Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos,
Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely

HÍRLEVÉL
Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

2013. szeptember

Munkaszervezetünk hírei

1./ LEADER pályázat
Hírlevelünk elızı száma óta folyamatos volt akciócsoportunk munkaszervezete, valamint a
Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal regionális illetékességő Veszprém megyei kirendeltsége
által a pályázatok ügykezelése. A pályázatok döntı része vagy igazgatói felülvizsgálaton van,
vagy már meg is kapta az igazgatói jóváhagyást az MVH Vidékfejlesztési Támogatások
Igazgatósága által.
Hamarosan várható a támogató, ill. a részben támogató határozatok postázása.
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 190/2013. számú közleménye a
LEADER Program harmadik, 2013-ban meghirdetett pályázati köréhez kapcsolódó nyitva
álló támogatási kérelem benyújtási idıszakot meghosszabbította 2013. augusztus 31. 18 óráról
2013. szeptember 30. 18 órára. Ezután az Irányító Hatóság 238/2013. (IX.23.) és 239/2013. (IX.23.)
számú közleményeivel 2013. szeptember 24. 08:00 idıponttól kezdıdıen újranyitotta a
gazdaságfejlesztésre, ill. a szolgáltatásfejlesztésre irányuló rangsor esetén a benyújtási
idıszakot akciócsoportunk vonatkozásában.
Ehhez kapcsolódóan akciócsoportunk Helyi Bíráló Bizottsága 2013. szeptember 26-án (csütörtök)
11.00 órától tartott ülést, ahol a legkésıbb aznap postai úton beérkezett 4 db hiánytalan
projektjavaslatot tárgyalta és támogatta. E projektjavaslatok mellett olyan pályázatok érkezhetnek be
még szép számmal, melyek elsı körben elutasításra kerültek, vagy nem sikerült azokat határidıig
feltölteni az online pályázati felületre.

2./ Támogatásigénylés az elızı jogcímek kedvezményezettjei számára
A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2013. júliusában és augusztusában jelentette meg az
aktuális kifizetési kérelem benyújtási idıszakhoz (2013. augusztus 1. - december 31.) kapcsolódó
közleményeit az alábbi jogcímek vonatkozásában.
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III. tengely
⋅
⋅
⋅
⋅

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése – 113/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény
A turisztikai tevékenységek ösztönzése – 112/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény
Falumegújítás és –fejlesztés – 114/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény
A vidéki örökség megırzése – 111/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény

IV. tengely
⋅ a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása – 110/2013. (VII.22.)
számú MVH Közlemény
⋅ a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatás kifizetésének igénylésérıl – 153/2013. (VIII. 22.) számú MVH közlemény
A
közlemények
elérési
útvonala
(Pá l yá z a t ok/ Tá m oga t ási gén yl és).

egyesületünk

honlapján

is

elérhetı

3./ MVH tájékoztató

Egyesületünk az ÚMVP III.-IV. tengelye pályázatai megvalósításának gyakorlati tudnivalói, a
kifizetési kérelmek összeállításának gyakorlati kérdései kapcsán 2013. szeptember 24-én (kedden)
10.00 órától az etei IKSzT-be (Ete, Kossuth L. u. 69.) szervezett tájékoztató fórumot, amit
Hujberné Gyenes Erika, a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Veszprém Megyei
Kirendeltségének munkatársa tartott.
Az elıadás diái elérhetık honlapunkról (Hí rek/ 2 0 1 3 . sz ep t em b er 2 5 .).
Ezúton is köszönjük az elıadást és a helyszín biztosítását!

