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Hírlevél
A helyi vidékfejlesztési stratégia aktualitásai
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia alakulása
2008. február 18-án Szákszenden került megrendezésre a Vértes-Gerecse Akciócsoport legutóbbi közgyűlése. Ott elfogadásra került a helyzetelemző szakasz 95%-os készültsége. A központi szoftverre
feltöltendő adatokat a települési polgármesterek
szolgáltatták egy adatlap kitöltésének segítségével.
Emellett mind a 37 településen befejeződtek a fórumok, melyeken szintén hasznos információk, fejlesztési elképzelések hangoztak el. A Tervezést Koordináló Csoport tagjai ezeket az adatokat is rögzítették, valamint arra kérték a települések lakóit,
töltsenek ki minél több, használható ötletet tartalmazó projektgyűjtő adatlapot. Mindhárom információs forrás segítségével a TKCS tagok elkészítették
az egyes kistérségekre vonatkozó értékelést, legfontosabb intézkedéseket.

Az ún. Helyzetelemző szakasz az információk begyűjtésével és azok feldolgozásával még nem zárult le. A TKCS tagok lelkiismeretesen átnézték
minden egyes település adatfelmérő lapját, felhívták a figyelmet az esetleges hiányosságokra és javítási lehetőségekre. A polgármesterekkel való
egyeztetés után a javított adatok ismét feltöltésre
kerülnek a központi szoftverre.
Majd következik a prioritások és intézkedések
meghatározása, mely a helyzetelemző szakaszban
megismert fejlesztési elképzeléseket fogja össze,
és jeleníti meg. A március 5-én Zámolyon megtartott TKCS megbeszélésen már napirendre kerültek
a felmerülő prioritások (elsőbbségek) és a hozzájuk rendelt intézkedések megfogalmazása.

Felhívjuk a kedves Vértes-Gerecse Akciócsoport tagjainak figyelmét, hogy nem késő még elmondani
az újonnan felmerülő fejlesztési elképzeléseiket. Ezt megtehetik, ha a www.vercse.hu honlapon letöltik
a projektgyűjtő adatlapot, illetve kérhetnek segítséget településük polgármestereitől is. A kitöltött
adatlapokat küldjék vissza legkésőbb március 18.-áig a következő címre: Tatai Helyi Vidékfejlesztési
Iroda, 2890, Tata, Erzsébet tér 13.

Hasznos

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

Közgyűlés
A Vértes-Gerecse Akciócsoport soron következő közgyűlése, mely egyben a létrehozandó nonprofit szervezet alakuló közgyűlése is lesz, 2008. március 18-án 17 órai
kezdettel Környén a Művelődési Házban (2851, Környe, Alkotmány u. 1.)
A közgyűlésen beszámolót tart a Tervezést Koordináló Csoport az elmúlt egy hónap
eseményeiről, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) aktuális állapotáról. Dönteni
kell a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség alapító okiratának elfogadásáról,
ezen kívül megválasztásra kerülnek az egyesület tisztségviselői, a felügyelő bizottság
tagjai.
Szeretnénk felhívni ismételten a figyelmet, hogy az alakuló közgyűlésen csak a cégképviseletre jogosult képviselheti a szervezetet és az alakuló ülésnek teljes körűnek
kell lennie (100%-os jelenlét)!
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A II. Magyar LEADER Expo-n történt
Az Utazás Kiállítás keretén belül a Magyar
Leader Szövetség és a LEADER Hungária Egyesület közösen szervezte meg a II. Magyar
LEADER Expo-t. itt kaptak bemutatkozási lehetőséget a LEADER Akciócsoportok, az új szerveződésű Helyi Vidékfejlesztési Közösségek, hogy
népszerűsítsék a magyar vidék turisztikai kínálatát, ezen kívül bemutassák gasztronómiai ajánlataikat, kulturális hagyományaikat és kézműves
termékeiket. A Közép-Dunántúli régió faházában
kapott helyet az Által-ér Völgye Akciócsoport és
a Vértes-Gerecse Akciócsoport is.

