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

2012. április

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület
LEADER rendezvényt pályázók
figyelmébe ajánljuk
Ezúton hívjuk fel azon ügyfeleink figyelmét, akik a 76/2011. (VII. 29.) VM
rendelet alapján 2011. őszén LEADER rendezvény célterületünkre pályázatot
nyújtottak be, hogy a fenti jogszabály 12.§ szerint jelentési kötelezettségük áll
fenn.
A befogadó végzések kiküldésre kerültek, ezek után már saját felelősségre
meg lehet valósítani a rendezvényt, viszont ebben az esetben is szükséges
az alábbiak elvégzése. Ezekre azért érdemes figyelni, mert nem teljesítésük
esetén az MVH csökkentheti, vagy akár teljes egészében vissza is vonhatja a
támogatást.
A jogszabályi kötelezettségek között szerepel, hogy jelen esetben a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesületnek el kell juttatni a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját, melyet akciócsoportunk honlapján (www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu) is meg kell
jeleníteni legkésőbb a rendezvény időpontját megelőző 30. napig, valamint a meghívót és a
meghirdetés dokumentációját is el kell juttatni hozzánk.
Ezzel kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy legalább 48 órával a fenti határidő
előtt juttassák el hozzánk a dokumentumokat, elektronikus formátumban a következő e-mail
címre: bauer.zs@hotmail.com. A levél tárgyába tüntessék fel: LEADER rendezvény dokumentációja FONTOS!
Csak azokat az anyagokat tudjuk felrakni a honlapunkra, melyeket Önök időben eljuttatnak
hozzánk, ezek minőségéért és tartalmáért természetesen a rendezvény szervezője a felelős.
Csak az elektronikus anyagok feltöltését tudjuk vállalni, papír alapúét nem.
A hivatkozott jogszabály előírásai a következők:
12. § (4) Az ügyfél köteles
a) a rendezvényről az illetékes LEADER HACS-ot (Bakonyalja-Kisalföld kapuja) értesíteni,
ezzel egyidejűleg a rendezvény témájának, helyszínének és időpontjának a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig az illetékes LEADER HACS honlapján történő
közzétételéről gondoskodni, valamint
b) a meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény időpontját megelőzően legkésőbb 30 nappal az MVH kirendeltségének (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Veszprém Megyei Kirendeltsége – 8002 Veszprém, Pf.: 791.), valamint az illetékes LEADER
HACS-nak megküldeni.
(5) Az ügyfél a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárást követően 10 napon
belül írásbeli emlékeztetőt készíteni és azt megküldeni az illetékes LEADER HACS-nak (Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület – 2870 Kisbér, Pf.: 68.), valamint a kifizetési kérelemmel együtt benyújtani az illetékes MVH kirendeltségnek.
Az emlékeztető tartalmazza
a) a rendezvény helyszínét, időpontját,			
(folytatás a következő oldalon)
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LEADER rendezvényt pályázók
figyelmébe ajánljuk
(folytatás az előző oldalról)

b) a célcsoport megjelölését,
c) a rendezvény céljának és eredményének rövid
bemutatását,
d) legalább 10 darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett arculati elemeket bemutató dátumozott fotót, valamint
e) az illetékes LEADER HACS-nak a rendezvényről való értesítését bizonyító dokumentumot.
(6) Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget a (4)
bekezdésben foglalt kötelezettségének, a jóváhagyott támogatás mértékét az MVH 5%-kal csökkenti.
(7) Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget az (5)
bekezdésben foglalt kötelezettségének, a kifizetési
kérelem elutasításra kerül.
13.§ (1) Az e jogcím keretében támogatható rendezvény, illetve rendezvénysorozat megvalósításának határideje a támogatási határozat kézhezvételét követő 24 hónap.
(3) A támogatás további feltétele, hogy az ügyfél a
rendezvény helyén az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi
rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2006. december 15-i 1974/2006/
EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja
szerinti szlogent, a LEADER HACS és az EU-logót, valamint az ÚMVP logóját (a továbbiakban
együtt: arculati elemek) feltüntesse.
(4) Amennyiben az ügyfél a (3) bekezdésben
foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatott tevékenységre vonatkozó utolsó kifizetési
kérelmének összege a támogatási határozattal jóváhagyott összeg 5%-ával csökkentésre kerül.
A kötelező arculati elemekről bővebben az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program honlapján (www.umvp.eu) a Dokumentumtár/Arculati anyagok menüpontban olvashatnak, illetve
innen letölthetik a logókat: (http://www.umvp.
eu/?q=kedvezmenyezettek-figyelmebe-frissitve).
További kérdés esetén kérjük, keressék munkaszervezetünket személyesen, vagy a 34/352-387
telefonszámon, vagy a bkkve.leader@gmail.com
e-mail címen.

2.

