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A Vértes-Gerecse Közösség
a II. Európai LEADER Expón
A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén került megrendezésre
a II. Európai LEADER Expó, mely az Utazás kiállítás egyik legszínesebb
bemutatkozó rendezvénye volt. Közel 40 akciócsoport, vidékfejlesztési
közösség mutatkozott be helyi termékekkel, a kistelepüléseken elérhető szolgáltatásokkal, valamint a vidék ízeit is megkóstolhatták az érdeklődők. A 37 települést felölelő Vértes-Gerecse Közösség valamennyi
tájegysége, kistérsége bemutatkozott.
A móri kistérségből Angyal Zsuzsanna csókakői népi iparművész fazekas termékeit, s az AutiFarm kézműves munkáit csodálhatták meg
a látogatók, valamint megkóstolhatták a Németh Imréné által előállított magyaralmási 100%-os almalevet.
A székesfehérvári kistérségből Szabadi Péter sárkeresztesi méhész
mutatkozott be Természetes Magyar Méz védjeggyel ellátott édes finomságaival, valamint a Vántus Furniture minőségi bútoraival és nyílászáróival, ezzel igazán egyedivé téve a kiállítói teret.
A tatai kistérségből Vass Henrik kocsi fafaragó, népi iparművész,
Csucsák Anna és Mészáros Mihályné a kocsi kézimunkaszakkör aktív
tagjai, a tardosi Régi Rádiók Állandó Kiállítás, valamint a baji Turay Pin- kézművességgel, íjászattal, lovaglással, történelmi kutacészet mutatkoztak be.
tómunkával egyénileg, vagy más hagyományőrző egyesületek tagjaként is. Ebből a térségből is érkeztek finomAz oroszlányi kistérségből az Oroszlányi Bányászati Múzeum idézte fel ságok: a Méhes-Mézes vállalkozás mézeit, bodzavirág ás
a térségben egykor meghatározó szakma emlékeit, ízelítőt adva a mú- málnaszörp termékeit, valamint a BúzaSzár Kft. péksége
zeumban megtalálható kiállítási anyagokból.
által készített különleges kenyérfajtákat és péksüteméA tatabányai kistérséget Várgesztes település képviselte, a Német Ki- nyeket „tálaltuk fel” az expó vendégeinek.
sebbségi Önkormányzat által szerkesztett és kiadott Várgesztes történelmét bemutató könyvvel, valamint Pillmann János aranyérmes bo- A sok helyi szépség és finomság mellett a térségi kiadványokkal is igyekeztünk bemutatni a Vértes-Gerecse
rával.
természeti, épített értékeit, valamint az eddig megvalóA bicskei kistérségből is szép számmal jelentkeztek a magukat bemu- sult fejlesztéseket és a turisták számára vonzó progratatni szándékozók. A csákvári fazekas emlékház a mesterség fénykorát mokat.
mutatja be, hiszen egykoron 193 fazekas dolgozott a faluban, akik céheket alapítottak és a jellegzetes színekkel (zöld, barna, és sárga) díszí- A Vértes-Gerecse Közösség célja, hogy minél több orszátették a szentelt vizes korsókat, tányérokat, csalikancsókat.
gos rendezvényen megjelenhessen ezekkel a termékekkel, azáltal is hozzájárulva a térség népszerűsítéséhez,
A 2007-ben, Száron létrejött Vértes Történelmi Hagyományőrző Ifjú- az itt élők megélhetésének javításához, valamint a helyi
sági Egyesület is bemutatkozott. Tagjai hosszú évek óta foglalkoznak identitástudat erősítéséhez.
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A II. LEADER Expón kiállítók bemutatkozása

Eredményeink, sikereink:
2006 évjáratú Zenit borunk
az Országos Borversenyen
ezüst érmes pontszámot kapott.
