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Hírlevél
Közgyűlés
A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség soron
következő közgyűlését Környén a Művelődési Házban, 2008. március 18-án tartotta. A tagok 100%-os
megjelenésére volt szükség, mivel a közgyűlés egyben a létrehozandó nonprofit egyesület alakuló közgyűlése is volt.

A módosításokat a közgyűlés is véleményezte,
majd ennek megvitatása után elfogadásra bocsátották.

A napirendi pontok között szerepelt a közösség
tisztségviselőinek megválasztása. Minden kistérség állított jelölteket, majd a közgyűlés elé terjeszMagyarics Gábor, a Tervezést Koordináló Csoport tették, és nyílt szavazáson megszületett az eredvezetője beszámolót tartott az eddig megtett felada- mény:
tokról. A 120 napos tervezési időszakból már a fele
Elnök: Schunder Tibor, Baj község polgármestere
eltelt. Így sor került a „helyzetelemző szakasz” lezárására, valamint már elkezdődött a „prioritások, Alelnökök: Végh Konrád, Csókakő község polgármestere és Magyarics Gábor, a Pro Vértes Közalaintézkedések” szakasz. Ennek során meg kell hatápítvány képviselője
rozni azokat az irányokat, melyek a vidékfejlesztési
stratégia vonalát megadják. A legtöbb érintett tele- Elnökségi tagok:
Sümegh István, egyéni vállalkozó (Naszály)
pülésről érkeztek már projektötletek, ezek is feldol- •
gozásra, illetve beépítésre kerülnek az intézkedések •
Tebele Sándor, Vörösmárvány Alapítvány
meghatározásakor. A TKCS tagok hetente tartják
(Tardos)
megbeszéléseiket, melyeken minden fontosabb kér- •
Nagy György, polgármester (Szomor)
désre kitérnek, ami befolyásolhatja a közösség vi•
Beke László, polgármester (Környe)
dékfejlesztési stratégiáját.
•
Krüpl Etelka, Vértessomló Közművelődéséért
A közgyűlésen megvitatásra került a közösség alapEgyesület
szabálya is, mely több esetben módosításra került
•
Kiss Ferenc, polgármester (Kömlőd)
az egy hónappal ezelőtti változathoz képest.
•
Kunkli Ferenc, egyéni vállalkozó (Dad)
•

Kulbert Szilveszter, Csákberény Fejlesztéséért
Egyesület

•

Krähling János, polgármester (Sárkeresztes)

•

Menyhárt István, „Háló” Zámoly Fejlődéséért
Egyesület

•

Kovács László, Gánt-Vehretal Nemzetiségi
Egyesület

•

Dr. Kovács György Zoltán, Által-ér Szövetség

Hasznos

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

Felügyelő bizottság:
•

Bódis Jánosné, polgármester (Kocs)

•

Vas Istvánné, polgármester (Magyaralmás)

•

Grúber Zoltán, polgármester (Kecskéd)
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Vidékfejlesztési ötletek
Vértessomló
Vértessomló Község Komárom-Esztergom megye
1254 fős települése a Tatai medencében Tatabánya kis térséghez tartozik. A Vértes-hegység északi részén a 330 méter magas Nagy-Somlyó lábánál fekszik. A település és környéke már a római
korban is lakott hely volt. A térség gazdaságába a
területen zajló bányászati tevékenység révén kapcsolódott be. A felszíni bányászatnak, a különböző anyag lelőhelyek (szén, homok, kavics) színtere volt a község hosszú ideig. A bezáró bányák
jelzik, hogy a gazdasági szerkezet átalakulóban
van. A XVIII. század végén az itt lakók közvetlen
a felszín alatt húzódó szénrétegre bukkantak. 1780
-ban kezdődött a szénkitermelés, mely 1893-ig
folyt.

A község 2230 hektáros közigazgatási területének 65,4 %-át erdő borítja.
A község infrastruktúrája teljesen kiépített. A 80
km-re fekvő fővárosból igen sokan járnak ide
hétvégente pihenni, hiszen a környék nyugodt
csendje sok embert csábít erre a vidékre. A település környékén találhatók a XIV. századi eredetű gótikus Vitány-vár romjai és a körülötte elterülő 67 hektáros parkerdő. A Vértes-hegység adta táj szépségei és kirándulóhelyei igen sok látnivalót nyújtanak a látogatóknak. Ilyen látnivalók:
Vitányvár, Mátyáskút, Szarvaskút, Szép Ilonka
forrás.

