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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Sikerekben Gazdag,
Boldog Új Évet kívánunk
minden kedves Tagszervezetünknek!

Beszámoló a sárkeresztesi
Elnökségi ülésről
2009. december 2-án Sárkeresztesen tartotta a VértesGerecse Közösség Elnöksége soron következő ülését. A megbeszélésen meghívott vendégek is voltak, a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Veszprém Megyei Kirendeltségének
munkatársai, Umenhoffer Ferencné és Rasovszky Zita. A meghívott előadók beszámoltak az MVH és a HACS-ok eddigi közös
munkájáról, és a jövőbeni közös feladatokról. Elmondták az
ÚMVP III. tengely 4 intézkedésének első körös tapasztalatait, a
leggyakrabban előforduló hibákat és az esetleges kizáró okokat.
Felhívták a figyelmet arra, hogy ezekre az észrevételekre figyeljenek oda a következő beadási időszakban is.
A mostani beadási időszak különbözősége az, hogy a
támogatási kérelmeket már a HACS-hoz kell benyújtani, a delegálási szerződés alapján ők fogják ellátni a teljes kérelemkezelési feladatokat, kezdve a rögzítéstől az előzetes helyszíni szemlékig. A Vértes-Gerecse Közösség is november 16-án teljesítette
a delegálási feltételeket, november 30-tól rendelkezésre áll számukra az IIER rendszerhez való jogosultság is. A munkát most
már megkezdhetik, de az MVH biztosítja őket arról, hogy bármi
kérdés merül fel, segítenek a megoldásban.
Következő napirendi pontban a LEADER jogcímre beérkezett
pályázatokról rövid összefoglaló hangzott el, összesen 37 db pályázatot küldtek be a munkaszervezet irodájába, ebből 5 db-ot
az MVH fog kezelni összeférhetetlenség miatt.
Móricz Beáta felhívta a figyelmet a III. tengely módosított és új
rendeleteire, az új MVH-s adatlapokra, melyekre oda kell figyelni a beadáskor.
Az ülés végén elhangzott, hogy egy elnökségi tag lemondása miatt új delegáltat kell választani, első körben az illetékes kistérségből (tatabányai), majd azután merülhet fel annak
a lehetősége, hogy az elnökség létszáma csökkenjen.