2007 évjáratú Borainkkal az alábbi
kiemelkedő eredményeket értük el
(teljesség igénye nélkül ):
2008 évi Dunaalmási Borverseny:
2007 Cserszegi Fűszeres -Ezüst
2007 Szürkebarát -Arany
( legmagasabb pontszám-különdíj )
2008 évi Baji Borverseny:
2007 Cabernet Sauvignon Barrique
-Arany
2008 évi X. Takarékszövetkezeti
Borversenyen:
2007 Cserszegi Fűszeres -Bronz
2007 Cabernet Sauvignon- Ezüst
2008 évi Ászár-Neszmély
Borvidéki Borverseny:
2007 Cserszegi Fűszeres - Ezüst
2007 Olaszrizling- Ezüst
2007 Szürkebearát- Ezüst
2007 Cabernet Sauvignon - Ezüst
2007 Cabernet Sauvignon Barriqque Ezüst

A Turay család már több generáción keresztül művelt szőlőt, de az elmúlt viharos történelmi időnkben a szőlő és földbirtokok elkerültek a családtól. Pincénk
és borházunk 2006 februárjában került a család tulajdonába.
A szőlőművelését és a borászati munkákat Turay István vezeti. A családi pincészet minden munkájából a feleség Turayné Székely Éva és gyermekeik Turay
Kamill és Turay Sára is tevékenyen kiveszi a részét. A minőségi szőlőművelést
és bor készítést a megalapozott tudás és az elhivatottság teszi lehetővé, ezt bizonyítják a már elért eredményeink.
A pincét eredetileg a kapucinus rend építette kb. 250 éve és kb. az 1920- s évek
idején présházat. Az épület és a hozzátartozó 3000 m 2 szőlőterület 1945 –től
magánszemély tulajdonába került. Az épület manzárd szobájában 4 db védőszenteket ábrázoló freskó látható, melyet még a kapucinus rend festetett. Egyházi személyek találkoztak itt és folytattak hitéletet. A pince eredetileg föld pince volt,
melynek nagy részét a vásárlás után téglával kiboltoztunk. Egy része eredeti
állapotában látható. Az épület alsó szintjéhez tartozott egy kisebb (2 szamaras)
istálló és a szőlő feldolgozásra alkalmas présház, amelyben ma is áll az eredeti
prés. 2006 őszén új szőlőt telepítettünk, Irsai Olivér és Hárslevelű fajtát.

Fejlesztési elképzeléseink:
2009 őszén az ÚMVP III. tengelyes turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímére nyújtottunk be kérelmet, melyben egy új borkoóstoló pincé megvalósítására
igényeltünk támogatást. Sikeres pályázat esetén így baji pincénk az eddigi 30 fő
helyett akár 80 fő kényelmes befogadására lesz alkalmas, így lehetőség nyílik
nagyobb rendezvények, társaságok kulturális, gasztronómiai, rekreációs eseményeinek lebonyolítására is. Terveink szerint a már meglévő régi épületben a
hagyományos borászati és szőlészeti eszközök bemutatása zajlik majd.

2836 Baj, Szőlőhegy Tel.: 06--20/958-4264 - WEB: www.turaypince.hu
e-mail: istvan.turay@t-online.u
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Vass Henrik
népi iparművész, Kocs
„A Komárom megyei Kocs községben élek szüleimmel, itt jártam iskolába. Sajnos
kisgyermekként egy betegség miatt mozgásomban részben korlátozott lettem, így
magántanulóként folytattam iskolai tanulmányaimat.
Tizenöt évesen a szerencse hozott össze Cs. Kiss Ernő fafaragó, népi iparművés�szel, kitől sok segítséget kaptam. Nagyon megszerettem a csont és fa megmunkálását.Itthon szellemi szabadfoglalkozásúként készítem munkáimat. Alkotásaimmal
részt veszek népművészeti vásárokon és bemutatókon.
1991-ben tagja lettem a „Megyei Népművészeti Egyesületnek”. Már az első kiállításon megyei megosztott díjat kaptam, mely tovább ösztönzött a megyei és egyéni,
majd országos kiállításokon. Több nemzetközi kiállításon is részt vettem. 1997-ben
elnyertem a Népművészet Ifjú Mestere címet, 1998-ban népi iparművész címet.
2000-ben Aranyokleveles Népművész díjat és az Év Ijfú Mestere díjat kaptam.”