4./ Elektronikus építési napló
Cseke Péter, az MVH Veszprém Megyei Kirendeltségének kérelemkezelési szakreferense az
elektronikus építési napló (e-napló) vezetésével kapcsolatban az alábbiakra hívja fel a
figyelmet:
4.1./Az építıipari kivitelezési tevékenységrıl szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2013.
október 1-én hatályba lépı módosításának 42. § -a az alábbiakat tartalmazza:
„…(4) Az e rendeletben elıírt elektronikus építésinapló-vezetési kötelezettséget – a (6) és (7)
bekezdésben meghatározott eltéréssel – azon építési beruházásokra kell alkalmazni, amelyek induló
építıipari kivitelezési tevékenységét 2013. október 1-jét követıen kezdték meg.
…(6) A (7) bekezdés szerinti és a (7) bekezdésben meghatározott idıpontig megkezdett építıipari
kivitelezések esetén az építési naplót papír alapon a 2. melléklet szerinti tartalommal és formában a
2013. szeptember 30-án hatályos rendelkezések szerint kell vezetni.
(7) Az elektronikus építési naplót
a) az általános építmények körében az Európai Unió támogatásából megvalósuló beruházások
esetén 2014. január 1-jét,
b) a közlekedési, a víziközmő és vízgazdálkodási építmények, valamint a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mőszaki biztonsági hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében megjelölt sajátos építményfajták
vonatkozásában 2014. július 1-jét,…követıen megkezdett kivitelezések esetén kell alkalmazni.…”
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4.2./ Az engedély, illetve bejelentés nélkül végezhetı építıipari tevékenységek esetében is felkínálja
az elektronikus rendszer az e-napló vezetés lehetıségét.
A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24. § -a a következıket tartalmazza:
„…(3) Az építıipari kivitelezési folyamat résztvevıi az elıírt építésinapló-vezetési, -ellenırzési és bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt – a (4) bekezdés kivételével – az
építésügyért felelıs miniszter által mőködtetett internetes alapú elektronikus építési napló (a
továbbiakban: e-napló) alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni.
(4) A sajátos építményfajták vonatkozásában az építıipari kivitelezési folyamat résztvevıi az elıírt
építési naplóvezetési, ellenırzési és bejegyzési kötelezettségüket – az építési napló vezetési
kötelezettség teljesítésének formájára vagy kezdı idıpontjára vonatkozó eltérı rendelkezés
hiányában – a miniszter által rendelkezésre bocsátott és a sajátos építményfajtáért felelıs miniszter
által fenntartott, mőködtetett és szükség szerint továbbfejlesztett elektronikus építési napló
alkalmazással kötelesek teljesíteni.”
(Az épített környezet alakításáról és védelmérıl 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § -a az alábbiakat
tartalmazza: „…18. Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minısülı, közlekedési,
hírközlési, közmő- és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a
bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a
honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetéső, sajátos technológiájú
építmények, amelyek létesítésekor - az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános
érvényő településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenıen - eltérı, vagy sajátos, csak
arra a rendeltetéső építményre jellemzı, kiegészítı követelmények megállapítására és kielégítésére
van szükség.…”)

5/ OMÉK 2013.

A 76. Országos Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) ötnapos árumustrája
jól mutatta, hogy a magyar élelmiszerek és mezıgazdasági cikkek kínálata mennyiségét és minıségét
tekintve is jelentıs mértékben fejlıdött az elmúlt két évben – mondta Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter vasárnap Budapesten, a kıbányai vásárvárosban.
A tárcavezetı szerint a minıségi megújulást mutatja, hogy a kiállított élelmiszerek kitőnı ízeket
hordozva, tetszetıs csomagolásban és a termıföldtıl az asztalig nyomon követhetıen jelennek meg
a kiállítók kínálatában. A vasárnap záródott OMÉK nagy érdeklıdést váltott ki mind a szakmai
résztvevık, mind pedig a látogatók körében. A rendezvényt közel százezren tekintették meg, és a
szakmai programok is jelentıs számú résztvevıt vonzottak – mondta a miniszter.
A kiállításon az ország LEADER akciócsoportjai is bemutatkoztak a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet standján az A-pavilonban. A pénteki napon a régiós standon
egyesületünk munkatársa mellett a Malcsik-Hús Kft. is ott volt, mindketten informálták az
érdeklıdıket, tájékoztató kiadványokat osztottak.
Az OMÉK utolsó napján Fazekas Sándor elismeréseket adott át. A Miniszteri Nagydíjat a Favory
XXVII-11 mén nyerte. A 14 éves mént 2003 óta a Lázár Lovasparkban képzik, 2007-tıl ért el
jelentısebb eredményeket 2-es és 4-es fogatban egyaránt.
Az OMÉK Közönségdíjat az idén a Debreceni Csoport Kft. a megújult, eredetvédett, bükkfán
füstölt csabai vastagkolbászért, valamint a Kocsis Manufaktúra Kft. a szamócalekvár citromfővel és
levendulával csíkos lekvár termékért kapta meg.
Az idén 60 település 939 kertje jelentkezett a Magyarország legszebb konyhakertje programra. Az
országos versenyre 35 település 67 kertet nevezett be, amelybıl vasárnap 24 kert kapott oklevelet
Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztertıl és Kovács Szilvia ötletgazdától, Karcag
alpolgármesterétıl.
Idén a legkedveltebb borvidéki település Magyarországon Hajós volt, ezért a vidékfejlesztési
miniszter a „Koccintás - Legkedveltebb Borvidéki Település Magyarországon 2013” díjat adta át a
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település képviselıjének. Fazekas Sándor elismerı oklevéllel jutalmazta Reinhardt Pannát, aki a
Kiváló Minıségő Sertéshús tanúsító védjegy pályázatra szabadkézi rajzot nyújtott be.
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája/MTI

