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I. évfolyam 9. szám

Hírlevél
A helyi vidékfejlesztési stratégia aktualitásai
Lezárult a 120 napos tervezési időszak
2008. január 21-én, a dunaszentmiklósi közgyűlésen vette kezdetét az a 120 napos tervezési időszak, mely a Vértes-Gerecse Előzetesen Elismert
Akciócsoport helyi vidékfejlesztési stratégiájának
megtervezésére, megírására irányult.
A várgesztesi (2008. május 30.) tervezést lezáró
közgyűlésen került sor a stratégia végső elfogadására. A Tervezést Koordináló Csoport tagjai (15
fő) ebben a négy hónapban folyamatosan követték
az Irányító Hatóság iránymutatásait, miként kell a
stratégát úgy megfogalmazni, hogy az a térség előremozdulását és jövőjének megalapozottságát támogassa. A tervezők minden esetben a térségi és a
helyi viszonyokat vették figyelembe, a fórumokon
elhangzott javaslatokat igyekeztek minél pontosabban beépíteni a stratégiába. A stratégia szakmai
megfelelését külső szakértők is segítették, illetve a
TKCS tagjai közül sokan foglalkoztak már területés vidékfejlesztéssel, turisztikával.
A helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS) a közgyűlés elfogadta, a véglegesítés megtörtént. A dokumentumok az Irányító Hatósághoz kerülnek,
döntést ők hozzák meg.

Hasznos

Az FVM rendelet szerint (93/2007.(VII. 29.)) az
előzetesen elismert akciócsoportnak jogi személyiségű nonprofit szervezeti formát kellett öltenie.
Így került sor a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési
Közösség nonprofit egyesület megalakítására,
melynek közel 112 alapító tagja lett az önkormányzatok, a civil szervezetek és a vállalkozók
együttműködésével. A Környén (2008. március
18.) megtartott alakuló közgyűlésen a tagság megválasztotta az egyesület tisztségviselőit. Elkészült
az egyesület alapszabálya, mely a módosításokat
is figyelembe véve 2008. április 28-án került véglegesített formába. Az alapszabályban megfogalmazott cél: hogy a 6 kistérségben (Tatai, Tatabányai Bicskei, Oroszlányi, Móri és Székesfehérvári) működő települési önkormányzatok, gazdasági
társaságok, vállalkozók, civil szervezetek, magánszemélyek és őstermelők vidékfejlesztéssel összefüggő tevékenységeinek koordinálása, pályázatainak elősegítése és a széleskörű partnerség megteremtése az elkészült Helyi Vidékfejlesztési Stratégia alapján.

A várgesztesi közgyűlésen történt...

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

2008. május 30-án tartotta a Vértes-Gerecse Akciócsoport soron következő, és egyben a tervezési időszak lezárását is jelentő közgyűlését. A napirendi
pontok alapján a közgyűlésen megjelentek elfogadták a HVS-t, megbeszélésre kerültek a LEADER
jogcímekhez tartozó megoldási javaslatok, hiszen
ezek azok az intézkedések, melyet a közösség magáénak érez. A TKCS vezetője beszámolt az eddig elvégzett feladatokról, és az utolsó simítások elvégzéséről. Ezen
kívül szó esett a már megjelent ÚMVP rendeletekről, kérelmek benyújtásáról. És
nem utolsó sorban a résztvevők megtekinthették a „logotervezés és ötletpályázat”
kiírásra beérkezett rajzokat is.
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Tervezzünk és fejlesszünk együtt!
Tájékoztató az ÚMVP eddig megjelent pályázatairól
Integrált közösségi és szolgáltató tér működtetésére,
illetve kialakítására való jogosultság elnyerése
(IKSZT)
A pályázat témája: a vidéki településeken a közösségek egyre eltávolodnak egymástól, hiányoznak
azok a szolgáltatások, melyek egy település vidéki
életminőségét támogatják. Ezért meg kell teremteni a közösségek megerősítésének, megerősödésének feltételeit, illetve a jó színvonalú közszolgáltatásokat kell biztosítani.

