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

HÍRLVÉL
Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület
2012. július
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének Falumegújítás és –fejlesztés,
valamint A vidéki örökség megőrzése jogcímei következő, e tervezési időszakban egyben
utolsó pályázat benyújtási időszaka várhatóan 2012. szeptember 1. és szeptember 30. között
lesz.
Az alábbiakban e pályázati felhívások tervezeteinek összefoglalóját olvashatják:

ÖSSZEFOGLALÓ
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

falumegújításra és -fejlesztésre
a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás
Támogatás vehető igénybe:
a) helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi
épületek, épületrészek külső és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső
felújítására, korszerűsítésére, új épületrész kialakítására (1. célterület):
aa) települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek,
ab) település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek,
ac) helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró épülethez
közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek,
ad) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó zöld felület rendezésére,
parkoló kialakítására, létrehozására, fejlesztésére,
ae) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó kerítés kialakítására,
felújítására;
b) a település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre (2. célterület):
ba) kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre,
bb) az utak mentén elhelyezkedő járdák kivételével a védelem alatt nem álló közparkok,
pihenőhelyek, sétányok kialakítására, fejlesztésére,
bc) az a) pont aa)-ac) alpontjában meghatározott útvonalak mentén zöldfelületek, látvány- és
használati térelemek kialakítása, meglévők fejlesztésére;
c) alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása
céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő
megfeleltetésére (a továbbiakban: 3. célterület), ehhez kapcsolódóan:
ca) fedett és fedetlen elárusítóhelyek,
cb) egyéb üzlethelyiségek,
cc) egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek,
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cd) raktárak,
ce) szociális és hatósági helyiségek,
cf) szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és vízellátására, parkoló, út,
cg) szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítására, meglévők fejlesztésére,
ch) a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzésére,
ci) a település rendezési tervének módosítására;
d) kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a
játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően (4.
célterület); valamint
e) sport-, bmx-, gördeszkapálya kialakítására, fejlesztésére (5. célterület).
A támogatható célterületek közül együttesen több is szerepelhet egy támogatási kérelemben.
Elszámolható kiadások:
a) a vonatkozó VM rendelet 2. (építési tételek) és 3. számú mellékletében (ingatlanhoz kapcsolódó
kisléptékű infrastruktúra fejlesztés) célterületenkénti bontásban szereplő kiadások;
b) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások.
A támogatás mértéke:
Az összes elszámolható kiadás 100%-a.
Költségvetési szervek esetében a támogatás számításának alapja, az összes nettó elszámolható kiadás.
A 3. célterületen a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 80-85%-a.
Az 1. célterületen, ha az épület, építmény tulajdonosa természetes személy, a támogatás mértéke az
összes elszámolható kiadás 70%-a.
Támogatásra jogosult:
 települési önkormányzat
 települési kisebbségi önkormányzat
 önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja
 nonprofit szervezet
 egyház
Akciócsoportunk 3, városi ranggal rendelkező települése közül Bábolna és Kisbér esetében kizárólag
külterületen, tanyás térségben megvalósuló fejlesztés támogatható. Ács nem kedvezményezett
település.
Támogatás nagysága:
Az igényelhető támogatás akciócsoportunk esetében a pályázati felhívás megjelenéséig kerül
meghatározásra, a központilag meghatározott maximum értékek az alábbiak:
a) az 1-3. célterület esetében legfeljebb 50 millió forint,
b) a 4. célterület esetében legfeljebb 5 millió forint,
c) az 5. célterület esetében legfeljebb 25 millió forint.
A támogatás összege ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg az 50
millió forintot.
Támogatási kérelem benyújtása:
Postai úton várhatóan 2012. szeptember 1. és szeptember 30. között a beruházás helye szerint
illetékes LEADER akciócsoport munkaszervezeti irodájához.