Régiós munkaértekezlet Kisbéren
2012. március 19-én egyesületünk szervezésében a Közép-Dunántúli régió
LEADER helyi akciócsoportjai munkaszervezeti értekezletet tartottak a Kisbéri Helytörténeti Múzeumban – ahol az intézmény igazgatója, Jónás Csaba nagy
érdeklődéssel kísért tárlatvezetést is tartott – az alábbi napirend szerint:
1. Köszöntő – Mecseki Melinda, Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület
2. A LEADER pályázatok feldolgozásával kapcsolatos tapasztalatok, információk,
tájékoztatás – Umenhoffer Ferencné, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
3. Az előzetes helyszíni szemlék tapasztalatai – Gerstmayer Teréz, Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal
4. Munkatervi feladatok, képzési tervek, LEADER szakosztályi találkozó – Tar Gyula, VM VKSzI
5. Monitoring bizottsággal kapcsolatos aktuális információk, egyebek – Szendrői Júlia, Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség KhE.

Készül a kézművesség program
A Nemzeti Vidékstratégia részeként az
agrártárca elkészíti a kézműves programot, amelynek megalkotásában számítanak a népművészek egyesületeire
is – hangsúlyozta V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) vidékfejlesztési államtitkára.
A magyar népművészet szerepet játszhat a
vidék gazdaságában is; a program néhány hónap alatt készülhet el. Számba veszik az ágazat
helyzetét, megkeresik a kapcsolódó pontokat
a falusi turizmus, a helyi termék, élelmiszerelőállítás területeivel, segítik majd a piacra
jutás feltételeit, és a termékfejlesztést. V. Németh Zsolt szerint a kézművesség fejlesztése
a jelenlegi vidékfejlesztési pályázati rendszerekbe is beépíthető. Példaként említette, hogy
a Darányi Ignác Tervben folytatódik a vidéki
örökség program, amelyben eddig jellemzően templomok felújítása szerepelt, a várható
kiírásokban viszont szeretnék a figyelmet na-

gyobb mértékben a népi építészeti emlékekre
fordítani. Fontos, hogy ne csak felújítsák a
falusi tájházakat, kovácsműhelyeket, hanem
összekapcsolják ezeket a helyi kézművesekkel, népművészekkel.
Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a
LEADER programban lehetőség van a népi
mesterségek oktatására, ezért arra bátorította a népművészeket és szervezeteiket, hogy
vegyenek részt a vidékfejlesztési egyesületek
életében, hiszen itt közösen határozhatják
meg a pályázati célterületeket.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)
április végén pályázatot hirdet majd vidékfejlesztési, vidékfejlesztést felvállaló egyesületek számára, a részvételhez április elején kell
regisztrálni. A pályázaton 2-3 millió forintos
támogatást lehet kapni jó gyakorlatok átadására, képzésekre, oktatófilmek elkészítésére,
konferenciák szervezésére.
(Forrás: agribusiness.hu)
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Újra Vidék Kaland!
Júniusban újra indul az AGRYA nagy sikerű kommunikációs programja, a Vidék Kaland. A múlt évihez hasonlóan városi fiatalok töltenek el egy-egy hetet fiatal gazdáknál, munkával, a gazdaság napi életének résztvevőiként. Az AGRYA pályázatot hirdet
azoknak a városi fiataloknak és fiatal gazdáknak, akik szívesen részt vennének a programban.
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA 2011-ben
szervezte meg először a Vidék Kaland Programot. A Program célja, hogy személyes példákon keresztül bemutassa a mezőgazdaság
működését, az élelmiszer előállításban és a társadalomban betöltött
szerepét, tájékoztatást adjon az agrár- és vidékfejlesztési támogatások
működéséről, indokoltságáról, valamint betekintés engedjen a gazdálkodók, mezőgazdászok napi életébe, a gazdálkodói életformába.
A múlt évi Programban összesen 30 városi fiatal vett részt. Közöttük
volt többek között pszichológus, építész, jogász, kémikus, geográfus, országgyűlési képviselő, marketing szakember, újságíró, szociális
munkás, tolmács. A jelentkezők és így a kiválasztottak több mint kétharmada hölgy volt.
A résztvevők élményeiről több, mint 100 blog bejegyzés olvasható a
www.videk-kaland.hu weboldalon, ezen túl számtalan média megjelenés tudósított a látogatásaikról.
A Programra továbbra is olyan, kimondottan városokban élő fiataloknak a jelentkezését várja az AGRYA, akik érdeklődnek a mezőgazdaság gyakorlata, egy családi gazdaság mindennapjai iránt és rövid
időre szívesen bekapcsolódnának az ott zajló munkába.
A Program részeként gyakorló fiatal gazdák (35 év alatti fiatalok) fogadják a 35 év alatti, de 18 évnél idősebb városi fiatalokat egy-egy
hétre a gazdaságukban. Ez alatt az időszak alatt 5 munkanapon a
résztvevő városi fiatalok aktívan részt vesznek a gazdaságban zajló
aktuális munkában, a fiatal gazda társaságában, annak irányítása és
felügyelete mellett. A résztvevők a fiatal gazda munkarendjéhez illeszkedő munkarend szerint dolgoznak, amely hosszabb lehet napi
8 óránál. Ez is biztosítja, hogy megismerjék egy-egy családi gazdaság
mindennapi működését, a gazdálkodók valós életét, tevékenyégét. A
városi fiatalok fogadása a mezőgazdasági betakarítási csúcsidőszakra
– 2012. június végétől – augusztus közepéig – esik. Így a résztvevő
fiataloknak az ebben az időszakban természetes, hosszított munkarendben kell közepesen nehéz fizikai munkát végezniük.
A résztvevők az elvégzett munkájukért bérezésben nem részesülnek.
A foglalkoztatás munkajogi kereteit az un. alkalmi munkavállalás
adja. A fogadó fiatal gazda biztosítja a tartózkodás idejére az ellátást
és szükség szerint munka- és védőruházatot.
A résztvevőknek vállalniuk kell, hogy a program során szerzett élményeikről, benyomásaikról és véleményükről az AGRYA által biztosított megjelölt kommunikációs csatornákon – www.videk-kaland.hu
weboldal, blog, Facebook, Twitter – tájékoztatást adnak, fényképeket, esetlegesen videókat töltenek fel.
Jelentkezni a www.videk-kaland.hu, www.agrya.hu weboldalról letölthető jelentkezési lap kitöltésével és az AGRYA címére történő
megküldésével lehet. A jelentkezőket az AGRYA és együttműködő
partnerei képviselőiből álló bizottság hallgatja meg és választja ki a
résztvevőket. A kiválasztás során elsősorban a jelentkezők motiváltságát és elszántságát értékeli a bizottság. A részvétellel elsősorban a
tapasztalat szerzést kívánja az AGRYA könnyebbé tenni.
A programra jelentkezni 2012. április 20-ig lehet. A jelentkezőket idő-

