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Hírlevél
A helyi vidékfejlesztési stratégia aktualitásai
A Vértes-Gerecse Akciócsoport Tervezést Koordináló Csoportja soron következő ülését 2008. április 22-én tartotta
Tarjánban. A TKCS vezetője, Magyarics Gábor beszámolt
az eddig elvégzett feladatokról, Musicz László pedig ismertette az egyesület alapszabályának már véglegesített változatát.

Az Irányító Hatóság minden vidékfejlesztési közösség tervezési időszakát (120
nap) meghosszabbította 1 héttel, hogy a
stratégia pontos, konkrét és a térségre jellemző információkat, fejlesztéseket, terveket tartalmazzon.

A helyi vidékfejlesztési stratégia „prioritások/intézkedések”
szakasza lezárásra került, a Vértes-Gerecse Akciócsoport
minden tagjának kiküldésre került, hogy az április 28-án
tartandó közgyűlésen ismert legyen. Ekkor ezt a 6 prioritást
és a hozzájuk tartozó intézkedéseket a közgyűlés tagjainak
el kell fogadniuk. A TKCS tagok minden fejlesztési elképzelést figyelembe vettek, ezen kívül értékelték a lakossági
fórumok, a települési adatfelmérő lapok, valamint a projektgyűjtő adatlapok mindegyikét, hogy átfogó képet kapjanak
a prioritások és intézkedések meghatározásánál.

Közben Komárom-Esztergom megye másik két közössége (Bakonyalja-Kisalföld
kapuja, Duna-Pilis-Gerecse kalandra hív a
régi vármegye) látogatást tett Schunder
Tibornál, a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség elnökénél, hogy megbeszéljék a közös feladatokat, és segítséget kérjenek a KEM Önkormányzattól.

Jelenleg a „helyzet-probléma-megoldás-eredmény”, - röviden HPME- megfogalmazásán dolgoznak a helyi tervezők,
hogy leszűkítsék és pontosítsák a fejlesztési témák körét.
Ezeket szintén a központi HVS felületre kell feltölteni. A
települések, civil szervezetek és vállalkozók által kitöltött
projektgyűjtő adatlapok segítségül szolgálnak a HPME-k
meghatározásában, hiszen ezekből ismerhetők meg a konkrét projektek és ötletek.
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értekezlete
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A Vértes-Gerecse Akciócsoport soron következő közgyűlése 2008. április 28-án 16
órai kezdettel Gánton, a Művelődési Házban (8082, Gánt, Béke tér 20.) kerül megrendezésre.
A közgyűlésen beszámolót tart a Tervezést Koordináló Csoport az elmúlt egy hónap
eseményeiről, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) aktuális állapotáról. Szó lesz
a vidékfejlesztési stratégiai tervezés következő lépéseiről, valamint a megjelent vidékfejlesztési rendelet-tervezetekről és a kérelmek benyújtásáról.
Felhívjuk a figyelmet azon Vértes-Gerecse Akciócsoport tagoknak, akik még nem
nyújtották be igazoló papírjaikat az egyesület bírósági bejegyzéséhez, ezt tegyék
meg a közgyűlés napjáig.
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Vidékfejlesztési ötletek — Szomód
A csaknem kétezer lelket számláló Szomód a rézkortól folyamatosan
lakott település.
A legjelentősebb ókori kultúra a rómaiaké volt, erről feliratos kövek
tanúskodnak. Az akkor Zumuld alakban szereplő községet 1225-ben
említik először oklevelek.
1543-ban Tata elfoglalásával egyidőben Szomód is elpusztult. Érdekes módon a XVII. Században Tisza-melléki református magyarok
leltek otthonra e vidéken és az ezt követő időszakban leginkább
Eszterházy József telepítő tevékenységének köszönhetően szült feszültségeket. A betelepített württembergi katolikusok ugyanis olyan
előjogokat kaptak a birtokostól, amely méltán sértette a protestáns
vallású lakosságot. Ezt a két hitközösség templomának felépítési
időpontja is jelzi, hiszen a míg a katolikus németek is megérkezésük
után harmincöt évvel, addig a reformátusok csupán 1889-től gyakorolhatták vallásukat saját templomukban.