Az ügyfél támogatási kérelmet kizárólag akkor nyújthat be, ha az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében benyújtott támogatási kérelméhez
kapcsolt utolsó kifizetési kérelmével elszámolt, az ahhoz kapcsolódó határozata jogerőre emelkedett,
a beruházást lezárta.
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Fontos változás:
H a az ügy f é l a vo nat ko z ó VM re nde l et be n me gh at áro z o tt bárme l y do kume nt umo t a
ké re l e m be ny újt ás ára ny it va ál l ó h at áridő n be lül ne m ny újt ja be vagy h iány o s an ny újt ja be ,
h ián yp ót lásn ak n in cs h elye é s ame nny ibe n annak a Tö rvé ny be n f o gl al t f e l t ét e le i
f e nnál l nak a ké re l e m é rde mi viz s gál at né l kül vé gz é ss e l e l ut as ít ás ra ke rül ! ! !
A támogatási kérelmek bírálatát akciócsoportunk végzi, a területünkre megállapított pontozási
rendszer alapján végzett értékeléssel, majd rangsorállítással.

ÖSSZEFOGLALÓ
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó,

a vidéki örökség megőrzéséhez
a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás
Támogatás vehető igénybe:
a) helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén (1. célterület):
aa) az építmény, építményrész külső felújítására,
ab) az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény,
építményrész belső felújítására, korszerűsítésére,
ac) az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény
közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására,
ad) építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítására,
ae) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó zöld felület rendezésére, létrehozására,
felújítására,
af) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására;
b) a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának
javítására, kialakítására (2. célterület):
ba) természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal mentén új
pihenőhelyek létesítésére, meglévők felújítására,
bb) természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációjára;
c) az a) és b) pont alapján megvalósított fejlesztéssel összefüggésben – önmagában nem támogatható
– helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések
megvalósítására (3. célterület):
ca) tanösvény, tematikusút, túraútvonalak kialakítására,
cb) tájékoztató kiadványok készítésére a helyi természeti és történelmi értékekről, a környezet
védelméről,
cc) helyi természeti, történelmi és kulturális értékekről, környezet védelméről táblák készítésére és
elhelyezésére;
d) építmény, építményrész helyi védetté nyilvánítása érdekében a helyi építmények
felmérésére, a helyi védettségről szóló önkormányzati rendelet előkészítésére amennyiben az
így védetté nyilvánított építmények közül legalább egy építmény felújítása megvalósul (4. célterület).
A támogatható célterületek közül együttesen több is szerepelhet egy támogatási kérelemben.
Elszámolható kiadások:
a) a vonatkozó VM rendelet 2. (építési tételek) és 3. számú mellékletében (ingatlanhoz kapcsolódó
kisléptékű infrastruktúra fejlesztés) célterületenkénti bontásban szereplő kiadások;
b) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások.
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A támogatás mértéke:
Az összes elszámolható kiadás 100%-a.
Költségvetési szervek esetében a támogatás számításának alapja, az összes nettó elszámolható kiadás.
Az 1. célterületen, ha az épület, építmény tulajdonosa természetes személy, a támogatás mértéke az
összes elszámolható kiadás 70%-a.
Támogatásra jogosult:
 települési önkormányzat
 települési kisebbségi önkormányzat
 önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja
 nonprofit szervezet
 egyház
Akciócsoportunk 3, városi ranggal rendelkező települése közül Bábolna és Kisbér esetében kizárólag
külterületen, tanyás térségben megvalósuló fejlesztés támogatható. Ács nem kedvezményezett
település.
Támogatás nagysága:
Az igényelhető támogatás maximuma akciócsoportunk esetében a pályázati felhívás megjelenéséig
kerül meghatározásra.
A támogatás összege ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg az 50
millió forintot.
Támogatási kérelem benyújtása:
Postai úton várhatóan 2012. szeptember 1. és szeptember 30. között a beruházás helye szerint
illetékes LEADER akciócsoport munkaszervezeti irodájához.