Látogatás az ALREVO
Kft-nél Sárkeresztesen
A sárkeresztesi Elnökségi ülés után szakmai találkozóra voltak hivatalosak az elnökség tagjai és a meghívott vendégek. Az Alrevo Kft sikeresen pályázott
a III. tengely mikrovállalkozás fejlesztésére. A projekt címe: Energiatakarékos raktárépület építés és
megújuló energiahasznosítás. A már működő vállalkozás faipari tevékenységének bővítése és energiatakarékos fejlesztése céljából új pinceraktárt épít
Sárkeresztesen, melynek fűtéséhez a gázt kiváltó
fa brikettre alapozott fűtésrendszert üzemel be a
támogatásból. 5 új munkahelyet hoz létre a jelenlegi 5 mellé, melyből 5 fő hátrányos helyzetű lesz.
Az üzemlátogatás és szakmai megbeszélés sikerrel
zárult, a tapasztalat és a látvány minden látogató
tetszését elnyerte.
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Összefoglaló a 2009-es évről
A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösséget 2008. október
15-én jegyezte be a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1707-es számon. Az egyesületnek 98 alapító tagja van, akik
az önkormányzati, a gazdasági és a civil szférából kerültek ki.
Az egyesület létrehozásában 37 település működött közre,
Komárom-Esztergom és Fejér megyéből egyaránt. Az Elnökség 15 fős tagságában minden kistérség képviselteti magát.
A Felügyelő Bizottság három fős, akik a szervezet hatékony
és a törvényeknek megfelelő működését biztosítják.
Az egyesület fő célja a vidékfejlesztés és településfejlesztés.
A 2008-ban elkészített és az Irányító Hatóság (FVM) által
elfogadott helyi vidékfejlesztési stratégiát (HVS) azért fogalmazták meg, hogy előkészítsék a térséget az uniós vidékfejlesztési források lehívására. A vidékfejlesztési stratégia egy
olyan komplett tanulmány, melyből megismerhető a térség
gazdasági, infrastrukturális, közéleti, oktatási környezete,
kulturális és természeti értékei, az egyes települések legfontosabb problémái és kitörési pontjai. Ezen kívül a stratégia tartalmaz  pályázati lehetőségeket is, melyek igazodnak
a hazai és uniós forrásokhoz.
Tájékoztatás
A Vértes-Gerecse Közösség folyamatosan nagy hangsúlyt
fektetett a tájékoztatásra, a lakosság, a vidékfejlesztésben
érdekeltek tájékoztatására. Az aktualitásokról tájékoztató
leveleket, hírleveleket küldött ki. Az akciócsoport honlapját
(www.vercse.hu) folyamatosan frissítjük.
Állandó feladatainkat az IH (Irányító Hatóság) szabja meg,
melyek a következők:
irodafenntartás és működtetés
HVS felülvizsgálata
(amikor éppen aktuális, a rendeletek megjelenése
előtt)
Tájékoztatási tevékenység
(médiákban való megjelenések, honlap
működtetése)
Fórumok tartása, ügyfelekkel való kapcsolattartás
Helyi rendezvények összegyűjtése
Regionális értekezleten való részvétel
IH vagy MVH által tartott képzéseken
és vizsgákon való részvétel
Központilag szervezett és helyi rendezvényeken
való részvétel
(falunapok, Magyar Vidék Napja, stb.)
A rendszeres munkatervi feladatok mellett vannak folyamatosan aktuálisak is, melyeket szintén az FVM-VKSZI, vagy
MVH útmutatásai alapján végzünk.
Különböző rendezvények, események gyűjtésében és lebonyolításában is részt vettünk, miközben felülvizsgáltuk a
HVS-t, kidolgoztuk a LEADER rendelet megjelentetéséhez
szükséges HACS specifikus részeket, képzéseken vettünk
részt, amely már részben az akkreditációs folyamathoz tartozott. Beszámolási kötelezettségünk az IH fele 2 havonta
van.

ÚMVP III. tengely 4 intézkedése
2008 októberében hirdette meg az FVM az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes intézkedéseit,
melyben lehetőség nyílt mikrovállalkozások fejlesztésére, turisztikai tevékenységek ösztönzésére, vidéki örökség
megőrzésére és falumegújítás- és fejlesztésre. A kérelmeket
az egyesülethez is el kellett juttatniuk az ügyfeleknek, hogy
elkészíthessük azok előzetes pontozását a megadott szempontrendszer és a HVS-hez való illeszkedés alapján.
A kérelem beadására nyitva álló időszakban folyamatosan
tartottuk a kapcsolatot az ügyfelekkel, segítséget nyújtottunk nekik a kérelmek összeállításában, projektgenerálásban. Minden érintett településen tájékoztató fórumot tartottunk a hatékony pályáztatás érdekében.
Az egyesülethez összesen 60 db kérelem érkezett be 2009.
január 12-ig. A munkaszervezet munkatársai 20 nap alatt elvégezték az előzetes pontozást, majd az elnökség döntését
továbbítottuk az FVM IH részére.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) végezte
a kérelemkezelést, hiánypótlást és értékelésük alapján az
IH felállította a támogatási rangsorokat, majd végül a Vértes-Gerecse Közösség Elnöksége meghatározta a minimum
ponthatárt. (a támogatott kérelmekről az előző hírlevelekben olvashattak)

