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Hírlevél
A helyi vidékfejlesztési stratégia aktualitásai
A Vértes-Gerecse Akciócsoport Tervezést Koordináló Csoportja soron következő ülését 2008. április 2-án tartotta Pátkán. A TKCS vezetője, Magyarics Gábor beszámolt az eddig elvégzett feladatokról, valamint az egyesület alapszabályának alakulásáról.
A TKCS tagok jelenlegi feladata, hogy a „prioritások, intézkedések” szakaszban megfogalmazzák azokat a legfontosabb irányokat, mely ennek a térségnek a vidékfejlesztését
mozdítja elő. A TKCS 6 fő prioritás köré rendezte azokat a
cselekvéseket, melyek mentén alakulnak majd ki a pályázati
kiírások. A 6 fő prioritás:
•

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

•

A Vértes-Gerecse térség integrált turisztikai fejlesztése

•

A Vértes-Gerecse térségben vonzó települési környezet megteremtése

•

A társadalmi kohézió és érdekérvényesítés erősítése

•

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

•

Erőforrások fenntartható hasznosításának támogatása

Hasznos

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

Ezen kívül a TKCS feladata egy olyan
négyes struktúrájú „helyzet-problémamegoldási javaslat-eredmény” (HPME)
összeállítása, mely feltárja a térség minden egyes problémáját és annak megoldását. A HPME-k azért lényegesek, mert
nemcsak az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program lehetőségeit írja le, hanem a tervezőknek más forrásokat is meg
kell jelölniük, így lesz komplex a helyi
vidékfejlesztési stratégia. A HPME-ket az
on-line felületre úgy kell feltüntetni, hogy
azokat 1-től 10-ig rangsorolni kell. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy csak
ennyi HPME van a Vértes-Gerecse térségében, csupán a helyi vidékfejlesztési
stratégiában ennyi jelenik meg.

Logotervezés és ötletpályázat
Hamarosan lejár a határideje a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség településeinek általános iskolái számára kiírt pályázatnak, melyben arra kérjük a gyerekeket, hogy tervezzék meg ennek a szervezetnek az emblémáját.
Még várjuk azokat a terveket, skicceket, rajzokat, ötleteket, 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.
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Vidékfejlesztési ötletek — A vértesszőlősi tájház
A község múltját, hagyományait bemutató faluház, tájház kialakítása már 1992 után megkezdődött. A régi parasztházat a helyi önkormányzat vette meg néprajzi gyűjtemények elhelyezése céljából. Azóta restaurálták, és a helyi népi bútorzattal, tárgyakkal be
is „lakták”. A hosszú parasztház 7 helyiségből áll.
A tisztaszoba padlózott, helyi szövésű rongyszőnyegekkel terítették le. A két ablaktól jobbra húzódó fal mellett ágyvégekkel érintkezve két ágy látható, melyet piros színű, aranyozott
virággirlandokkal szegélyezett gyári készítésű ágyterítő fed be.
A konyha szabadkéményes, mely eredeti állapotban maradt meg.
A szabadkémény szűkülő terét körben égetett téglával alakították
ki, kormos színűk őrzi az egykori tüzelés emlékét. A szabadkéményt elválasztó falon tányérok függnek.

A konyhából nyílik az agyagos padozatú szoba, melyben a család
aludt. Ezért itt mindennapi bútorzat látható, két vetett ágy, szekrények, asztal, és a négyfiókos sublót. A falakon családi képek, melyek különböző eseményeket örökítenek meg.
Az épülethez hagyományos gazdasági létesítmények is tartoznak,
így kapnak teljes képet egy falusi portáról az ide látogató turisták.
Az önkormányzat célja, hogy a már berendezett házhoz a gazdasági épületek és használati eszközök is kiállítva legyenek (góré,
akol, ólak, eke, szán, szekér, stb.) Egy nyitott, de fedett bemutatóteret, és hozzá kapcsolódó közösségi teret alakítottak ki a
LEADER+ programban elnyert támogatásból. A cél az volt, hogy
itt kézműves foglalkozásokat is tartanának. A tájház több szempontból is használható lesz, mert egyrészt múzeumként, másrészt
helyet ad a különböző foglalkozásoknak, (szövés, fonás, fafaragás), valamint ismeretterjesztő előadásoknak (szőlészet, borászat,
helyi hagyományok megismerése).