„VÉRTES” Történelmi Hagyományőrző
Ifjúsági Egyesület
Egyesületünk 2007 nyarán alakult, ám a hagyományőrző munkát már jóval korábban megkezdtük. Tagjaink hosszú évek óta foglalkoznak
kézművességgel, íjászattal, lovaglással, történelmi kutatómunkával egyénileg, vagy más hagyományőrző egyesületek tagjaként is. A “VÉRTES” Egyesület alapítása nem a kezdet, hanem
egy hosszú út első jelentős állomása.
Céljaink
A magyar népi hagyományok kutatása, őrzése és
továbbadása, különös tekintettel a népi kismesterségekre, játékokra, ünnepekre, építészetre és
népi hiedelemvilágra.
A magyar katonai hagyományőrzés- hangsúlyt
helyezve- a puskapor európai megjelenése előtti
fegyverek, harcmodorok, viseletek katonai méltóságok megismerésére és megismertetésére.
Népi játszóházak, gyermek- és felnőtt- táborok, családi és ünnepi rendezvények szervezése a magyar népi és katonai hagyományőrzés jegyében.
Íjászat és harcművészet-oktatás, kézműves-oktatás, kézműves bemutatók szervezése
és rendezése, népművészeti használati tárgyak készítése, rendhagyó iskolai történelem
és testnevelésórák, diáknapok és óvodai rendezvények szervezése.
A fenti célok megvalósulása érdekében ismeretterjesztő kiadványok, publikációk készítése, szerkesztése.
Apródcsapatunk
A foglalkozásainkra rendszeresen járó gyerekekből apródcsapatot alakítottunk és az ő
közreműködésükkel veszünk részt, illetve rendezünk programokat. Lovagi csapatunk,
középkori mintára, a hűbéri rendszeren alapul. A csapat vezetői a lovagok. Őket fegyvernökeik és apródjaik kísérik.
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Szomód Község Helytörténeti Gyűjteménye
A Német Kisebbségi Önkormányzat Szomódon 2006. október 1. óta tevékenykedik, fáradtságot nem kímélve. Akkori céljaink voltak, hogy a településen újra lázba hozzuk a lakosságot, a helyi kulturális, közösségi életet fellendítsünk. Támogatunk minden nemzetiségi megmozdulást, főleg a gyerekek körében. Így indult el az óvodában a nemzetiségi táncoktatás is. 2007. óta szervezzük meg a
„Musikfest im Herbst” Fúvószenekari Találkozót, mely minden évben nagy sikert arat. Már az első fesztivál után megfogalmazódott bennünk, hogy hagyományt szeretnénk a fesztivállal teremteni, hogy az őszi hónapokban is legyen kulturális kikapcsolódásra
alkalom Szomódon. A 2008-as rendezvény programját színesítette a helytörténeti gyűjtemény, kiállítás megnyitója. Lelkes munkával
fogtunk neki 2008 év elején, hogy rendbe tegyük ezt az elhanyagolt, eddig kihasználatlan helyiséget. A helyi újságon keresztül felhívást intéztünk a lakosok felé, hogy gyűjtsék össze azokat a régi holmikat, tárgyakat, bútorokat, amik méltó helyre kerülnének a
kiállításon. Miután sok munkával felújítottuk a termeket, elkezdődhetett a tárgyak, bútorok, textilek, konyhai eszközök, szerszámok,
régi fényképek elhelyezése. A nyár közepe óta hetente többször teszünk-veszünk a helyiségben, hogy a megnyitóra egy színvonalas,
értékekkel és emlékekkel teli gyűjteményt mutathassunk be a szomódiaknak. Itt szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult a tárgyi feltételek teljességéhez, vagy lelkes munkájával segítette a termek rendbetételét. Az adományozók és a segítők névsora
a helytörténeti kiállítás épületében olvasható. A megnyitó óta folyamatosan látogatnak vendégek, hol többen, máskor kevesebben,
hogy megtekintsék a kiállítást. Sokan felfedezik a már rég elfeledett használati eszközöket, berendezési tárgyakat, és itt, méltó helyükön ismét feleleveníthetik a múltat. A kiállítás egy fotógyűjteménnyel is büszkélkedhet, amit egy helyi lelkes lakos gyűjtött, majd
kis retusálás után újra előhívásra került, hogy mindenki megtekinthesse. Reméljük, az évek során gyűjteményünk gyarapszik, illetve
cserélődik, és idővel igazi tájházzá válik egy szebb, méltóbb helyen. Jó szívvel és nagy szeretettel várunk minden kedves helyi és nem
helyi vendéget, látogatót, tekintse meg a gyűjteményt, és töltsön el egy rövid időt a múlt emlékei között. 2896, Szomód, Fő u. 17.