Az ügyfél támogatási kérelmet kizárólag akkor nyújthat be, ha az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében benyújtott támogatási kérelméhez
kapcsolt utolsó kifizetési kérelmével elszámolt, az ahhoz kapcsolódó határozata jogerőre emelkedett,
a beruházást lezárta.
Fontos változás:
H a az ügy f é l a vo nat ko z ó VM re nde l et be n me gh at áro z o tt bárme l y do kume nt umo t a
ké re l e m be ny újt ás ára ny it va ál l ó h at áridő n be lül ne m ny újt ja be vagy h iány o s an ny újt ja be ,
h ián yp ót lásn ak n in cs h elye é s ame nny ibe n annak a Tö rvé ny be n f o gl al t f e l t ét e le i
f e nnál l nak a ké re l e m é rde mi viz s gál at né l kül vé gz é ss e l e l ut as ít ás ra ke rül ! ! !
A támogatási kérelmek bírálatát akciócsoportunk végzi, a területünkre megállapított pontozási
rendszer alapján végzett értékeléssel, majd rangsorállítással.
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Szociális földprogram
A kormány döntött arról, hogy a szociális földprogram megvalósítása érdekében az
önkormányzatok állami földeket kapnak vagyonkezelésbe, melynek célja, hogy a vidéken
élő, hátrányos helyzetű lakosok munkalehetőséghez jussanak.
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) a szociális földprogram megvalósítása érdekében első
alkalommal hirdetett meg ingyenes termőföldeket az önkormányzatok számára. Az NFA az
önkormányzatok által benyújtott kérelmeket elbírálva javaslatot készített a kormánynak több mint
132 hektár termőföld ingyenes vagyonkezelésbe adására.
A szociális földprogram a háztáji jellegű mezőgazdasági kistermelésre, illetve az állattartásra irányul,
és a hátrányos helyzetű, gyakran munkanélküli családok munkára ösztönzésével, a helyi erőforrások
kihasználásával valósul meg. Ezért elsősorban a kézimunka-igényes növénytermesztés és a jelentős
időráfordítást igénylő kisállattartás támogatása a cél. A szociális földprogram lehetőséget teremt a
munkaközpontú gazdaság erősítéséhez, a szegénység terjedésének megállításához, a vidéken élők
szociális helyzetének stabilizálásához, a települések népességmegtartó erejének növeléséhez.
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium

Sajtóklub a vidék felemelkedéséért
„Az újjáéledő mezőgazdaságért és vidékért” – ezzel magyarázta ifj. Hubai Imre,
biogazdálkodó a sajtóklub elindítását. Az agrárszakíróknak és a szakmának indított sorozat
első állomásán vidékről való elvándorlás okait és megoldását keresték a meghívott vendégek
július 30-án.
A vidékfejlesztés és a mezőgazdaság különböző területéről érkező szakembereket egyenként hívta fel
a pódiumra és mutatta be Mezőszentgyörgyi Dávid, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és
Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) főigazgatója, aki elvállalta az első találkozó lebonyolítását.
A sajtóklub első vendége az ország legtöbbet utazó agrárújságírójának hírében álló Bőle István volt,
aki Hír TV Soroló című vidék magazinjának alapítója. A Zala megyei Tófejről származó tévés szerint
„nem lehet közel forgatni Budapesthez”, az országhatárokhoz is el kell látogatni, hogy teljes képet
nyerjünk a vidékről – nem véletlen, hogy tavaly több mint 114 ezer kilométert utazott forgatásai
során.
A sort Eperjesi Tamás, Szomor Dezső, Szép István, Garamvári Zsuzsanna és Takaró Rita folytatta a
pódiumbeszélgetés során.
A beszélgetés során a résztvevők kifejtették véleményüket a vidékről való elvándorlás okairól,
tanulságairól és megpróbáltak megoldást keresni a már sokszor elszomorító helyzetre. Van, aki
szerint az emberi kapcsolatok visszaszorulása, van, aki szerint a kilátástalanság viszi el az embereket
vidékről. Ezért van szükség olyan programokra, amelyek a közösséget élesztik újjá, mint az Integrált
Közösségi és Szolgáltató Terek, vagy a Tanyafejlesztési Program.