Kikapcsolódási lehetőségek Vértesszőlősön
N-Nábob Kft.
Vértesszőlős, Szabadság telep 8-9.
Tel.: 20-454-6830
A pihenésre és felüdülésre vágyókat a N-Nábob Kft. barátságos vendégházai várják. A csendes, családias, falusias hangulatú, egész évben üzemelő vendégházak különösen ajánlottak a vidéki életet és természetet kedvelőknek,
családok, társaságok közös üdülésére. A vendégházakban kényelmes szobák, színes Tv, jól felszerelt konyha,
hűtőszekrény, fürdőszoba található. Van közös társalgó, zárt parkoló, játszótér, nyársalóhely, halastó, lovaspálya,
kempingezési lehetőség.
Lovascentrum: „Lovagolj az egészségedért!”
A legkisebbektől (4-5 éves) egészen felnőttekig vállalják a lovasoktatást kezdőtől haladóig szakképzett oktatóval.
Iskolai szünetekben és a nyári szünidőben bentlakásos és bejárásos lovastáborokat szerveznek.
Nyitva tartás egész évben, telefonos vagy személyes bejelentkezés alapján.
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Bemutatkoznak a Vértes-Gerecse Akciócsoport tagjai
Csókakő község
A község Fejér megye egyik gyöngyszeme, a Vértes hegységben található, 1100 lakosú kis település. A falu gazdag történelmi múlttal rendelkezik,
itt található az a középkori vár, melyet a Csák
nemzetség épített, majd több tulajdonosa is volt: a
Rozgonyi család, a Báthoryak, Kanizsaiak,
Nádasdyak, a törökök, a Hochburgok, Lambergek.
A tatárjárás után a XIII. században épült - kezdetben a Csákok tulajdonában álló - várat már 1299ben említi írásos forrás.
A Tervezést Koordináló
Csoport ülése
2008. január 24.

A vár alatti, egykor "Váraljá"-nak nevezett község az 1750-es években népesült be. Többen telep ü lt e k
ide S zék esfe hér várró l
is.
A móri borvidékhez tartozó község híres bora az
ezerjó, mely sokak szerint ezen a tájon terem a
legjobb minőségben. A faluban elszórtan is találunk borpincéket, a pincesorokat az AlsóMagyalos és az Aranyhegy alatt alakították ki.
Mára az ezerlelkes község a falusi turizmus egyik
kedvelt központjává vált. Csókakő déli határában
egy 20 hektáros területen parkerdőt alakítottak ki,
ahol százévesnél is idősebb csertölgy állomány
él. A községen keresztül halad az Országos Kéktúra útvonala.
A folyamatosan épülő, szépülő Csókakő lakói
mindig hagyományos vendégszeretettel várnak
minden idelátogató vendéget.

Csókakői Várbarátok Társasága
A Várbarátok Társaságát a csókakői várral kapcsolatosan kialakult áldatlan állapotok hívták életre. Sörédi Pál, a helyi Általános Iskola akkori
igazgatója találkozóra hívta össze Csókakőn az
érdeklődőket, szimpatizánsokat valamint Csutor
Évát, az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Műemlék Felügyeleti Igazgatóságának igazgatóhelyettesét, tovább Fülöp Gyulát a teendők, lehetőségek megvitatására. 1995. március 25-én alakult
meg a Csókakői Várbarátok Társasága. Kezdetben
mindössze 28 tagja volt, ez a létszám mára 100
főre duzzadt. Tagjainak sorában jogi személyek is
megtalálhatóak. 1996-ban tagdíjakból, szponzori
és önkormányzati támogatásból, társadalmi munkából történtek meg az első lépések a vár állagának megőrzése, a pusztulás megállítása érdekében.
A vár megmentését célzó rekonstrukciós munkálatok, régészeti kutatások támogatások és pályázatok révén folyamatosan zajlanak.

1997-98-ban a régészeti feltárások tovább folytak
a fellegvárban. Feltárásra került a kapu, előudvar
és a barbakán. 1999-ben a vár fennállásának 700.
évfordulóját ünnepelték a település lakóival az ősi
várban kulturális, tudományos és szórakoztató műsorokkal. E nevezetes évforduló alkalmából adta ki
a Polgármesteri Hivatal a település kultúrtörténeti
áttekintő könyvét "A 700 éves Csókakő" címmel.
2001 szeptemberében az 1601-es sárvízi, törökök
elleni győztes csata emlékére nagyszabású várjátékot rendezett az Önkormányzat és a Várbarátok
Társasága. A Társaságnak 1999-ben alakult meg a
Lovagi Tagozata, amely évente új lovagokat avat.
A Társaság vezetősége minden év tavaszán taggyűlésen ismerteti az elvégzett munkát, beszámol
az elért eredményekről és tájékoztatást ad az év
várható feladatairól. Felvilágosítást adnak a régészeti és felújítási munkálatokról.
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Vértes-Gerecse
Akciócsoport
64 209 lakos
37+1 település
6 kistérség
37 önkormányzat
51 civil szervezet
33 vállalkozás

XXVII Gerecse 50 teljesítménytúra
2008. április 19. szombat
Az Olimpiai ötpróba pontszerző túrája!
Rajt: Tatabánya, Jubileum Park
6 órától 8:30-ig
Szintidő: 12 óra , Nevezési díj: 600 Ft/fő
Útvonal: Tatabánya Jubileum Park – János forrás – Baji Vadászház –
Tardosbánya- Pusztamarót – Héreg – Bányahegy – Koldusszállás –
Kisréti Vadászház – Panoráma út – Turul – Tatabánya Jubileum Park
A szintidőn belül célba érkezők megkapják a teljesítménytúra színes
jelvényét!
Ezen a napon teljesíthető a 10 és 20 km-es IVV Túra
Rajt: 6 órától 11 óráig Nevezési díj: 300 Ft/fő

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

Rendezők: Komárom-Esztergom Megyei Természetbarát Szövetség
Tel.: 34/510-502, 34/510-503
Email: gerecseivv@freemail.hu
Főrendező: Horváth Zoltán, 30/579-3249

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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