Vidéki rendezvények, falunapok szervezése

A pályázat célja:
•

a település kulturális értékeinek, hagyományainak és örökségének bemutatása

•

A kistérségi vagy térségi együttműködés,
a közösségi összetartozás erősítése

•

Korábban megvalósított rendezvények
sorába illeszkedő vagy új helyi, és kistérségi rendezvények megvalósítása

•

Helyi életminőség javítása, turizmus fellendítése
Az ÚMVP széles körű és hiteles, a helyi
sajátosságokhoz illeszkedő bemutatása,
megismertetése

Az integrált közösségi és szolgáltató tér:
•

olyan közhasznú épület, mely a vidéki településeken feltételeket biztosít a közösségek
kialakulásához, működéséhez, stb.

•

szolgáltatásszervezési modell, amely lehetővé teszi a helyi lakosság számára fontos közszolgáltatások egy épületben való működését

•

•

közösségi tér, a közösségi célú kezdeményezések színhelye

Pályázók köre: települési önkormányzatok,
nonprofit szervezetek, magánszemélyek, illetve települések összefogása

A pályázat kétfordulós.
Kik pályázhatnak: települési önkormányzatok, települési kisebbségi önkormányzatok, nonprofit
szervezetek, egyházi jogi személyek
Mit kell ellátni egy IKSZT-nek:
•

helyszín és feltételek biztosítása a falugazdász, HVI vezető, kistérségi koordinátor fogadóóráinak megtartására

•

Közösségi, közművelődési programok szervezése

•

Könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása

•

Ifjúsági közösségi programok szervezése,
stb.

Pályázati határidő: 2008. július 15.
Az IKSZT-vel kapcsolatosan bővebb információk
olvashatók az FVM honlapján az ÚMVP menüpontjában.

Tartalom: pályázni lehet olyan hagyományőrző vagy hagyományteremtő, kulturális, zenei,
népzenei vagy művészeti, esetleg szakmai rendezvényre (pl.: falunap, fesztivál, művészeti,
gasztronómiai, kulturális napok, szemináriumok, stb.)
Pályázati határidő: 2008. június 20.
Bővebb információ az FVM honlapján olvasható a Pályázatok menüpont alatt. A teljes dokumentum szövege, és a csatolandó mellékletek itt olvashatók és letölthetők.

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó
Európa!
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Bemutatkoznak a Vértes-Gerecse Akciócsoport tagjai
Vértesboglár
Vértesboglár köszönti
Önt!

A település története, hétköznapjai
A Vértes alján fekvő településről az első írásos
adat 1193-ból, III. Béla adományleveléből származik. A török után Esterházy birtok volt. A török
időkben elpusztult lakosságát az Esterházy család
1720-60 között több csoportban érkező, feketeerdei német telepesekkel pótolta. A korszak neves
építésze, Fellner Jakab a falu szélén plébániaházat
(1761), 1768-ban pedig földszintes vendéglőt épített (Kossuth u.78.). Az 1810-ben épített órapárkányos, gúlasisakos temploma a falu közepén található, előtte Nepomuki Szent János, Szent Flórián
és Szent Vendel szobra áll.
Bicske felé az út mentén a temető felé szép kőkereszt látható. Szép és hangulatos a pincesor, amely
az egykori borkultúrát idézi. A pincék a falu nyugati szélén találhatók. Különös hangulatot ad
Vértesboglárnak a széles és tágas Kossuth utca,
amely dél-észak irányban húzódik, szellős és áttekinthető képet kölcsönözve a falunak, amelynek
közepét a templom uralja. A faluban ma is számos,
a régi paraszti hagyományokat idéző lakóház látható.
Vértesboglár hagyományai elsősorban a helyi német kisebbség szokásaihoz és emlékeihez fűződnek. Az ezer fős faluban iskola és óvoda működik.
A lakosság igyekszik megtartani, illetve felidézni a
régi ünnepeket és szokásokat. Az élő faluban ünnepségek és bálok teszik színesebbé a hétköznapokat.