LEADER+ pályázatok Vértessomló községben
Vértessomló község egyik fontos feladatának tekinti az építészeti
örökség védelmét, ezen felül a turizmus fejlesztését. Így került sor a
helyi kápolna korhű rekonstrukciójára. Az épület elhelyezkedését
tekintve jól megközelíthető, az úttal párhuzamosan áll, így körüljárható. A kápolna előtt tart a község minden évben adventkor egy közösségi rendezvényt, melyre nemcsak a faluból, hanem a környék
településeiről is nagyon sokan érkeznek. A kápolna felújításával
még színvonalasabbá tehetik az itt megrendezett műsorokat.
A településen kimagaslóan jó a közösségi élet és a hagyományápolás, melyet
rendezvényeik és civil szervezeteik sokasága is bizonyít. Az év folyamán számos közösségi rendezvényt szerveznek, ezen kívül fontos feladatuknak tartják
a település építészeti emlékeinek megőrzését.
A régi harangtorony a település egyik forgalmas helyén áll, ahol a nemzeti ünnepek megtartását tervezik, ezért volt szükséges a felújítása. A torony egykoron tűztoronyként működött, romantikus stílusban épült. Felújításával a település színvonala is emelkedik, több látogató érkezik Vértessomlóra.

Szálláshellyel is szolgál a Vértes-Gerecse akciócsoport tagja
Margó Panzió és Kertvendéglő (Tankó Imre Györgyné)
2823, Vértessomló, Zrínyi u. 2.
Tel.: 06-34-493-198, 06-20-9425-559
Csodálatos környezet, jó levegő… a Vértes gyönyörű településén, Vértessomlón egész évben várja Önöket a
családias hangulatú panzió, két-, három-, illetve négyágyas szobákkal. Megrendelésre házias ételeket is készítenek. Iskoláknak, csoportoknak az egész ház bérlése esetén nagymértékű kedvezményt biztosítanak, és üdülési csekket is elfogadnak!
Szeretettel várnak minden kedves leendő Vendéget!
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Bemutatkoznak a Vértes-Gerecse Akciócsoport tagjai
Szép Jelen Alapítvány
Az alapítványt 1991-ben hozták létre, céljuk: „a
családban élő sérült személyek életfeltételeinek
javítása, a sérült gyermeket nevelő/felnőtteket gondozó családok és szakemberek támogatása.”
Ennek tükrében 1992-ben kezdték el a Fecskepalota üdülőház építését nonprofit szervezetek bevonásával. Az épület azóta egészségkárosodott és fogyatékos személyek speciális üdülőjeként működik, évente mintegy 1400 fő rekreációs célú, csoportos üdülését szolgálva.
Diákcsoportok számára erdei iskola helyszíneként szolgál a ház. Alkalmas továbbá a Fecskepalota konferenciák, szakmai továbbképzések, tréningek, más közösségi alkalmak megrendezésére
is.

Elérhetőségük: tel/fax: 06-22-354-404
E-mail: fepa@mail.datanet.hu,
online.hu

racz.hilda@t-

Honlap: www.fecskepalota.hu

Lehetőség van ötéves szerződés megkötésére. A
szerződés azt jelenti, hogy a csoportok és alapítvány öt évre előre egyezteti a csoportok üdülési
időszakait, amiért mindkét fél felelősséggel tartozik. Ez többletköltséget nem ró a csoportra (azaz
nincs külön díja az üdülési jog megváltásának),
viszont tervezhetővé teszi az üdülést mindkét fél
számára.
Az épület belülről akadálymentesen átjárható,
kapaszkodókkal felszerelt, a hozzá tartozó udvart
és parkolót is akadálymentesen alakították ki. Az
épülethez 2000-ben hozzáépítettek egy rehabilitációs szárnyat (ami szintén könnyen átjárható).
Építettek egy többfunkciós tornaszobát, amelyet
egyrészt tornaszerekkel szereltek fel, másrészt
olyan eszközökkel, amelyek alkalmassá teszik a
létesítményt továbbképzések, előadások, konferenciák megrendezésére. A rehabilitációs szárnyban található továbbá egy vizes blokk és egy foglalkoztató helyiség, amiben egy kenyérsütő kemencét építettek fel.