Nyitva tartás és bejelentkezés: Minden szombaton 16-18 óráig, (október 1.- március 31. minden szombaton 15-17 óráig)
Tel.: 30/401-1942 , e-mail: dora.schamberger@gmail.com

XII. Kocsitóló Fesztivál
Kocs 2010. július 9-10-11.

Tervezett program:
2010. július 10. Horgászverseny
Főzőverseny
Fogathajtó bemutató
Kiállítás megnyitó
Játszóház
Konga show, sorsolás
Buli futam
Kocsitoló verseny –
előfutam
Miller Zoltán műsora
Bon-bon együttes
koncertje
Bál – vértestolnai
zenekar
2010. július 11.
Megnyitó
Csocsesz műsora
Kocsitoló verseny
Aranykocsi Néptánc
együttes műsora
Eredményhirdetés
Dolly Roll műsora

A Kocsitoló Fesztivál rendezvénnyel szeretnénk emléket állítani és a hagyományt
fenntartani, mely szerint, valamint a kutatások szerint is a kocsit, illetve a könnyű
szekeret KOCS kézművesei fejlesztették
ki, amely már az 1200 években említésre
került. Maga Mátyás király is szívesen
utazott e gyors és könnyű járművön. A
rendezvény 2 napos, 2010. évben már 12.
alkalommal kerül megrendezésre. A rendezvény ‘húzó’ eseménye a kocsitoló verseny, mely két részletben zajlik. Szombati
napon kerül sor az előfutamra, vasárnap
a döntő versenyre. Felújított korabeli és
működőképes kocsikat tolnak a versenyzők. A csapat 5 főből áll + 1 csere. A verseny pálya 1800 m
hosszú. A kocsik súlya 380 kg. A győztes az, aki a versenytávot a legrövidebb idő alatt teszi meg. A
verseny előtt és után kulturális programok színesítik a rendezvényt. A versenyre nem csak az országon belülről jelentkeznek csapatok. Érkeznek csapatok Olaszországból, Németországból, Szlovákiából – Felvidékről és Erdélyből is. A Kocsitoló Fesztivál az önkormányzat, civil szervezetek és
vállalkozók összefogásának és áldozatos munkájának köszönhető, olyan közösségi szerepvállalás,
amelyek ellátását nem írja elő kötelezően semmilyen vonatkozó jogszabály. Célja a helyi identitástudat erősítése, kulturális örökség megőrzése, turisztikailag is vonzó rendezvény kialakítása.

Az idei év kiemelt programja:

“Hazaváró”

Szeretettel várunk minden Kocsról elszármazottat a 2010. július 9-10-11-én tartandó XII.
Kocsitoló Fesztiválra, amelyben szeretnénk köszönteni a “hazaérkezőket”, ezért várjuk jelentkezését, azoknak akik már nem itt élnek, de gyökereik településünkhöz kötődnek. Örömmel várjuk,
hogy “hazajöjjenek”, és mi lehetőséget adhassunk bemutatkozásukra, esetleg termékeik árusítására
is. A jelentkezésnél kérjük adja meg a nevét és elérhetőségeit!
Köszönettel Kocs Község Önkormányzata
www.kocs.hu
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Bemutatkozik Csákberény
Csákberény község Fejér megye északnyugati részén, a Vértes-hegység déli nyúlványai tövében, Csókakő, Söréd, Magyaralmás, Zámoly és Gánt szomszédságában található. Határa benyúlik a Vértes-hegység és a Velencei-hegység közötti
Zámolyi-medencébe. Székesfehérvártól 25 km-re, Mórtól 15
km-re, Budapesttől 65 km-re van.