Működési költségek
A Megyei Területfejlesztési Tanácstól kapott 1 000 000,-Ft
támogatás a működési feltételek megteremtéséhez kellett,
ebből az összegből fedeztük az elindulást. Azóta folyamatosan hitelfelvételre szorulunk, mivel az elszámolásban
benyújtott költségeket csak 5-6 hónappal később fizeti ki
számunkra az MVH.
2 havonta történik az elszámolás, mely a 2 hónapban felmerült költségeket tartalmazza számlákkal alátámasztva.
Ezek közül a legfontosabbak: a munkatársak bérei, járulékai, utazási költségtérítés, könyvelés díja, irodabérlet, irodaszerek vásárlása, reprezentáció, postaköltségek, telefon- és
internethasználat, egyebek.
2009. október 15-től igényelhetnek az akciócsoportok
előleget, mely a 141/2007. FVM rendelet mellékletében
szereplő működési forrás 20%-át nem haladhatja meg. Az
előleg igényléssel a Vértes-Gerecse Közösség is élt, így közel
26 000 000 Ft előleget utalt át az MVH. Az előleggel 2010.
december 31-ig el kell számolnunk.
2010. évre is sok feladatot szeretnénk ellátni, megfelelve az
IH, az MVH és a közgyűlés által szabott irányoknak és céloknak. terveink között szerepelnek kiadványok készítése, tanulmányok megíratása több témában is, pl. lovasturizmus,
bor-és gasztronómiai turizmus. 2010-ben az egyesület már
több, mint 1 éves lesz, ezért lehetősége lesz hazai pályázati
forrásokra is pályázatot benyújtani (pl. NCA).
Reméljük, hogy egyesületünk 2010-ben is sikeres lesz, hatékonyan ellátja a feladatait.
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Bemutatkozik Bodmér község
Bodmér középkori eredetű
község, oklevelek már az
1300-as évek
első felében
említik. Fejér
megye északkeleti részén, a
Vértes délkeleti előterében fekszik, területe 717 hektár.
Fő vízfolyása a Bodméri patak, mely időszakos, száraz nyarakon rendszerint kiszárad.
A község a hányatott történelmi időszakokat követően mindig újra benépesült. A
két világháború között stagnált a lakosság
száma, azt követően azonban fogyásnak
indult. A vasútközlekedés hiánya, az ipari
üzemek távolsága akadályozta a község jelentősebb fejlődést a XX. század második
felében. Azonban az öntudatos és teherbíró lakosságnak köszönhetően Bodmér
nem jutott az elhaló falvak sorsára.   
A település lakosainak száma 237 fő. Eb-

Karácsony

ből 18 év alatti gyermek és fiatal 45 fő, a
foglalkoztatás szempontjából aktív korosztály a lakosság 57 %-át adja, a 60 év
felettiek aránya 24 %. Ezen adatokból látható, hogy a falu népességmegtartó ereje szempontjából számításba veendő korosztály a lakosság legalább ¾-ét jelenti.  
Bodmér község a rendszerváltást megelőző évtizedekben közigazgatásilag a 12
km-re lévő nagyközséghez, Csákvárhoz
tartozott.
1990. októberében megalakult a település képviselő-testülete. Az önkormányzat
önálló polgármesteri hivatalt működtetni
nem kívánt, így 1991. január 1. óta körjegyzőséget tart fenn Csákvár Nagyközség
Önkormányzatával.
Önkormányzati fenntartású intézmény
nem működik a településen, az egyetlen
jelentőséggel bíró, önkormányzati tulajdonú épület a Faluháza (110/1. hrsz.),
mely egy közösségi célokat szolgáló nagyobb egységből, valamint az orvosi rendelőt és a polgármester irodáját magában
foglaló kisebb traktusból áll.

Bodmér Község Önkormányzata ezen
épület utcafronti, közösségi célú egységének bővítésére, illetve  településképet
javító felújítására kívánja jelen pályázatát
benyújtani.   
Az önkormányzat kötelező feladatait ellátja, az alapvető közszolgáltatások
(egészségügyi, közoktatási, gyermekjóléti, kommunális, stb.) biztosítottak.
A település minden lehetséges közművel
ellátott, ezek közül a telefon, a gáz - és a
szennyvíz-csatorna hálózat a rendszerváltást követően került kiépítésre.  
A falu lakosai számára háziorvosi, hétközi
és hétvégi összevont orvosi ügyeleti, valamint védőnői ellátás helyben, a fogászati
ellátás a szomszédos településen, Száron
biztosított.
Az óvodai és általános iskolai ellátás a
szomszédos Vértesboglár közoktatási
intézményein keresztül   valósul meg. A
gyermekjóléti alapellátás megoldott, a
szociális alapellátások iránt ezideig nem
volt igény. Közösségi színteret a Faluháza
épületében biztosít az önkormányzat.