A beszélgetés végén a vendégek is hozzászóltak az elhangzottakhoz, amelyből kiderült, nagy szükség
van egy hasonló fórumra. A szervező Flora Hungaria ígérete szerint a jövőben hasonló nagy témákra
építve folytatás következik.
Forrás: NAKVI
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Új arculati elemek az EMVA-projekteknek
Új arculati elemeket kell használni a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program által támogatott projekteknél, amelyeket a hamarosan megjelenő arculati
kézikönyv tartalmaz majd.
Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító
Hatóságának 85/2012 (VII. 19.) közleménye, amely
értelmében új arculati elemeket kell alkalmazni az Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból
támogatott
beruházásoknál.
Ezeket a Darányi Ignác Terv Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program 2012. augusztus 15-ig megjelenő
módosított Arculati Kézikönyve fogja tartalmazni, ám
tájékoztató jelleggel megtekinthetőek a közlemény
mellékleteként, mely egyesületünk honlapjáról is elérhető.

Nagyapám Háza program – A megtartott örökség
Népi építészet iránt érdeklődő fiatalok vehetnek részt régi vályogházak, tanyák, szélmalmok
felújításában. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a Falufejlesztési Társaság által elindított
program részeként a pályázaton kiválasztott „inasok” mesterek mellett tanulhatják meg a
hagyományos építészeti technológiákat.
Már nagy lelkesedéssel dolgoznak az ország legkülönbözőbb helyszínein, hét építkezésen azok a
fiatalok, akik a Nagyapám háza nevű mester-inas képzésre jelentkeztek – tájékoztatott Krizsán
András építész. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnökségének tagja és egyben a Falufejlesztési
Társaság elnöke arról számolt be, hogy a nyári képzést középiskolások, egyetemisták és főiskolások
számára hirdették meg. Olyan gyakorlati oktatásról van szó, amelyen a jelentkezők egy-egy népi
műemlék épület, tájház, szélmalom vagy parasztház felújítása, állagmegóvása során ismerkedhetnek
meg a tradicionális építészet értékeivel, a hagyományos népi építőmesteri technológiákkal. A fiatalok
egy-egy régi épületet bemutató dolgozattal pályázhattak a képzésre. A kiírásra huszonöt jelentkező
adott be pályaművet, az érdeklődők közül sokan saját nagyszüleik, dédszüleik falusi házát mutatták
be. Közülük választották ki azt a tizenhárom fiatalt, akik négy hétre bekapcsolódhattak az ország
különböző településein folyó épületfelújítási munkákba.
A program sikerességét jelzi, hogy eredetileg öt-hat pályázót terveztek kiközvetíteni a
mesteremberekhez. A kiválasztott fiatalok maguk vehették fel a kapcsolatot a mesterekkel, s mint
régen történt, úgy most is személyesen egyeztettek arról, mikor fogadják őket. Ezért a felújításokba
különböző időpontokban kapcsolódtak be, de mára már mindenkinek sikerült felvenni a munkát.
Krizsán András szerint a képzés alkalmat teremt a programban részt vevő mesterek és fiatalok
együttműködésére. A kiválasztott inasok mesterük mellett olyan hasznos alkotómunkát végeznek,
amellyel bővíthetik szakmai ismereteiket, közvetlen tapasztalatot gyűjthetnek a népi építőmesteri
munkákról.
Megtanulhatják a hagyományos házépítés ács- és tetőfedőszakmáit, elsajátíthatják a mesterfogásokat,
betekinthetnek a népi építkezés, felújítás folyamataiba. Így többek között megtanulnak vályogtéglát
készíteni, nádazni, zsindelyezni, agyagozni.