A Betlehem-pusztai erdészház

A rómaiak által épített áteresz

A mezőgazdasági termelésből élő település a szántóföldjein
búzát, a napsütéses dombok szőlőföldjein jó minőségű bort
termeltek.
A II. világháború a községben súlyos károkat okozott. A
felszabadulást követő időszak a község számára a szomszédos Dunaszentmiklóssal történő összecsatolást hozta. Az
1974-től közös tanács igazgatása alatt álló Szomód csak a
rendszerváltás után, 1990-ben vált ismét önállóvá.
A falu műemlékei leginkább a barokk kort és az
Eszterházyak tevékenységét idézik, hiszen Fellner Jakab
építész tervei nyomán épült a római katolikus templom 1775
és 1778 között, míg az itt található szobor a XVIII. század
első feléből való. A közeli Betlehem-pusztára az erdészház
miatt érdemes kilátogatni, de a református templom kertjében található, műemlékjellegű kőkeresztet is érdemes megnézni.
Gleichauf Panzió

A Gleichauf Panzió 1990-ben nyitott meg, akkor még Sörözőként üzemelt. Az évek folyamán a tulajdonos több fejlesztést is véghezvitt,
melynek eredményeként mára 15 férőhelyes panzió áll a Szomódra látogató turisták rendelkezésére. A panzióhoz egyéb szolgáltató létesítmények is tartoznak, mint pl. a szauna. A tulajdonos lehetőségeket lát a
falusi turizmusban, ezért is szeretne egy népszerűsítő kiadványt készíteni szálláshelyéről. A térség és a község természeti értékekben gazdag,
nyaranta több belföldi és külföldi kerékpáros keresi fel, illetve halad át a
településen, ezért a számukra mindenképpen hasznos információkkal
szolgál ez a kiadvány. Az összeállított prospektus célja, hogy bemutassa
a panziót, a panzió kínálta lehetőségeket. A magyaron kívül angol és
német nyelvű tájékoztatás, ezzel is több vendéget csábítva a községbe.
Cím: 2896, Szomód, Tatai u.

Hírlevél

I . é v f o ly a m 7 . s z á m

Oldal

3

Bemutatkoznak a Vértes-Gerecse Akciócsoport tagjai
EPONA Kft.
Az Epona Kft. 1990-ben alakult, a
cég az 1992-re megépült hortobágyi lovasfalu létrehozója és üzemeltetője és a hortobágyi ménes
tulajdonosa volt. A közel négyszáz
lóból álló ménesben 1991-től a
Ho lst ein i Lo vasszö vet séggel
együttműködve sportlovakat tenyésztettek. Ezalatt az idő alatt
nemzetközi versenyeket és országos bajnokságokat rendeztekk több
lovasszakágban. Fogathajtásban,
díjugratásban és díjolvaglásban
válagatott versenyzőikkel képviseltették magukat. 2000-től Magyarországon elsőként vásároltak tiszta
vérű spanyol lovakat. 2001-től áthelyezték székhelyüket Budapest
környékére, Szárra, azóta fő tevékenységük a spanyol lófajta népszerűsítése, tenyésztése és képzése.

A cég az évek során szerteágazó kapcsolatokra tett szert Spanyolországban
és a spanyol ló világában. Tagjai lettek
az ANCCE-nak (Spanyol Lótenyésztők Szövetsége) és kapcsolatban állnak minden spanyol lóhoz tartozó
szervezettel (hispano-arab szövetség,
azteca stb.).
Rendkívül jó baráti és üzleti kapcsolatban állnak több spanyol tenyésztővel, állatorvossal, lófuvarozó céggel,
rejoneadorokkal (torreadorok, akik
lóhátról küzdenek meg a bikával) és a
jerezi Királyi Spanyol Lovasiskolával
és annak lovasaival. Az évek során
kialakult, jól működő ismeretségeik
segítségével igyekeznek népszerűsíteni a tiszta vérű spanyol lovat, a hozzá
tartozó lovaskultúrát és a spanyol vérből kialakított új fajtákat, mint a
hispano-arab és az azteca (tiszta vérü
spanyol x quarter horse), céljuk a spanyol ló magyarországi tenyésztésének segítése, gazdagítása
és magas színvonalon tartása.

Pátkai Zenei és Kulturális Egyesület
A Pátkai Zenei és Kulturális Egyesület először
kórusként alakult meg 1999. nyarán, Pátkai
Vegyeskar néven. Az énekkart ma is zenekedvelő
felnőttek és gyermekek alkotják. A kórus létszáma
jelenleg 25 fő, de folyamatosan várják a jó közösségben énekelni vágyók jelentkezését. Az énekkar
tagjai nagyon lelkesek, már készülnek minden évben a hagyományosan megrendezésre kerülő falunapi rendezvényre augusztus 20-a tájékán. Így
nemcsak a falunapon, hanem a község más ünnepségein is nagy sikert arat a kórus, hol komolyzenei, hol pedig könnyűzenei (Bródy, István a király) művek előadásával.