Területe már a kőkorszakban is lakott terület volt. A Római
Császárság idejében itt vezetett keresztül az Aquincumból
Mogentiana (Óbuda – Keszthely) felé vezető jelentős hadiút,
melynek mentén, Csákberény területén a Kr. utáni III. és IV.
században már két római telep is állott. Az egyik Orond-puszta
mellett, a másik, pedig a Lóállás-dűlő területén, melynek temetője is ismert. Később, a VI-VIII. században avarok laktak
itt, amint azt az Orond-pusztához tartozó Diósi-dűlőben feltárt
avar temető is bizonyítja Csákberény a XIII. századtól a csókakői
várbirtok része.
A török hódoltság idején Csákberény a fehérvári szandzsák igazgatása alá tartozott. A török idők viszontagságai nagyon megviselték ezt a vidéket. A lakosság az állandó zaklatás miatt biztonságosabb helyre menekült. A falu pusztává vált.
A puszta újratelepítését 1667-ben Keresztesi Varga Mihály, gróf
Nádasdy Ferenc engedélyével szervezte meg. A jövevények magukkal hozták vallási hagyományaikat, s nemcsak az új településnek teremtették meg az alapját, hanem a csákberényi református egyháznak is. Sövénytempomot építettek a jelenlegi katolikus
plébánia helyén. 1671-ben Csákberény magyar földesurát gróf
Nádasdy Ferencet a Wesselényi-féle összeesküvésben való részvétele miatt lefejezték, birtokait elkobozták. Az elvett csókakői
birtokot I. Lipót király 1678-ban Széchényi György kalocsai, később esztergomi érseknek, majd 1691-ben báró Hochburg János főhadiszállítónak ajándékozta. Közben felszabadult a török
uralom alól Csókakő is, mely birtok a Hochburg család fiúágának
kihalása után 1752-ben a leányágon leszármazó gróf Lamberg
Ferenc Antalnak jut. 1772-ben Lamberg Ferenc Antal gróf elrendelte, hogy Csákberényben és Zámolyon templomot, paplakot
és iskolát építsenek. Az új barokk templom alapkövét 1775-ben
tették le. Lamberg Rudolf gróf építtette 1831-ben – klasszicista
stílusban – a csákberényi kastélyt. A lakosság többségét kitevő
reformátusok vallásgyakorlatának rendezésére II. József felvilágosult uralkodó elveinek szellemében 1784-ben oldódott meg.
1788-ban felépítették a ma is látható templomot.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején a község lakossága Kossuth Lajos és a szabadságharc mellé állt. A falu két,
haladó szellemű papja a református Szikszay János és a katolikus Mansbart Antal lelkesen buzdította híveit a szabadságharc
melletti végső kiállásra. Kossuth Függetlenségi Nyilatkozatát
mindketten felolvasták templomaikban. A szabadságharc bukása után mindkettőjüket elhurcolták, és borzalmas kínzások
közepette kivégezték őket Nagyigmándon, a református paplak
udvarán. 1862-ben a községháza teljesen leégett, a régi iratok
elpusztultak.
A szellemi élet az 1910-es években kezdett megélénkülni. Egymás után jöttek létre különböző “körök”, a református olvasókört a katolikus létrejötte követte, majd a gazdakör és a lövészegylet. Az Önkéntes Tűzoltó egylet 1891-ben jött létre 24 taggal.

1914. július 26-án küldönc hozta a hírt, hogy Magyarország és
Szerbia között kitört a háború. A csákberényi határon át futott
egy töltésen a keskeny vágányú iparvasút, amely a gánti bauxitbányát kötötte össze Bodajkkal. A 18 km hosszú gazdasági vasút
1926-ban épült és 1958-ig üzemelt. Ez az útvonal nemcsak ipari
célokat szolgált, hanem a települések közötti személyszállítást
is megoldotta. A telefont 1928 áprilisában szerelték fel a jegyző
irodájában. A falunak ekkor már volt orvosa, a patika 1929-ben
kezdte meg működését. A községbe a villanyt először 1937-ben
vezették be, Ebben az időben az összevont tanítás volt csupán
megoldható. A két iskola nagy nehézségek között működött.
