervezők a fórumokat szeretnék interaktívvá
tenni, így kérnek minden érdeklődőt, hogy mondják
el ötleteiket, terveiket falujuk, vállalkozásuk, vagy
éppen saját elképzeléseik fejlesztése érdekében.

Várgesztes, Faluház február 11. 16.00
Vértessomló, Művelődési ház február 11. 18.00
Újbarok február 11. 17.00
Szár, Művelődési ház február 12. 17.00
Sárkeresztes, Művelődési ház február 13. 18.00
Csákvár, Községháza február 14. 17.00
Gánt, Művelődési február 15. 17 óra
Tarján, Művelődési ház február 18. 16.00

Hasznos

Linkek
www.vercse.hu
www.fvm.hu
www.mvh.gov.hu

Héreg, Művelődési ház február 18. 18.00

Közgyűlés

További információ: www.vercse.hu.

A Vértes-Gerecse akciócsoport tagjait ezúton is hívjuk és várjuk a Vértes-Gerecse akciócsoport következő közgyűlésére, mely 2008. február 18-án, hétfőn lesz Szákszenden, a Faluházban (Száki u. 93.).
A közgyűlésen beszámolót tart a Tervezést Koordináló Csoport az elmúlt egy hónap
eseményeiről, tájékoztatót hallhatnak a lakossági fórumokról, a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia (HVS) aktuális állapotáról, valamint a közhasznú egyesület bejegyzéséről.
Ismételten fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy a 2008. március 18., április 18. és
május 16-án tartandó közgyűléseken 100%-os jelenlét mellett kell megvitatni és
megszavazni a HVS-t, a márciusi közgyűlés pedig alakuló közgyűlés is lesz egyben!
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Kerékpáros pihenőhely a Gorba-hágón
Tardos a nemzetközi kerékpárútvonal (EuroVelo 6) mentén fekszik, a
Tata-Esztergom szakasz érinti a település határát.
A kerékpárosok számára
kialakított pihenőpark

A település önkormányzata célul
tűzte ki, hogy a Gorba-tetőn pihenőt
alakítanak ki az erre járó kerékpárosok számára. A település sikerese
pályázott a „Kultúrtáji fejlesztések
az Által-ér Völgyében” vidékfejlesztési programban, és 2007. szeptember 22-én átadásra került a megvalósult beruházás.

A pihenőhelyen Tardos értékeit
bemut ató t ájékozt ató t áblák,
kerékpártároló és menedékhely is
elhelyezésre kerülnek. A Gerecse
hegységen át vezető útvonal
indokolja a Gerecse Tájvédelmi
Körzet természetvédelmi értékeinek
bemutatását. A táblák a GTK
értékeinek európai szintű jelentősége
miatt az átmenő turistáknak
figyelemfelhivás, az értékek miatt
célt udato san érkező knek
tájékoztatást adnak.
www.altalervolgye.hu

Bodméron „a harangok hangját hallgatja az időjós.
Bodmér magyar népe a közeli községekből idehallatszó harangszóból
a következő napok időjárását próbálta megjósolni. Kiss Ferenc (szül.
1919) megfigyelte, ha a bicskei református templom reggeli harangszava Bodmérra odahallatszik, akkor
nagyon hideg lesz, ha az alcsúti
vagy a vértesboglári, akkor eső, ha a
szári, akkor szél lesz északról.

Magát a harangszót is próbálták magyarázni, megfogalmazták azt, hogy
mit hallottak bele a harangszóba.
Kiss Ferenc szerint a csabdi evangélikus templom harangja ezt mondja:
Majd így lesz, majd jobb lesz!
Bodméron is azt mondják a bizakodó, kincstári optimizmussal telt emberre: Úgy beszélsz, mint a csabdi
harang!

Régi Rádiók Múzeuma - Tarnóczy András
Tarnóczy András 2001. őszétől működteti Tardoson a Régi Rádiók Állandó
Kiállítását. A családi házban kialakított múzeumban ma már 81 régi rádió
található, melyek közül a legrégebbi készülék 1925-ből való és márkájukat
tekintve az Oriontól a Philipsig mindenféle típus fellelhető. A rádiók száma
folyamatosan nő. Adományok, csere útján bővül az állomány, de néha lomtalanításkor is előkerül az utcáról egy-egy régi rádió. A kiállított darabok
különlegessége, hogy mindegyik működik és eredeti állapotában látható.
Tarnóczy András és
gyűjteményének néhány
darabja

A rádiómatuzsálemeknek és a lelkes, részletes tárlatvezetésnek köszönhetően
a kiállításnak több száz látogatója volt már. Cím: Tardos, Rákóczi F. u. 8.
www.regiradiokmuzeuma.hu (hamarosan)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Hírlevél

I . é v f o ly a m 2 . s z á m

Oldal

3

Kocsi Református templom orgonájának és szószékének
restaurálása
Az 1600 férőhelyes templom a Dunántúl legnagyobb református temploma, 1886-ban épült. Az orgonát az
1870-es évek elején készítették. A
templom kiváló akusztikával rendelkezik, több színvonalas hangversenynek is helyet adott az elmúlt
években. A rendezvények külföldön
is elismertek voltak. A kocsi református hívek szorgalmazták az orgona felújítását.