6./ Hetedik Országos Ördöglakat
Találkozó

Többek között a Bakonysárkányért Alapítvány – akik a rendezvény támogatása érdekében LEADER
pályázatot nyújtottak be 2013-ban – szervezésében 2013. október 12-én rendezik a Hetedik Országos
Ördöglakat Találkozót a bakonysárkányi Faluházban a logikai játékok szerelmesei számára.
Két nyílt pályázatot is kiírtak a találkozó kapcsán:
A bakonysárkányi kerámia mőhelyben gyártott párologtatóra kell ördöglakatot tervezni.
1.
2.
Logikai játékot kell tervezni a 7-es szám jegyében.
A részletes programot tartalmazó meghívó honlapunkról (Hí rek/ 2 0 1 3 . sz ep t em b er 1 6 .) is
letölthetı.

Jogi ismeretek a közösségi gazdálkodásról
Október 18-án egész napos mőhelymunkát szerveznek az MNVH támogatásával a közösség
által támogatott mezıgazdálkodással kapcsolatos jogi ismeretekrıl Budapesten. A
jelentkezési határidı október 15.
A Tudatos Vásárlók Egyesületének (TVE) korábbi rendezvényein az derült ki, hogy a közösségi
mezıgazdálkodás mőködtetésével kapcsolatos jogi kérdések sokszor tisztázatlanok, ami megnehezíti
a gazdálkodók vagy tagok helyzetét, ezért a TVE egy olyan mőhelymunkát szervez október 18-ára
9:30-tól 16 óráig a Selyemgombolyítóba (1035 Budapest, Miklós tér 1.), ahol szakértık hívják majd
fel a közösségi mezıgazdálkodással foglalkozók figyelmét a legfontosabb jogi tudnivalókra és a
kritikus pontokra. Mivel ezek a közösségi kezdeményezések alapvetıen újszerőnek számítanak a
magyar szabályozási környezet számára, nem tudnak majd mindenki számára alkalmazható receptet
ígérni. Azonban azt tervezzük, hogy a visszajelzések alapján folytatják a munkát.
A mőhelymunka témái:
Perényi Zsófia, Tudatos Vásárlók Egyesülete: A közösségi mezıgazdálkodás alapjai
Szabadkai Andrea, Kisléptékő Termékelıállítók Országos Érdekvédelmi Szövetsége: Kisléptékő
élelmiszer elıállítás és értékesítés alapvetı jogi tudnivalói
Dezsény Zoltán, Ökológiai Mezıgazdasági Kutatóintézet: Minısített ökológiai gazdálkodás –
megéri-e és miért?
Haraszti Anikó, Tudatos Vásárlók Egyesülete: A közösségi mezıgazdálkodás mőködtetésének
jogi keretei
A nap során kiemelt figyelmet fordítanak a konzultációra.
Jelentkezni legkésıbb október 15-ig lehet ide kattintva.
A rendezvény ingyenes, a kávé és ebédszünetre a TVE vendégei a látogatók.
Forrás: tudatosvasarlo.hu
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Akkreditált Falusi vendéglátó képzés