Kőkereszt a pincesor
kezdetén

A falu védőszentjeinek
szobrai

Természeti környezet, a Vértes
Alföldi jellegű láprétek hatalmas madárcsapatokkal, száraz füves puszták tavaszi virágtenderekkel,
mediterránt és magashegységeket idéző növényritkaságok, vadregényes tájak az ország közepén, ez
mind a Vértes és környéke, a változatosság világa.
Mintha a magyar tájak mind adtak volna magukból
egy kicsit, hogy valóságos szabadtéri élő múzeumként, valahol e kicsiny országban együtt legyen
meg minden érték és szépség, melyet a természet
alkotott. A környezetéből meredeken kiemelkedő,
lapos dolomittömbjét a tektonikus repedések és a
víz munkája nyomán kialakult szűk szurdokvölgyek sokasága teszi változatossá. A Csókakőtől
Csákváron át Szárig húzódó hegységperem déli
kitettségű oldalain szubmediterrán klímaviszonyok
mellett sziklagyepek és karsztbokorerdők találhatók, otthont nyújtva számos ritka, esetenként csak
itt előforduló élőlénynek (pl. keleti gyertyán, öves
százlábú). A völgyek
északra néző oldalai
ugyanakkor több helyütt
alhavasi jellegűek, itt a
magashegységeket idéző,
erősen illatos virágú növényekkel (pl. cifra kankalin,
henye boroszlán) találkozha- Henye boroszlán
tunk. A változatos terephangulatokkal rendelkező hegység
híres vadállománya miatt királyainknak is kedvenc vadászterülete volt.
A Vértes ragadozómadárállománya Európa-hírű. A
számtalan fészkelőhelynek köszönhetően számos kipusztulással fenyeget ett rit ka
ragadozómadár él itt, köztük a
kerecsensólyom és a parlagi
sas.

Kerecsensólyom
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Vértes-Gerecse
Akciócsoport

Hamarosan megalakul a Gerecse Natúrpark

64 209 lakos
37+1 település
6 kistérség
37 önkormányzat
51 civil szervezet
33 vállalkozás

Az AVOP LEADER+ programban nyílt lehetőség arra,
hogy a MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezete
elkészítse a Gerecse Natúrpark megvalósíthatósági tanulmányát. Annak érdekében, hogy a Gerecse Natúrpark mielőbb új szervezőerőként segíthesse elő a Gerecse vidékének
fenntartható fejlesztését, turizmusának fellendítését, fórumsorozat keretében került bemutatásra, hogy a natúrpark előnyöket, lehetőségeket nyújt a térségben élők számára.
Fórumsorozat helyszínei és időpontjai:

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

Tata, Pálma Rendezvényház (Angolkert)
2008. május 27. 16.30 óra
Tatabánya, Városháza 1. emeleti tanácsterem
2008. június 2. 16.30 óra
Bajna, Általános Iskola
2008. június 4. 17.00 óra
Lábatlan, Gerenday Közösségi Ház
2008. június 10. 16.00 óra

Térségünket érintő rendezvények
Tardosi Falunap
2008. június 20-22.
Malomvölgy –focipálya
Röviden a programkínálatból: rockkocsma, főzőverseny, focikupa, hagyományőrző népi játékok gyermekeknek, szombaton este hagyományos szlovák bál, Berecz András műsora és még sok érdekes program Információ: www.tardos.hu
10. Kocsitoló Fesztivál
2008. július 12-13.
Kocs, Faluház
A kétnapos rendezvényen koncertek (Republic, Fiesta, stb.), kézművesek kirakodóvására, néptánc
együttesek bemutatkozása (Aranykocsi Néptáncegyüttes, Ezüstszekér néptánc csoport, Dunamocsi
Vadvirág Együttes), trófea kiállítás mellett a leglátványosabb a települések kocsitoló versenye lesz.
Részletes program: www.kocs.hu