Meghatározóak voltak a falu életében is a pedagógusok és az
egyházak helyi képviselői is. Ezt a népszámlálási adatok is alátámasztják, mert az írni-olvasni tudók aránya a korszakban végig
felette volt mind a megyei, mind a járási átlagnak. A falu kedvezőtlen gazdasági adottságai miatt csak kevesen tanulhattak
tovább.
A II. világháborúban a bevonulások zöme 1942 márciusa és
1944 augusztusa között történt. Csákberény – a kedvező földrajzi fekvése miatt (három oldalról erdő határolja) – súlyos harcok
színtere volt. Háromszor cserélt gazdát: oroszok, németek, majd
ismét oroszok kezére került. Sokáig azt tanították nekünk, hogy
“1945. március 16-án, 13 órakor a szovjet felszabadító hadsereg
elsöprő győzelmet aratott az itt állomásozó csapatokon és felszabadította a községet”. Ma már tudjuk, hogy csupán a dátum
lehet valódi, legfeljebb egy új szemléletű történelmi változás
kezdetét jelenthette ez az időpont.
Az 1950-es évek elején megalakult a zámolyi Petőfi TSZ, és akkor
engedéllyel lebontották a kastélyt. 1955. augusztus 20-án megalakult az első TSZ. Az 1956-os forradalmi eseményeknek nem
volt lényeges, helyi visszhangja. A községházán levő iratokat elégették, de más rendbontás nem történt. A kastély helyén 1959ben kezdték el építeni a Művelődési Házat, melyet 1966-ban
adtak át. A helyi óvoda 1971-ben kezdte meg működését. A Takarékszövetkezet 1982-ben nyílt meg a lakosság számára. 1994ben kezdte meg működését az első magyarországi Teleház.
A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség tagjai a településről
a Csákberény Fejlesztéséért Egyesület valamint a Huszár Szerszámgyártó Kft.
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Építési beruházásokra tartozó
követelményekről
Tájékoztató az építési beruházásokhoz
tartozó követelményekről
a helyszíni vizsgálathoz
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 30. §. 7. bekezdése alapján: „Építési beruházás esetén
építési műszaki ellenőr alkalmazása, valamint építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési
engedély köteles. Amennyiben az építési napló nem tartalmazza a támogatás felhasználásának jogszerűsége megállapításához szükséges adatokat, az MVH a felmérési napló
benyújtására hívhatja fel az ügyfelet.”
Építéssel járó műveletet érintő kifizetési kérelem esetén az
MVH felszólítására be kell nyújtani a kifizetési kérelemhez
kapcsolódó építési napló(rész) és felmérési napló(rész) másolatát. Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági
és bírósági eljárásban felhasználható, írásos dokumentáció,
amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti
építőipari kivitelezési tevékenységet, illetve az építési-szerelési munkák adatait. A 290/2007. Korm. rendelet 20. §.
6. d)alapján az építési napló mellékletei felsorolása között
megtalálható a felmérési napló. Nem kell felmérési naplót
vezetni, ha az elvégzett munkák mennyisége az építési napló bejegyzéseiből megfelelően megállapítható.
Az elszámolni kívánt tételeknek szerepelni kell az építési
naplóban. A 290/2007. Korm. rendelet 18. § 2) rögzíti, hogy
az építési naplónak tartalmaznia kell az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. Mivel az ügyfél építészeti beruházás alapja a 23/2007. FVM rendeletben meghatározott kötelezően vezetendő építési napló, ezért az építési naplóban
minden esetben rögzíteni kell azokat a munkafolyamatokat
(építési tételek MVH kódjához tartozó pontos megnevezéssel), melyeket az ügyfél a kifizetési kérelmeiben el kíván
számolni.