Ezen kívül a szószék aranyozását és
az oldalfalak felújítását is elvégezték
a munkák során, hogy a templom
esztétikus megjelenésével fogadhassa a hívőket.
A beruházást az Által-ér Völgye akciócsoport, a a LEADER+ program
keretében 918 408,- Ft-tal támogatta.
www.altalervolgye.hu

Bemutatkoznak a Vértes-Gerecse Akciócsoport tagjai

A népfőiskola elődje Márkus Jenő tatai tiszteletes kezdeményezésére 65 évvel ezelőtt
(1940-1944 között működött) kezdte meg
munkáját. Magyary Zoltán és társai teremtették meg a működés feltételeit, ezért nevezték
hazánk első állami népfőiskolájának (Tatai
Nép-főiskola), melynek munkáját több éven
át dr. Benda Kálmán, a jeles történész irányította. A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 1995. június 1-jén alakult meg.
A népfőiskola a képzés területén elsődleges
feladatának tekinti az önkormányzati képviselők és a civil szervezetek vezetőinek képzését, amit a későbbiek során szeretne kiterjeszteni a munkanélküliekre is.
Első programja az önkormányzati képviselők
képzését szolgálta, amely kiemelkedő érdeklődés mellett (50 fő) a "Demokratikus Helyi
Közigazgatás Fejlesztésé-ért" nemzetközi alapítvány támogatásával valósult meg. A következő képzési tematika az információ kezelését és felhasználását vetette fel a kis településeken.

1999-ben a megyei közgyűlés környezetvédelmi
bizottsága támogatásával újabb környezet- és
természetvédelmi témájú képzést szerveztek. A
külügyminisztérium támogatta a népfőiskolai
társaság által 1999/2000. évadban szervezett
"Európai Unió és az önkormányzatok" elnevezésű képzést.
A következő években (2002-2004) a népfőiskola
munkája tovább bővült, rendszeressé vált tevékenysége. Ennek bizonyítéka, hogy 2002-ben az
Országos Képzési és Értékelési Vizsgaközpont
nyilvántartásba vette, majd 2003-ban a népfőiskola teljesítette a felnőttképzési szervezetekre
vonatkozó akkreditációs követelményeket.
A népfőiskolai tanfolyamok résztvevőinek többsége a tatai és a környékbeli települések önkormányzatainak képviselőiből kerül ki, de egyre
nagyobb a civil szervezetek, illetve a polgárok
érdeklődése is. Eddig több mint 40 településről
voltak hallgatói a népfőiskolának.
A társaság aktuális programjairól bővebb információ olvasható a
www.magyaryz.hu honlapon.
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Vértes-Gerecse
Akciócsoport
64 209 lakos
37+1 település
6 kistérség
37 önkormányzat
51 civil szervezet
33 vállalkozás

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

A legutóbbi közgyűlésen történt:
A Vértes-Gerecse Akciócsoport 2007. január 21-én
Dunaszentmiklóson tartotta soron következő közgyűlését. A tagok szép számban megjelentek. Dunaszentmiklós polgármestere nagy örömmel fogadott mindenkit. Döntés született a helyi vidékfejlesztési stratégia
120 napos tervezési szakaszának időrendi felosztásáról; egy ötletpályázatról, amely során iskolás gyerekek
tervezhetik meg az újonnan megalakuló csoport emblémáját, továbbá elfogadásra került a 120 napos tervezési időszak kommunikációs terve. A résztvevők
egyetértésüket fejezték ki a létrehozandó non-profit
szervezet nevének és formájának meghatározására:
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség közhasznú
egyesület.

Logotervezés és ötletpályázat!
Pályázatot hirdetünk a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség településeinek általános iskolái számára
Arra kérjük a gyerekeket, hogy tervezzék meg ennek a szervezetnek az emblémáját.
Olyan terveket, skicceket, rajzokat, ötleteket várunk, ami kifejezi a Vértes, a Gerecse és
az Által-ér völgyét, az ott élő embereket, a térség kulturális és természeti értékeit.
Díjazás: az első három kiválasztott munka készítői egy napos élménykirándulást
nyernek a Vértesi Natúrparkban.
A pályázati anyagok benyújtásának módja:
A/4-es oldalon megrajzolt vázlat, terv, amit postán vagy e-mailen keresztül juttatnak
el hozzánk.
A munkákat egyénileg vagy csoportosan is elkészíthetik a gyerekek.
Címünk: Által-ér Szövetség, 2890, Tata, Erzsébet királyné tér 13.
e-mail: moricz.beata@gmail.com
A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösségről többet megtudhattok a
www.vercse.hu hamarosan induló honlapon.
Határidő: 2008. április 18.
Sok sikert és jó ötleteket kívánunk!
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