A hozományasztalon pusztavámi és vértessomlói
népművészeti viseletbe öltöztetett babák, baji,
neszmélyi és móri borok, csíkvarsai csípős csodafalat, tardosi vörösmészkő, stb. voltak láthatók.
A 16-os pavilon adott helyet a kiállítóknak,
kézműveseknek, helyi termelőknek. A látogatók
megtapasztalhatták a magyar vidék színes
kínálatát, a gasztronómia kiválóságait, a pénteki
és szombati napokon pedig az egyes régiókból
érkező táncegyüttesek, mesemondók, zenészek
műsorait nézhették, hallgathatták meg.

Akik képviselték magukat a Vértes-Gerecse Akciócsoportból:
Kodolányi Borbála, csákvári fazekas
9 éve kezdett el Csákváron dolgozni, hogy folytassa az itteni fazekas
hagyományt. Így elsősorban a hagyományos csákvári tárgyakat készít: totyafazekat, csákvári csíkos mintázatú edényeket, zöld-sárga
boroskancsót. Ezen kívül egyedi készítésű tárgyai is vannak, mint a
bögrék, mézes csuprok, gyertyatartók, gyümölcsös tálak. Ezeket karcolással vagy írókával díszíti.
A szép alkotások megtekinthetők és megvásárolhatók: 8083, Csákvár,
Szent István u. 7., tel: 20/567-2173
Kacsó Albert, zámolyi fafaragó
A fafaragó szakmát Erdélyben egy vargyasi fafaragó családnál szerette meg. Miután Magyarországra költöztek, itt kezdett el fajátékokat, elsősorban logikai játékokat készíteni. Szerinte a legjobb alapanyag a körte, ezért a falubeliek neki szólnak, ha akad otthon kivágott körtefa. Családjával együtt rendezvényeken, fesztiválokon árulják portékáikat, ezen kívül játszóházat is tartanak az ilyen jellegű
eseményeken.
Címe: 8081, Zámoly, Arany J. u. 47, tel: 30/284-2926
E-mail: kacsoalbert@citromail.hu
Kocsi Hagyományőrző Egyesület
Az egyesület 1997-ben alakult meg a kocsi gyerekekből verbuválódott, néptáncot kedvelő fiatalokból. Az együttes számos fellépést
mondhat a magáénak, szerepeltek már nagyon sok megyei és országos néptánc-fesztiválon, a Művészetek Völgyében, jártak Válaszúton
néptánc táborban. Az egyesület elnöke Szücs Bálintné, művészeti vezetőjük Kemény Mátyás néptáncos. Rendszeresen színesítik a
Kocsitoló Verseny műsorát fergeteges táncukkal. A LEADER Expo-n
galgamenti és kalotaszegi táncokat mutattak be, és nagy sikert arattak
a közönség előtt.
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Bemutatkoznak a Vértes-Gerecse Akciócsoport tagjai
„Háló” Zámoly Fejlődéséért Egyesület
Az egyesület 1995 évi alakulását követően, folyamatosan kereste azt a működési formát, amely a közösségfejlesztés céljait
szolgálja, mely alkalmas felkutatni, összefogni és hasznosítani a
közös gondok felismerésében és kezelésében jelentkező, a helyzet javításáért tenni akaró, helyi emberekben, kisközösségekben
jelentkező energiákat.
Tevékenységeik sokszínűek: az információs és kommunikációs
feladatok ellátására a teleház ad otthont, itt biztosítottak az
egyesület működéséhez a humán-és technikai erőforrások. 2005
-ben itt szólalt meg a Vértes kisközösségi rádió. A szociális tevékenységek terén a megváltozott munkaképességűek számára
információellátást, képzést, munkahelykutatást végeznek. A
környezetvédelem területén is aktívak, részt vesznek a település
illegális hulladéklerakóinak feltérképezésében, a parlagfűmentesítési akciókban.
Az egyesület, mint helyi „ernyőszervezet” évente részt vesz és
szervezi a Zámoly településen rendezett kispályás nyári és újévi
kupa teremtorna focibajnokságot. Emellett segíti a helyi Irodalmi Kört, az óvodai szülői munkaközösséget.
Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület
Az egyesület 1991 óta működik, amely jogi és
szellemi elődjének a híres Herman Ottó Kört
tartják. Az alapító tagok döntően tatai, tatabányai, oroszlányi és az ezekhez közeli településeken élő tanárok, mérnökök, diákok, természetszerető emberek. Az egyesület munkájának
jelentős részét felnőttek irányításával a középés általános iskolai, valamint a főiskolákon és
egyetemeken tanuló diákok végzik. Az egyesület figyelemmel kíséri az ismert természeti értékeket, terepbejárásokat, táborokat szervez,
felkutatja és feltérképezi a már ismerteken túli,
védelmet igénylő területeket. Megbízás esetén
kezelői jogot vállal ilyen területek védelmének
érdekében. Jelzéssel él minden olyan esetben,
amikor a természeti értékek veszélyeztetését,
pusztítását észleli. Együttműködik más, hasonló célokra alakult szervezetekkel.
Az egyesület ismeretterjesztés céljából szabadidős tevékenységeket, egészségvédelmi programokat szervez, előadásokat és bemutatókat
tart. Az egyesületi tagok társadalmi természetőr feladatokat látnak el.