Az MVH felszólítására beküldendő építési napló másolati
példányán a napló bejegyzések mellett fel kell tüntetni az
elszámolni kívánt építési tételek (kifizetési kérelem ÉNGY
betétlap) szerinti MVH kódját. Ez a tételek beazonosítására szolgál. Azért szükséges az építési tételek MVH kódjának feltüntetése, hogy a helyszíni vizsgálat során az építési
naplóban (a kifizetési kérelemben csak építési tételek MVH
kódjai vannak feltüntetve) történő beazonosítás a lehető
legegyszerűbb legyen. Ha a másolaton a kódok feltüntetésére nincs elegendő hely, akkor a naplóbejegyzéseket naponkénti megbontásban külön összesítőn kell feltüntetni
az elszámolni kívánt tételek ÉNGY szerinti MVH kódjával
együtt. Az ezzel kapcsolatos további információt a www.
mvh.gov.hu oldalon olvashatnak, valamint itt letölthető az
építési napló és a felmérési napló mintája is.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEKNEK
Alternatív forrásszerzési lehetőségek civil szervezeteknek
című projektben való részvételre
A Majki Népfőiskolai Társaság pályázatot hirdet a Közép-dunántúli
régió megyéiben (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém) az Alternatív forrásszerzési lehetőségek civil szervezeteknek (önkéntesség,
adományszervezés, kommunikáció) című projektben való részvételre a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával és a Közép-dunántúli Képzők Körének együttműködésével.
Projektünk célja:
Megismertetni a régió civil szervezeteit az alternatív forrásszerzési
lehetőségekkel (adományszervezés, 1%-os kampány, valamint az
önkéntes tevékenység területe a marketingkommunikáció eszközeinek felhasználásával), és képessé tenni őket az ezekben rejlő
lehetősége kiaknázására.
Jelentkezését várjuk:
-olyan, a Közép-dunántúli régió bármelyik megyéjében (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém) működő civil szervezeteknek, akik,
csekély tapasztalattal vagy ismerettel rendelkeznek az adományszervezés, 1%-os kampány és önkéntes tevékenység területén;
eredményesebbé akarják tenni szervezetük működését a fent említett területek használatának segítségével; vállalják aktív részvételüket a projekt minden szakaszában.
Projekt felépítése:
1. 1x3 nap képzés (bentlakásos)
2. egyéni illetve csoportos feladatok végzése
a saját szervezeteknél
3. 1x3 nap képzés (bentlakásos)
2010. április 9-10-11. (3 nap bentlakásos)
2010. április 30. - május 1-2. (3 nap bentlakásos)
Helyszín: Zámoly Teleház
Kapcsolattartók:
Hőbe Ildikó e-mail: hobe.ildiko@gmail.com,
Tel.: +36/20-824-6595; 06/22-354-404,
Smudla Kata e-mail: smudlakata@civilkd.hu,
Tel.: +36/20-920-7177
A kurzus önköltségi árát (20.000 Ft/fő) a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásából jelentősen csökkenteni tudtuk. Így a kétnapos
tréningen való regisztrációs díja 2.000 Ft, mely összeg tartalmazza
a képzési segédanyagokat és az étkezési költségeket is.
A résztvevők kiválasztása:
Jelen projektre a mellékelt pályázati adatlappal lehet jelentkezni.
A jelentkezőket előre meghatározott szempontok alapján fogjuk
kiválasztani és minden esetben (pozitív/negatív válasz) értesítést
küldünk a döntésről. Kérjük vegye figyelembe, hogy a pályázat benyújtása nem jelenti a projektben való automatikus részvételt.
Felhívjuk figyelmüket, hogy jelen projektben megyénként max. 7
szervezet képviseltetheti magát max. 2 fővel szervezetenként.
A pályázati adatlap benyújtásának határideje : 2010. 04. 2. (12 h)
(Ezen időpont után érkező pályázatokat nem áll módunkban befogadni) A pályázati adatlapokat kérjük a kapcsolattartó számára küldjék el. Pozitív elbírálás esetén a résztvevő vállalja, hogy a
projekt teljes időtartamában 2x3 nap képzés (illetve a két időpont
közötti feladatok) aktívan részt vesz az egyes programelemekben.
Bármilyen kérdés esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal!
A jelentkezési lap ide kattintva letölthető:
http://civilkd.hu/letoltes/
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