A Falusi és Agroturizmus Országos szövetsége akkreditált Falusi vendéglátó képzést indít.
A képzés célja: szakmai felkészítés, kezdı falusi vendéglátók és vidéki szolgáltatóként
tanyagazdaságot, farmgazdaságot mőködtetı magánszemélyek, kis- és mikro vállalkozások
számára.
A képzés célcsoportja: a falusi vendégfogadók, a falusi turizmus, mint szolgáltatói tevékenység iránt
érdeklıdık, akik most tervezik bekapcsolódásukat a vendégfogadásba, vagy szeretnék ismereteiket
elmélyíteni. İk lehetnek kezdı falusi vendéglátók, ÚMVP nyertes falusi szállásadók, vidéki
szolgáltatók, tanyagazdaságot és farmgazdaságot mőködtetı magánszemélyek, ıstermelık, kis- és
mikro vállalkozások vezetıi, munkatársai.
A képzés várható kezdı hónapjai:
2013. november-december, 2014. január (vidéki helyszínenként változó)
A képzés várható idıtartama: 60 óra, 3 x 2 alkalom (péntek és szombati napokon), 9.00-17.00 óra
között
A képzés vidéki helyszínei: Heves megye, Hajdú- Bihar megye, BKK megye, Csongrád megye, Békés
megye, Zala megye, Vas megye, GYMS megye.
A képzési helyek kijelölése folyamatban, várhatóan a megyeszékhelyeken.
A képzés formája: hétvégi elıadások és gyakorlati foglalkozások
Bizonyítvány: a hallgatók az akkreditált képzés végén tanúsítványt kapnak, amelyet elfogadnak
EMVA és LEADER-es pályázati támogatásokat nyertek számára elıírt képzettségnek.
Tematika:
I. Gazdálkodási ismeretek (vállalkozási, adózási, jogi ismeretek)
II. Környezet kialakítása modul (a szálláshely berendezése, szálláshely üzemeltetési engedély,
védjegy rendszer, szakosodás)
III. Szabadidıs tevékenységek szervezése (felnıtt és gyermek programok szervezése,
csomagajánlatok készítése, örökségturizmus, kulturális turizmus, hagyományırzés)
IV. Vendégház és szolgáltatásainak higiéniai elıírásai (vendégház mőködtetésének higiéniás
feltételei, helyi termékek megjelenése a vendégasztalon)
V. Kommunikáció-marketing (vendéggel való kapcsolattartás, konfliktus kezelése, helyi és térségi
közösségépítés, internetes /on-line/ megjelenés, fogyasztóvédelem)
+1 jó gyakorlat bemutatása, mintagazdaságba való ellátogatás
Oktatók: szakirányú felsıfokú végzettséggel rendelkezı oktatók és sikeres vállalkozást mőködtetı,
gyakorlott falusi vendéglátók
Hallgatói létszám: minimum 20 fı
A képzés költségei : 50.000 Ft + 10.000 Ft regisztrációs díj + 10.000 Ft vizsgadíj, amelyrıl a
hallgatók számlát kapnak.
A FATOSZ tagszervezeteinek tagjai kedvezményesen veheti igénybe a képzést: 40.000Ft+ 10.000Ft
regisztrációs díj + 10.000Ft vizsgadíj
A képzési díjon felül a hallgatókat terhelı költségek:
- A szállás, utazás és az étkezés költség,
- A FATOSZ által biztosított : nyomtatott tananyag, elıadások CD-n.
A képzés központi koordinációja: FATOSZ központi információs irodája 1077. Budapest, Király
u.93.
A jelentkezési lap letölthetı a FATOSZ internetes oldaláról (www. f a t osz . eu ).
A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi e-mail címre kérik visszaküldeni 2013. október 7-ig:
a grot u ri z m u s@ t -on l i n e.h u
Forrás: fatosz.eu
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Nemzeti vágta 2013.

Akciócsoportunk települései közül Bábolna városa (Nyeregben: Földing Péter, Lova: Gazal
XIX-6, Nevezı: Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.) és Súr község (Nyeregben: Fodor Melinda,
Lova: Deres, Nevezı: Súr Község Önkormányzata) indult az idei Nemzeti Vágtán.
Sógorka Miklós, Súr község polgármestere, és egyesületünk elnöke megírta személyes
hangú beszámolóját – mely felkerült az esemény hivatalos honlapjára is – arról, hogy
települése hogyan készül a Nemzeti Vágtára. A továbbiakban ezt idézzük:
„Ahogy közeledik a 6. Nemzeti Vágta rajtja, úgy fokozódik a feszültség is bennem… A Vágta elıelıestéjén ezúton kívánom megosztani ifj. Vörös József tulajdonostól, Fodor Melinda zsokétól és
Varga István csapatvezetıtıl kapott legfrissebb információkat.