A szervezők reménye szerint a kezdeményezésben részt vevő fiatalok a jövőben jó eséllyel maguk is
úgy döntenek, megmentenek egy-egy régi épületet, s később esetleg másoknak is átadhatják
tudásukat. Így – fogalmazott Krizsán András – élő maradhat a hagyomány, és életben maradhat a
régi építőmesteri kultúra is.
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A mesterek a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal kötött együttműködési megállapodás keretei között
nem csak az oktatást vállalják, a tanulóknak szállást és étkezési lehetőséget is nyújtanak. Az inasoknak
pedig nem jár munkabér. A program a Vidékfejlesztési Minisztérium kiemelt támogatását élvezi. A
képzést elvégzők oklevelet kapnak, amelyen a mester és a támogató szakmai szervezetek ajánlása
szerepel.
Forrás: Magyar Nemzet

Osztrák LEADER modell – hogyan működik a program a sógoroknál?
A TRANSLEADER nevet viselő, az MNVH LEADER szakosztályi program egyik célja, hogy
bemutassa és vizsgálja négy európai tagállam (Írország, Finnország, Ausztria, Spanyolország)
LEADER megvalósítását.
Az osztrák modell vizsgálatát július 9-én kezdte meg Hutvágnerné Kasper Judit, „A Bakonyért”
Leader Akciócsoport Egyesület munkaszervezet vezetője. Minden tagállam rejt magában jó és rossz
gyakorlatokat, tanulni mindkettőből kiválóan lehet. Ausztria föderalisztikus államberendezkedésű
ország, így a könnyebb átláthatóság és szélesebb körű rátekintés érdekében a vizsgálat két
tartományban (Burgenlandon és Stájerországban), valamint három helyi akciócsoportnál (egy új: a
Norburgenland Plus, az egyik legrégebbi: a Mittelburgenland, és egy az Európa szerte helyi termék
stratégiájáról híres stájer Vulkanland csoportoknál) zajlik.
A tanulmány az ausztriai szövetségi, valamint a tartományi, azaz a kétszintű struktúrát is bemutatja,
az egyes szereplők feladatait, az ahhoz kapcsolódó szabályozási környezettel, dokumentációs
kötelezettségekkel együtt. Összehasonlítja tartományonként a projektek útját az ötlettől az átadásig, a
helyi csoportok kollégáinak feladatellátását, ahhoz rendelt működési források felhasználásának célját,
módját. A lehetőség megragadásával a LEADER+ (2000–2006) és a jelenlegi LEADER program
(2007–2013) összehasonlítását is érinti a készülő anyag. A szakértő beszélgetni fog a szövetségi
Vidéki Hálózattal (Netzwerkland) arról, hogyan, milyen módon támogatja a helyi akciócsoportok
munkásságát. Meglátogatja a szövetségi Irányító Hatóságot és Kifizető Ügynökséget Bécsben,
valamint a tartományonként eltérő, általában több Közreműködő Szervezetet, illetve az Irányító
Hatóság tartományi kirendeltségét. A szakértő a következő, 2014–20-as program ausztriai
előkészületeiről, jelenleg látható irányvonalairól is beszámol.
A vizsgálat szeptember közepéig zajlik, az ország modelltanulmánya októberben válik elérhetővé.
Forrás: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Szeptember 1-jén hatályba léphet a magyar termék rendelet
A jövőben önkéntes alapon fel lehet tüntetni az élelmiszereken a „magyar termék”, a „hazai
termék” és a „hazai feldolgozású termék” jelölést. A kategóriák használata nem lesz
kötelező, de aki ráírja a portékájára, hogy magyar termék, annak meg kell felelnie a
szabályoknak.
A várhatóan szeptember 14-én hatályba lépő miniszteri rendelet szabályozza majd, milyen feltételek
mellett tüntethető fel az élelmiszerek csomagolásán a három kategória.