Tata és környéke sok és kiváló vízzel rendelkezik,
melyeket a jelenlévő ipari tevékenységek veszélyeztetnek. Az egyesület tagjai évek óta elvégzik legfontosabb vizeink rendszeres minőségvizsgálatát, folyamatosan nyomon követhetik azok változásait. Elsősorban az Által-ér vízgyűjtő területére és a tatai Öreg
-tó vízére fókuszálnak.
A LEADER+ Programban is sikeresen szerepeltek,
egy kiadványt állítottak össze az Által-ér és a neszmélyi Radvány-sziget természeti kincseiről.

A neszmélyi Radvány-sziget

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

Az Által-ér a pusztavámi
hídról

3

Oldal

4

Hírlevél

I . é v f o ly a m 4 . s z á m

Vértes-Gerecse
Akciócsoport
64 209 lakos
37+1 település
6 kistérség
37 önkormányzat
51 civil szervezet
33 vállalkozás

Logotervezés és ötletpályázat
Ismét felhívjuk a figyelmet a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség településeinek általános iskolái számára
kiírt pályázatra, melyben 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.
A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösségről többet
megtudhattok a www.vercse.hu honlapon. Itt olvasható a pályázati kiírás és a jelentkezési lap.
Határidő: 2008. április 18.

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

Sok sikert és jó ötleteket kívánunk!

Fő fejlesztési prioritások és intézkedések
Fő fejlesztési prioritások

Fejlesztési intézkedés

Helyi életminőség fejlesztése

Alapszolgáltatások fejlesztése
Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése
Helyi média fejlesztése
Szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése

Helyi ipari ágazatok fejlesztése

Természetes alapanyagú helyi termék előállítás, feldolgozás, értékesítés elősegítése
Egyéb helyi termék előállítás, feldolgozás, értékesítés elősegítése

Helyi megújuló- és megújítható-energia
ágazat fejlesztése

Helyi mező- és erdőgazdálkodási ágazat
fejlesztése

Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése

Helyi turizmus ágazat fejlesztése

Humán erőforrás fejlesztése
Társadalmi tőke erősítése

Megújuló és megújítható energiaforrásokra épülő fejlesztések és hasznosítások
Helyi és házi gabonatermelés, feldolgozás, értékesítés elősegítése
Helyi és házi szőlő- és bortermelés, feldolgozás, értékesítés elősegítése
Helyi és házi gyümölcstermelés, feldolgozás, értékesítés elősegítése
Helyi és házi zöldségtermelés, feldolgozás és értékesítés elősegítése
Helyi és házi tejtermelés, feldolgozás, értékesítés elősegítése
Helyi és házi hús- és baromfitermelés, feldolgozás, értékesítés elősegítése
Helyi és házi erdőgazdasági, faipari termékelőállítás, feldolgozás, értékesítés elősegítése
Épített örökségek védelme, fejlesztése
Természeti örökségek megőrzése
Kulturális értékek megőrzése
Bor és gasztronómiai turizmus fejlesztése
Kulturális turizmus fejlesztése
Épített örökségre épülő turizmus fejlesztése
Természeti látványosságra épülő turizmus fejlesztése
Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése
Szakmai turizmus fejlesztése
Szakmai tudás fejlesztése
Általános tudás fejlesztése
Fenntartható együttműködési formák támogatása
Társadalmi felelősség erősítése Környezettudatosság erősítése
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