Fodor Melinda Deres nevő lovával az idei Balatoni Vágtán
Még mielıtt helyzetjelentést adnék, hadd mondjam el, hogy mérhetetlen büszkeséggel tölt el, hogy
kis településünk e rangos eseményen képviseltetheti magát. Ezért köszönet a fent említett
személyeknek, illetve Deresnek jár. Ezt a köszönetet jövı héten a Szüreti mulatság keretében lesz
lehetıségünk Súron is kifejezni számukra. Ezúton is szeretettel hívok minden Súri lakost, hogy
jelenlétével fejezze ki köszönetét a Nemzeti Vágta súri csapata számára, akik dicsıséget szereztek
településünknek az egész ország elıtt. Bátran merem írni ezeket a sorokat, mert úgy gondolom, hogy
már azzal szép eredményt értünk el, hogy a Balatoni Vágtán bejutottunk a Hısök Terén rendezendı
döntıre.
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Bevallom ıszintén, amikor ifj. Vörös József április végén felkeresett azzal, hogy Önkormányzatunk
nevezzen be a Nemzeti Vágtára, akkor álmaimban sem gondoltam, hogy a nagydöntıbe bejutunk.
De mivel a személyes jó kapcsolat mellett Vörös József családjával és természetesen lovaival
települési rendezvényeink aktív résztvevıje, ezért úgy gondoltam, hogy az a minimum, hogy a
nevezési díjjal segítjük. Én magam sem vagyok (voltam) nagy lovas, noha ültem már kétszer is
lóháton életemben, de a legtöbbet mégis csak az utóbbi egy évben tanultam a lovakról 4 éves Panna
lányom lovas óráin. Ezért úgy gondoltam, hogy a Balatoni Vágta családi kirándulásnak is jó lesz,
ezért hát menjünk el, nézzük meg hogy szerepel „lovunk” az elı-vágtán. Kicsit késve érkeztünk a
versenyre, ezért az elsı futamról lemaradtunk, de az autóból kiszállva éppen Vörös Józseffel
találkoztam, aki örömmel újságolta Derest futószáron vezetve, Fodor Melindával a nyeregben, hogy
bejutottunk a Balatoni Vágta döntıjébe. Na, kérem szépen, eddig a pillanatig volt közömbös számomra a
lóverseny!
A döntıre a legjobb helyet elfoglalva, izgulva vártuk családommal a rajtot. Már elıtte próbálgattuk
hangszálainkat, hogy érezze Melinda és Deres is, hogy „hazai” pályán fut. De ezek még csak amolyan
bemelegítı kiabálások voltak, hogy Hajrás Deres! De amikor elindult a futam, akkor aztán torkunk
szakadtából kiabáltuk, hogy HAJRÁ DERES!!! És Deres ment, vágtázott, Melinda őzte-hajtotta,
csapatvezetınk Varga István a pálya szélérıl, szinte mellette végig „vágtázva” kiabálta az
instrukciókat. Végezetül a közel 90 másodperces futam végén örömmel ünnepelhettük a döntıbe
jutás megismételhetetlen, felejthetetlen élményét! Akkor arra gondoltam, hogy ezt az érzést meg
kellene osztani a Súriakkal, ezért bízom benne, hogy akik eljönnek velünk szurkolni a Nemzeti Vágta
döntıjébe, megtapasztalják ezt az érzést.
De hogy mire is számíthatunk Budapesten? Ahogy a mondás tartja: a lónak is négy lába van, mégis
megbotlik!
Mindenesetre azt biztonsággal állíthatom, hogy csapatunk megtett minden tıle telhetıt a felkészülés
során. A napokban Vörös Józsefnél jártam, természetesen szóba került a Vágta. József felesége, Betti
hozta a sorsolást követıen készített papírokat, jegyzeteket lovakról, lovasokról, amelyek telis-tele
voltak esélylatolgatásokkal, idıeredményekkel. Nagyon alaposan felkészültek az ellenfelekbıl. József