A magyar termék minősítés, vagy bármely más, az élelmiszer magyar származását tartalmazó állítás
kizárólag akkor tüntethető fel az árun, ha az magyar alapanyagból, Magyarországon készült. Vagyis a
növényi eredetű élelmiszer alapanyagait belföldön termesztették, a vadon termő növényt
Magyarországon gyűjtötték, kezelték, csomagolták. Az állati eredetű élelmiszerekhez felhasznált
állatok itt születtek, azokat határokon belül tenyésztették, dolgozták fel, illetve a halakat honi
vizekből fogták ki, a vadakat pedig Magyarországon ejtették el.
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Hazai terméknek akkor nevezhető az élelmiszer, ha összetevőinek legalább 50 százaléka magyar és
a feldolgozás minden egyes lépése Magyarországon történt.
A harmadik kategória a hazai feldolgozású termékek köre. Ide tartoznak a Magyarországon
feldolgozott, de többségében import eredetű összetevőket tartalmazó élelmiszerek.
A szaktárca nem ír elő védjegy, vagy logó használati kötelezettséget a három kategória
megjelenítéséhez, és nem tervezi logók, vagy tanúsító védjegyek bevezetését, ugyanakkor támogatja a
rendeletnek megfelelő civil tanúsító védjegyek használatát.
A fogyasztók egyre gyakrabban keresik a boltokban a magyar termékeket. Nő a magyar élelmiszerek
iránti igény, ugyanakkor a vásárlók nehezen igazodnak el a különféle címkék és jelölések között,
éppen ezért a szaktárca még tavaly elkészítette „az egyes önkéntes megkülönböztető jelölések
élelmiszereken történő használatáról szóló” miniszteri rendeletet. A jogszabály tervezet a hazai
vásárlók jobb tájékoztatását biztosítja.
A Vidékfejlesztési Minisztérium az EU-s szabályoknak megfelelően még a múlt év végén kiküldte
notifikációs eljárásra Brüsszelbe a magyar termék rendelet tervezetét. Az unió a dokumentum több
pontját kifogásolta, de a kormány a július 16-i héten úgy döntött, hogy a jogszabály kiállja az uniós
próbát, ezért megjelenik a szabályozás a magyar piacon.
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium

Végéhez közeledik az aratás
Az őszi és tavaszi kalászos gabona aratása a végéhez közeledik. Július 24-ig az országosan
betakarítandó 1.744 ezer hektár 93 százalékán, 1.627 ezer hektáron befejeződtek a munkálatok.
Az őszi árpa aratásával 18 megyében végeztek. A 176 ezer hektár összterületből még 88 hektár
alacsony hozamú terület hiányzik, Nógrád megyében. A betakarított terület hektáronkénti országos
hozama 3.824 kilogramm, ez a véglegesen becsült 3.662 kilogramm/hektár termésátlagnál csaknem
0,2 tonnával magasabb.
Az őszi búza 1.081 ezer hektár vetésterületének a 95 százalékán végeztek az aratással. Az eddig
betakarított mennyiség 3.809 ezer tonna. Az országos hozam 3.720 kilogramm hektáronként, ami
némileg elmarad a várakozásoktól. Az őszi búza minősége országosan jónak mondható a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) értékelése szerint.
A többi kalászos gabona - zab, rozs, tritikálé, tavaszi árpa - vetésterülete 305 ezer hektár. A termés
70-80 százaléka került már a magtárakba.
A 163 ezer hektárnyi őszi káposztarepcéből már csak 426 hektárnyi területet kell betakarítani Heves
megyében. A végleges termésátlag 2.460 kilogramm hektáronként.
Forrás: NÉBIH
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Bemutatkoznak az ÚMVP-ből sikeresen megvalósult projektek
Jogcím: A vidéki örökség megőrzése
Pályázó: Császári Római Katolikus Egyházközség
A fejlesztés célja: Császári római katolikus templom és környezetének felújítása
Támogatás: 34 227 677,- Ft
A közel kétezer fő lakosú Császár község a Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoport középső
részének keleti szélén, a Kisbéri-, az Oroszlányi- és a Móri kistérségek találkozásánál fekszik. A falu
elnevezése (a Császár főnévre vezethető vissza) személynévből ered.