Lehetőségük nyílt arra, hogy a községet képviselve
Pátkán kívül is fellépjenek. Énekeltek Székesfehérváron, Bodajkon és 2003. júniusában Lébényben, a
Nemzetközi Kórusfesztiválon. Minden alkalommal
sikeres szereplésükkel öregbítették a falu hírnevét.
2002-ben az énekkar felvette a BEL CANTO
Vegyeskar nevet. Bel Canto, annyit jelent „szép
ének”, mely tekinthető a kórus mottójának is, hiszen mind technikailag, mind pedig a művek érzelmi, és értelmi tartalmát tekintve a hitelességre és a
valódi szépségre törekednek. 2004-ben az énekkar
BEL CANTO ZENEI EGYESÜLET néven civil
szervezetté alakult.

Többször adnak önálló hangversenyt karácsonykor a helyi Művelődési Házban, a katolikus és a
református templomban. Koncertjeik célja, hogy
az ünnepeket örömtelivé, vidámmá, vagy alkalomtól függően magasztosabbá, lelkileg és gondolatilag elmélyültebbé tegyék közönségük számára.

A nagyon jó hangulatú próbák a kórustagokat valódi közösséggé formálták, ennek következtében próbákon kívüli összejöveteleket is szerveznek
(farsang, Tó - Party), melyek szintén nagyon vidám
hangulatban telnek.
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Logotervezés és ötletpályázat

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!

Határidő lezárult!
Pályázatot hirdettünk a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési
Közösség településeinek általános iskolái számára. A feladat az volt, hogy a gyerekek segítségével megtervezzük
ennek a szervezetnek az emblémáját. Olyan terveket, rajzokat, skicceket, vázlatokat vártunk, amik kifejezik a Vértes
és a Gerecse hegységeket, az ott élő embereket, a térség
kulturális és természeti értékekeit. A pályamunkák benyújtásának határideje 2008. április 18-a volt, és nagyon sok
érdekes, kreatív rajzot, emblémajavaslatot kaptunk. A beküldött munkákat a TKCS tagjai értékelik, és ünnepélyes
eredményhirdetése 2008. május 22-én lesz Várgesztesen.
Az iskolákat erről levélben is tájékoztatjuk. A legjobb rajzokat elkészítők pedig részt vehetnek egy élménykiránduláson a Vértesi Natúrparkban.

„Esély az együttműködésben” – élhetőbb vidék megteremtése konferencia
2008. április 14. Budapest, Duna Palota

A XXI. Század Egyesület szervezésében került sor az „Esély az együttműködésben” – élhetőbb vidék megteremtése című konferenciára Budapesten. A tanácskozáson jelen voltak a
vidékfejlesztés főbb emberei, polgármesterek helyi vidékfejlesztési irodavezetők, településfejlesztők, és még sokan mások.
A konferenciát Csabai Lászlóné, a Megyei Jogú Városok Szövetségének alelnöke, Nyíregyháza város
polgármestere nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte,
hogy a vidékfejlesztésben nemcsak a kistelepülések
és falvak vesznek részt, hanem nagy segítséget kaphatnak olyan nagyvárosoktól, mint Debrecen, vagy
Nyíregyháza, hiszen a fővároshoz viszonyítva ők is
vidéknek számítanak. A nyitó gondolatok után Glatz
Ferenc akadémikus, a Párbeszéd a Vidékért Egyesület elnöke mondta el gondolatait „Nemzetstratégia és
vidékfejlesztés” témakörben.

Ficsor Ádám, a Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkára beszámolt a 2007-2013 közötti
időszakra tervezett Új Magyarország Vidékfejlesztési Program főbb tengelyeiről. Majd Harangozó Gábor, az Európa Parlament képviselője már a 2014 utáni időszakot vázolta fel
az Európai Unióban, valamint, hogy hogyan
alakul a kistelepülések helyzete a jövőben.
Ezen kívül előadás hangzott el Pásztohy András miniszteri biztostól (Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium) a vidékfejlesztés esélyei az ÚMVP tükrében címmel, Halmai Gáborné országgyűlési képviselő összefoglalta az integrált közösségi terek kialakításának fontosságát, a kultúra és a vidékfejlesztés szoros kapcsolatát, Zongor Gábor, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkára pedig a kistelepülések jövőjét, a
falu képét vázolta fel. A tanácskozás végeztével lehetőség volt kérdéseket feltenni az előadókhoz, akik készséggel álltak a hallgatók
rendelkezésére.