elárult Deresrıl is egy-két titkot: többek között azt, hogy lókereskedıtıl vette csikó korában, és fél
az állatorvostól. Deres a hétköznapokon sokat megy fogatban, ezért a verseny szempontjából a
fogatozás a kanyarodását jól segíti. Azt is elmesélte, hogy a Balatoni Vágta elıestéjén még kiment
hozzá az istállóba beszélgetni, és amikor azt mondta Deresnek, hogy holnap bejut a döntıbe, akkor
azt Deres egy határozott nyihahával helyeselte.
A Balatoni Vágta elıtt a felkészülés mindössze egy hétbıl állt. Akkor Fodor Melinda zsoké költözött
Józsefékhez és Csetényben készültek a versenyre. A Nemzeti Vágta elıtt azonban ez a felkészülés
már augusztus elején megkezdıdött. József nehéz szívvel ugyan, de elvitte Derest Melindához
Lullára (Siófok melletti település). A közel két hónapos felkészülés sajnos rosszul kezdıdött: Deres
ki akart ugrani a karámból, de elsı lábát megütötte. A bıre felhasadt, csontja is kilátszódott. Ekkor
azonnal állatorvost hívtak, aki azt mondta, hogy ez a ló ezzel a sérüléssel nem fog a Nemzeti Vágtán
rajthoz állni. De József úgy döntött, hogy néhány nap kihagyás után újra kezdik a tréninget. Az elsı
idıkben egy kicsit húzta a lábát Deres, de mára kijelenthetjük, hogy teljesen felépült. Azt már Varga
István Lucertól tudom, hogy Deres kondíciójával sem lehet gond. A táplálkozásához a legjobb
versenytápot kapja, illetve felkészítıje Fodor Melinda is nagy szakértelemmel rendelkezik.
Mert a lovasunk sem akárki ám! Melinda 2011-ben Siófok színeiben a Nemzeti Vágta 3. helyezettje
volt! A kaposvári Pannon Lovasakadémián végzett, számos lóversenyen szerzett zsoké tapasztalatot.
Szakmai tudása és tapasztalata mellett nem elhanyagolható fegyvertény testi adottsága sem: azt
hiszem, hogy nincs nála könnyebb súlyú versenyzı a mezınyben, azt pedig még én laikus is tudom,
hogy nem mindegy, hogy mekkora súlyt cipel a ló a hátán.
Varga István még a taktikába is beavatott. Mivel a sorsolást követıen az 1. pályára kerültünk (ezt a
félsikert köszönjük a sorsnak) ezért a célunk a jó rajtot követıen a belsı pálya megtartása a lehetı
legkisebb íven történı lovaglással. Az elızést a kanyarokba ütemezve a belsı íven tervezzük
megpróbálni, abban bízva, hogy a versenytársak nem tudnak olyan jó belsı ívet lovagolni, mint
Deres. Lovunknak elınye a sok fogatban való hajtás végett a jó kanyarodási képessége, ezért ezt a jó
tulajdonságát szeretnénk „meglovagolni”.
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Melindának meséltem, hogy a Vágtára egy kisbusznyi csapattal érkezünk, transzparenst is
készítettünk és teljes erınkkel szurkolunk. Nagyon örült a szurkoló tábornak, sıt azt írta, hogy
„Üzenem a Súriaknak, hogy nagyon szorítsanak, mert sokat számit nekünk! :)” ”
A szombaton megrendezett elıfutamokból a versenyszabály szerint az elsı és a második helyezettek
jutnak a középdöntıbe. Súr a 12. elıfutamban negyedik, Bábolna a 6. elıfutamban második lett. Így
Bábolna folytathatta a középfutamban a versengést. A 2. középfutamból – ahonnan csak az elsı
helyezettek jutottak a döntıbe –ötödik helyezést ért el.
Ezúton is gratulálunk a versenyzıknek!