A település a Bársonyos-dombság nyugati oldalán, erdőségekben, vízfolyásokban és tavakban gazdag
környezetben fekszik. Az ornitológia iránt érdeklődők különleges madárfajokat figyelhetnek meg a
jellegzetes madárvilággal rendelkező Mező-tavon és környékén. Dombvidéki többutcás, elágazó
útifalu.
Őskori és római kori régészeti lelőhely. Első írásos említése 1233-as keltezésű (Chasar). Csór nembeli
Tamás csókakői és gesztesi várnagy kapta királyi adományul 1332-ben. A XV. században Bánffy
László, Török Imre, majd Hédervári Ferenc birtokolta. A török hódoltság idején elpusztult. 1622ben református magyarok népesítették be. 1645-ben a falut sújtó nagy földrengés szinte teljesen
lerombolta. Újjáépítése után a gróf Esterházy család lett a település földesura. Határában a Rákóczi
szabadságharc idején Vak Bottyán serege aratott győzelmet a Győr felől közeledő császári csapatok
felett. A XIX. században többször lett pusztító tűzvész martaléka, azonban a csapást mindannyiszor
kiheverte. A lakosság fő jövedelemforrása ekkoriban az állattenyésztés, gyümölcs-, rozs- és kender
termesztése volt. A két világháború között téglaégető, vízimalom és gőzmalom is működött a
községben. 1948-ban megalakult a helyi termelőszövetkezet, mely ma gazdasági társaságok
formájában működik. A helybéliek jelenleg is főként mező- és erdőgazdálkodással foglalkoznak,
magángazdaságok, valamint egyéni és társas vállalkozások adnak munkalehetőséget számukra. Nagy
hagyománya van a szőlőművelésnek és bortermelésnek is.
A barokk stílusú római katolikus templomot Fellner Jakab építette 1771-75. között, barokk falképeit
Dorfmeister István festette 1776-77-ben. A római katolikus plébániaházat 1749-72. között, a
református templomot 1748-ban emelték barokk stílusban. A klasszicista kőkereszt 1804-ből
származik.
A műemlékké nyilvánított Szent Péter és Pál római katolikus plébániatemplomon a jelen fejlesztést
megelőzően jelentősen felújítás nem történt. Állapota még elfogadatónak volt mondható, azonban
rohamosan romlott, közvetlen környezete elhanyagolt volt. Az épület a templomkerttel együtt
egyedülálló műemlék a község központjában, olyan építészeti környezetet alkot, mely országos
viszonylatban is kiemelkedő és együttesen megőrzendő.
A beruházást megelőzően az épületről részletes építészeti és szerkezeti felmérés, geodéziai felmérés,
faanyagvédelmi szakvélemény és restaurátori szemle készült, melyek alapját képezték a tervezett
munkáknak.
A fejlesztés három részre tagolódott:
1) Külső és belső felújítás: a tető és a homlokzat felújítása, a vizesedések kezelése, a falazat külső
és belső javítása, -festése, az épület szerkezeti megerősítése, ereszek-csatornák cseréje.
2) Pihenőhelyek létrehozása, zöldterület növelés: a templom környezetének rendezése, fászöldterület rendezett kialakítása, teljes akadálymentesítés, pihenőhelyek létesítése.
3) Napelemes információs/tájékoztató tábla készítése és elhelyezése.
A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezést a Korintosz Műemlékvédelmi és
Építőipari Kft. végezte 2010. és 2011. között. Az ünnepélyes átadás, mivel a teljes felújítás még nem
fejeződött be, még nem történt meg. Az épület külső homlokzata-, valamint a torony felújítására
további pályázatot nyújt be az egyházközség az ősszel meghirdetésre kerülő megnyitási időszakban.