A XVIII. században karácsony ünnepének még nem volt akkora jelentősége, mint húsvétnak. A karácsony a millenniumi időkben kezdet szokássá válni. Ma a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe,
Jézus a Megváltó születésének napja: a szeretet, az öröm, a békesség, a család, az otthon ünnepe.

Máig tisztázatlan, miért került a karácsony december 25-ére, de valószínű, hogy a régi keresztények így akarták háttérbe szorítani
a “legyőzhetetlen nap születésé”-nek pogány római ünnepét. Ez az alkalom a téli napforduló utánra esett, amikor a nappalok
ismét hosszabbak lettek.
Egy római almanach szerint már Kr. u. 336-ban megünnepelték Rómában a karácsonyt. A Római Birodalom keleti részén azonban
január 6-án emlékeztek meg arról, hogy Isten megjelent Jézus születésekor és megkeresztelésekor, Jeruzsálemben pedig csak a
születést ünnepelték. A IV. század során a legtöbb keleti egyház átvette Jézus születésének ünnepéül a december 25-i dátumot.
Az ellenállás Jeruzsálemben tartott a legtovább, de végül ott is elfogadták az új időpontot. Az örmény egyház azonban a mai napig
ragaszkodik a január 6-i karácsonyhoz. Miután keleten is december 25-én rögzült a karácsony, Jézus keresztelésére mint epifániára
(Isten megjelenése) január 6-án emlékeztek. Nyugaton viszont ezen a napon ünnepelték a háromkirályokat, akik felkeresték a
gyermek Jézust.
A karácsonnyal összekapcsolódó hagyományok így többféle forrásból erednek. A római világban a Saturnalia (dec. 17.) a vidámság és
az ajándékozás napja volt. December 25-ét az iráni isten, Mithra születésnapjának is tartották, akit az Igazságosság Napjának neveztek.
A római újévkor (jan. 1.) a házakat zöld növényekkel és lámpákkal díszítették, a gyerekeknek és a szegényeknek pedig ajándékot
adtak. Ezekhez a szokásokhoz járultak a germánok és kelták téli napfordulóhoz kapcsolódó rítusai, amikor a teuton törzsek behatoltak Galliába, Britanniába és Közép-Európába.
A magyar karácsony szó szláv eredetű, s szintén a téli napfordulóra utal. Kevesen tudják, honnan ered az ünnep elnevezése. Legvalószínűbb, hogy a korciti - fordul, lép szó származéka, és a téli napforduló örömére, az azt megelőző várakozásra utal. Ilyenkor
ettek, mulattak, meggyújtották az ünnepi fahasábot, elfogyasztották az ünnepi süteményt, fenyőfát állítottak, zöld növényekkel
díszítették a házakat, jókívánságokat és ajándékokat váltottak. A tűz és a fény a meleg és a hosszú élet jelképei, ezért mindig fontos
szerepük volt a téli ünnepeken, akár pogány, akár keresztény felfogásban.
A középkor óta társítják a karácsonnyal az örökzöld növényeket mint a túlélés szimbólumait. Évszázadokkal ezelőtt karácsony napján életfát, termőágat vittek a szobákba, ami az évről évre megújuló természet mágikus jelképe. Állítása általános volt hazánkban,
de múlt században feltűnő karácsonyfa teljesen kiszorította. A karácsonyt hagyományosan a család és a gyermekek ünnepének is
tekintik, akik a kis Jézus (keleten és a katolikus nyugati vidékeken) vagy Szent Miklós, a Mikulás (nyugati protestáns országokban)
nevében kapnak ajándékot.
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