Magyarországi
Falumegújítási Díj 2013.

Pintér Sándor belügyminiszter és Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter közösen
meghirdeti a Magyarországi Falumegújítási Díj 2013 pályázatot.
A pályázatot meghirdetık célja, hogy felkutassák, díjazzák és ezzel „reflektorfénybe állítsák“ azokat a
települési közösségeket, amelyek kimagasló és példaszerő színvonalon végzik jövıbemutató
fejlesztési munkájukat. A kiírók a példák bemutatásával, az információk cseréjével javítani kívánják a
falumegújítást végzı községek eredményeit, a jó példákkal el kívánják érni, hogy a falumegújítás
mozgalommá szervezıdjön. A kiírás – amelynek mottója „Jobban élni” – célja az is, hogy kiválassza
azt a települést, amely a leginkább méltó módon képviselheti hazánkat az „Európai Falumegújítási
Díj” pályázaton.
A pályázatok beküldési határideje: 2013. október 18.
A pályázati kiírás és mellékletei honlapunkon (Hí rek/ 2 0 1 3 . sz ep t emb er 1 7 .) keresztül is elérhetı.
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium

Folytatódik a Virtuális Falu
Program

Folytatódik az AGRYA falusi ifjúsági közösségi fejlesztése a Virtuális Falu Program. Az érdeklıdı
18-26 év közötti fiatalok számára hirdetnek pályázatot 2013. október 4-ig.
A program azon fiatalokat célozza meg, akik már részesei valamilyen formában a helyi közösségek
életének és szeretnék ismereteiket, tudásukat fejleszteni. A Program tehát abban kíván segítséget
nyújtani, hogy a helyi, falusi közösségek aktív fiatal tagjai felkészültebben tudják ellátni a feladataikat.
A 2012/2013. évi program eseményeirıl a www. mh vi sz . h u weblap tartalmaz további információkat.
Forrás: mhvisz.hu
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Erdık hete – "Fedezd fel
az erdıt az erdészekkel!"

Tizenhetedik alkalommal várják az Erdık Hete rendezvényei a látogatókat szerte az országban. Az
Országos Erdészeti Egyesület által indított kezdeményezés minden évben mintegy száz helyszínen és
különbözı programmal hívja az erdıt szeretı embereket a természetbe. Az Erdık Hete
programsorozat témájául dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter idén az erdık közjóléti,
turisztikai szolgáltatásainak bemutatását jelölte meg. Hiszen az ország területének egyötödét borító
erdık több tízmillió látogatót fogadnak évente, a gyalogos turistától a kerékpáros túrázón át a napi
rendszerességgel sportolókig. Az erdı látogatóit fogadó és kiszolgáló infrastruktúra nagy részét az
erdıgazdálkodók létesítették és tartják fenn. Köztük sétautakat, pihenıhelyeket, kilátókat, erdei
tornapályákat és játszótereket, kisvasutakat, erdei iskolákat és szálláshelyeket. Ezek gazdagságát, és
erdeink értékeit bemutató programokról részletesen tájékozódhat a Vidékfejlesztési Minisztérium
Zöld Forrás programjának támogatásával létrehozott www. erd okh et e. h u honlapon. A programok
között lesz erdészek vezetésével tartott erdei kirándulás, családi nap, kisvasúti és erdei iskolai
rendezvények vagy éppen múzeumi tematikus programok, de ez alkalomból rendezik a magán
erdıgazdálkodók éves nagyrendezvényét is.
A nyitórendezvény 2013. szeptember 27-én a Turizmus Világnapjához témájában jól illeszkedve,
Kecskemét mellett, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Vackor Vár Erdészeti Erdei
Iskolájának tíz éves jubileumi ünnepségével kezdıdik, amely egyben a „Muzsikál az erdı a Hírös
Városban” nyitóeseménye is. A programsorozat zárásaként, október 5-én az ország legrégebben
alapított erdei iskolájának, a Pilisi Parkerdı Zrt. Madas László Erdészeti Erdei Iskolájának 25 éves
évfordulójára emlékeznek Visegrádon, a Vajdahunyad várban pedig a minisztérium várja
szórakoztató programokkal a gyermekes családokat, az erdık titkait játékosan bemutató Erdık
Szentélyébe.
Ismerkedjen meg a magyar erdıkkel a XVII. Erdık Hete rendezvényein!
Forrás: erdokhete.hu