A falu életében központi szerepet játszó templom és környékének felújítása egyértelműen pozitív
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hatással jár mind társadalmilag(erősíti a helyi identitástudatot, hozzájárul a közösség életminőségének
javulásához), mind közvetve gazdaságilag. A templom megújulásával, a sokoldalú fejlesztéssel az
egyházközség társadalmi, közösség-összetartó ereje tovább nő a községben. A megújult épület és
környezete méreteit tekintve kiválóan alkalmas a hitéleten túl – odaillő – kulturális és iskolai
események (ökumenikus összejövetelek, egyházi ünnepek, hittantáborok, kirándulások és
zarándokutak, jótékonysági hangversenyek, jótékonysági gyűjtések és adományok gyűjtése és
szétosztása, gyermek színi előadások, kézműves foglalkozások, rendhagyó történelem és irodalom
órák tartására) megrendezésére, valamint szervesen be tud kapcsolódni a Kisbéri kistérség, ill. a
Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoport műemlék-, ill. vallási turizmusába.
A fejlesztéssel új munkahelyet is teremtettek, az új munkaerő feladata a fenntartás-gondozás.
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Bemutatkoznak tagszervezeteink
Név: Bakonyalja Környezetvédelmi és Turisztikai Egyesület
Székhely: 2888 Csatka, Szabadság tér 86.
Képviselő: Kovács Tibor elnök
Elérhetőség: bakonyaljakte@bakonyalja-kte.koznet.hu; 20/547-8897
A Bakonyalja Környezetvédelmi és Turisztikai Egyesület 1993 tavaszán alakult, azzal a céllal, hogy az
oktatási intézményeknek és az önkormányzatoknak segítséget nyújtson a Súri-Bakonyalján élők
gondolkodásmódjának formálásában és a környezettudatos magatartásforma kialakításában.
Tagságukat Aka, Csatka, Ácsteszér és Súr települések lakói alkotják. Taglétszámuk váltózó, jelenleg
28 fő bejegyzett tagot számlálnak.
A szervezet tevékenységének rövid bemutatása:
1./ Teleház szolgáltatás
A Teleház a Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ Kisbéri Kirendeltségének
Információs Pontja, mely a következő szolgáltatásokat nyúltja:
 a felvilágosítást kérő ügyfelek részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátják azokat az
információkat, melyek elősegítik az álláskeresők elhelyezkedését, munkaerő-piaci
informálódását;
 lehetőségeikhez mérten elősegítik Foglalkoztatási Információs Pont megismerését, minél
eredményesebb használatát.
2./ Környezet-és természetvédelmi programok
 évenkénti hulladékgyűjtési akció szervezése;
 természetvédelmi jeles napok folyamatos megünneplése;
 környezeti tanácsadó iroda működtetése;
 környezeti nevelést és oktatást elősegítő programok népszerűsítése.
3./ Turisztikai tevékenységek
Az önkormányzati földutak turistaútként való használata lehetőséget nyújt egy-egy település jobb
megismerésére, turisztika attrakcióinak bemutatására. Ennek érdekében:
 feltérképezik a már nem használt önkormányzati földutakat;
 használhatóvá, járhatóvá teszik azokat;
 népszerűsítik a már meglévő útvonalakat.
4./ Együttműködés a kistétség önkormányzataival és a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzattal.
Az egyesületet számos alkalommal keresik meg az önkormányzatok valamely
környezetvédelemmel kapcsolatos projekt kapcsán, amikor véleményt illetve javaslatot kérnek
tőlük.
5./ Csatka község kulturális rendezvényeinek szervezése
Tagjaik aktívan részt vesznek a nemzeti és az egyházi ünnepek szervezésében, lebonyolításában,
együttműködve a község önkormányzatával.
A szervezet a jövőben is a fentebb felsorolt öt tevékenységcsoport feladatainak végrehajtását tekinti
fő céljának.
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Az alábbi fényképek a 350.org nevű szervezet „A globális felmelegedés ellen” tartalmú kampányához
készültek. A megmozdulást az egyesület szervezte, résztvevői a csatkai és a bakonyszombathelyi
lakosok voltak. A 3. kép (Noé Bárkája) a Wall Street sarkán lévő óriás kivetítőn is látható volt néhány
napig.
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