Révalmási Tutajos Vízisport Egylet
Az egyesület 1996-ban alakult, tevékenységét elsősorban Dunaalmás és Neszmély községekben
végzi. 2005. októberében rendezték meg az V. Tutajos kupa elnevezésű nagyszabású programot,
valamint utánpótlás tábort szerveztek augusztusban Neszmélyen. Ezenkívül Évadnyitó túrát, családi napot, Által-ér Túrát (Mikovényi Emléktúra),
és különféle teljesítménytúrákat is szerveznek.
2006-ban pályázatot nyújtottak be “Nyitott csónakház” címmel, melynek keretében 2006. június
17-e és szeptember 24-e között 15 hétvégén nyitva
tartott a csónakház. Lehetőség van túrakenu kölcsönzésére, a bevételt a csónakházi beruházásokra
fordítják. Az egylet két szakosztályt működtet, a
verseny kajak-kenu szakosztály utánpótlás neveléssel foglalkozik. Túraszakosztályuk folyamatosan túrákat szervez, illetve vízi közlekedési alapismereteket oktat. A csónakházban edzési lehetőséget biztosítanak az érdeklődők számára. Dunaalmás és Neszmély civil partner szervezeteit folyamatosan értesítik programjaikról.

Rendezvényeiket minden évben sikerrel bonyolítják le, ilyenek a Tutajos Kupa, Évadnyitó Túra, Által-ér Túra. Ezeket a jövőben is szeretnék megrendezni. Az egyleten belül működik egy túraszakosztály, amely amatőr sportolóknak rendszeresen 1-3
napos vízi, és szárazföldi túrákat szervez, illetve
vízi közlekedési alapismereteket ad át. Legfontosabb cél, hogy ezen szakosztály egyre több, átfogóbb túrát szervezzen és egyre több embert oktathasson vízi közlekedésre.
Szeretnének a szakosztály vezetésével kerékpáros
túrákat is lebonyolítani az akciócsoport területén.
Az igény mindenképpen megvan egy ilyen jellegű
túrázásra is, így pályázott az egylet sikeresen az
AVOP LEADER+ Programban kerékpárok beszerzésére. A tevékenységi kör ezáltal kiterjeszthető,
Dunaalmás és Neszmély után a szlovákiai Path
községre és Dunaszentmiklósra, valamint az egész
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség területére is.
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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
Prioritások:
1.

A Vértes-Gerecse térség jövedelemtermelő- és versenyképességének
növelése, valamint önellátó képességének fejlesztése

2.

A Vértes-Gerecse térség integrált
turisztikai fejlesztése

3.

A Vértes-Gerecse térségben vonzó
települési környezet megteremtése

4.

A társadalmi kohézió és érdekérvényesítés erősítése

5.

A Vértes-Gerecse térség épített, természeti és kulturális értékeinek
megmentése és hosszú távú megőrzése

6.

Erőforrások fenntartható hasznosításának támogatása

Intézkedések:
1.1. A Vértes–Gerecse térség mező- és erdőgazdálkodásának fejlesztése
1.2. A Vértes–Gerecse térség iparának fejlesztése
2. 1. A Vértes–Gerecse térség arculatát meghatározó vonzerők turisztikai termékké fejlesztése
2.2. A Vértes–Gerecse térség turisztikai fogadóképességének javítása
2.3. A Vértes–Gerecse térség turisztikai termékeinek piacra vitelének
támogatása
3.1. A Vértes–Gerecse térség településeinek infrastrukturális fejlesztése
3.2. A Vértes–Gerecse térség településeinek életminőség-javító fejlesztése
4.1. A Vértes–Gerecse térség társadalmi tőkéjének erősítése
4.2. A Vértes–Gerecse térségben rendelkezésre álló humán erőforrás
fejlesztése
5.1. A Vértes–Gerecse térség természeti értékeinek megőrzése, helyreállítása, fejlesztése
5.2. A Vértes–Gerecse térség épített örökségének megőrzése, helyreállítása, fejlesztése
5.3. A Vértes–Gerecse térség kulturális értékeinek megőrzése, helyi
identitástudat erősítése
6.1. Megújuló és megújítható energiaforrásokra épülő fejlesztések és
hasznosítások
6.2. A Vértes–Gerecse térség adottságira építő táj- és természetgazdálkodási programok támogatása
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