Hungarikum pályázati felhívás
A napokban pályázati felhívás jelenik meg a nemzeti értékek és hungarikumok győjtésének,
kutatásának, népszerősítésének, megırzésének és gondozásának támogatására.
A Pályázat kódja: HUNG-2013.
A támogatás 3 célra nyújtható:
1. Nemzeti értékek és hungarikumok győjtése, rendszerzése, értéktárak létrehozása és fenntartása.
2. A Hungarikumok Győjteményében és a Magyar Értéktárban nyilvántartott kiemelkedı nemzeti
értékek kiemelkedı voltát mélyítı ismeretek megszerzése.
3. A Hungarikumok Győjteményében és a Magyar Értéktárban nyilvántartott egyes nemzeti
értékek és hungarikumok kollektív megismertetése, azok hazai, külhoni és nemzetközi
rendezvényeken, írott és elektronikus kiadványokban történı megjelentetése és népszerősítése.
A pályázati felhívás a következı honlapokon lesz megtalálható:
www.nakvi.hu
www. kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/hungarikum
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium
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Négy új termékkel
hungarikumok listája

bıvült

a

A csabai kolbásszal, a hízott libából elıállított termékekkel, a tokaji aszúval és a Bérescseppel bıvítette a Hungarikumok Győjteményét a Hungarikum Bizottság szeptember 24-i,
székesfehérvári ülésén. A testület kiválasztotta a hungarikum tanúsító védjegy nyertes
grafikai pályázatát is.
A magyarság kiemelkedı termékeit tartalmazó Hungarikumok Győjteménye mellett a nemzeti
értékeket nyilvántartó Magyar Értéktár is bıvült. Az értéktárba felvették Puskás Ferenc életmővét, a
szikvizet, a KÜRT adatmentést, a magyar operettet, és a fröccsöt – jelentette be a bizottság döntését
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, a Hungarikum Bizottság elnöke.
A bizottság kiválasztotta a hungarikum tanúsító védjegy megalkotására kiírt pályázat nyertesét, akinek
alkotása a jövıben védjegyként fog szolgálni. A védjegy a magyarság csúcsteljesítményeit, a Kárpátmedencében töltött 1100 évet és a magyar alkotásokat képviseli. Továbbá segít a hungarikumok
megismertetésében és megjelölésében is – fogalmazott a miniszter.
Fazekas Sándor elmondta: az új hungarikumok kiválasztása elıtt a beérkezett pályázatokat,
javaslatokat a szakbizottságok véleményezték, és azokat tárták a bizottság elé, amelyek megfeleltek a
hungarikumok kritériumainak. A négy új hungarikummal együtt a győjtemény immár húsz tagot
számlál.
Horváth Zsolt értéktár-koordinációs megbízott jelezte, az elmúlt idıszakban minden megyében
létrejöttek a megyei értéktárak, és az értéktárbizottságok is mőködnek. A feltáró munkát segíti a
Hungarikum Klub mozgalom is, ahol magánszemélyek, baráti társaságok és civil szervezetek kutatják
az értékeket, és a helyi és a megyei értéktárba vagy a hungarikumok győjteményébe delegálják ezeket
– tette hozzá.
Gyaraky Zoltán, a bizottság titkára elmondta, hogy a tavasszal meghirdetett védjegy pályázatra
mintegy 370 pályamő érkezett. A többszintő szőrést követıen nyolc került a Hungarikum Bizottság
elé. Ezek közül választották ki a nyertest, aki a „Szent Korona 1000” jeligével pályázott. A védjegyet
a védjegyszabályzat elfogadását követıen vezetik be.
A Hungarikumok Győjteményébe eddig az agrár- és élelmiszergazdaság területérıl a pálinka és a
törkölypálinka, a kulturális örökségek közül a matyó népmővészet, a táncház módszer, a tokaji
történelmi borvidék kultúrtáj, az ezeréves Pannonhalmi Bencés Fıapátság és természeti környezete,
Budapest (a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út), a Fertı/Neusiedlersee kultúrtáj, a
herendi porcelán, Hollókı ófalu és környezete, a Hortobágyi Nemzeti Park, a mohácsi busójárás,
Pécs (Sopianae) ókeresztény temetıje, illetve a solymászat került. Természeti környezet kategóriából
az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai, míg a turizmus és vendéglátás kategóriából a
karcagi birkapörkölt gazdagítja a hungarikumok körét.
Forrás: MTI/Vidékfejlesztési Minisztérium
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