beni érkezési sorrendben regisztrálják. Az AGRYA fenntartja annak
lehetőségét, hogy nagy számú érdeklődés esetén a jelentkezések egy
részért már csak várólistára fogadja.
A kiválasztási folyamat részét képező személyes meghallgatásokra
Budapesten kerül sor 2012. április 27 - május 8. között. A Programban a jelentkezések számtól függően 30-50 városi fiatal vehet részt.
A kiválasztott résztvevők egy napos felkészítő képzésen (traktoros
tréning) is részt vesznek.
A múlt év során több olyan megkeresés érkezett az AGRYA-hoz,
hogy fiatal gazda szívesen fogadna a gazdaságában városi fiatalokat.
Emiatt az AGRYA várja a Program iránt érdeklődő fiatal gazdák jelentkezését is. A fiatal gazdák jelentkezési lapja szintén a www.videkkaland.hu, www.agrya.hu weboldalakról tölthető le, a jelentkezési
határidő számukra is 2012. április 20-a.
A programmal kapcsolatosan az AGRYA Országos Iroda munkatársai adnak további tájékoztatást az 1-270-4874-as telefonszámon.
(Forrás: videk-kaland.hu)
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A kormány elfogadta a Nemzeti Vidékstratégiát
Giró-Szász András kormányszóvivő és Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 2012. március 21-én közös sajtótájékoztatót
tartottak, ahol bejelentették, hogy a kormány elfogadta a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégiával kapcsolatos előterjesztést.
A kormány fontos kitörési pontként kezeli a mezőgazdaságot – nyomatékosította Giró-Szász András a 2012. március 21-i sajtótájékoztatón,
ahol Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterrel közösen jelentették be, hogy a kormány elfogadta a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégiával
kapcsolatos előterjesztést.
Giró-Szász András elmondta: a kormány álláspontja szerint egy nemzet akkor van biztonságban, hogyha erőforrásként kezeli a vidéket és
a mezőgazdaságot. E kettő védelme stratégiai cél. A kormány fontos kitörési pontként kezeli a mezőgazdaságot, fontos hogy minél többen
válasszák a jó minőségű, biztonságos, GMO-mentes magyar élelmiszereket – tette hozzá.
Fazekas Sándor hangsúlyozta, a Nemzeti Vidékstratégia megalkotásával hosszú évek óta tátongó űrt sikerült most betölteni. Hosszú, bő egy
esztendeig tartó társadalmi vita előzte meg a program elfogadását. Több tízezer észrevételt és számos tanulmány anyagát dolgozták a 130
oldalas stratégiába a versenyképes vidék és mezőgazdaság megteremtésének érdekében.
A miniszter kifejtette, már ma is vannak olyan eredmények, amelyek igazolják, hogy milyen fontos gazdasági ágazatot képvisel hazánkban a
mezőgazdaság. Ezért fontos cél a belföldi és külföldi piacok megtartása – fogalmazott.
A stratégia elkötelezett a családi gazdaságok támogatása mellett, megóvja környezeti értékeinket, és biztosítja a fenntartható gazdálkodást
hazánkban – szögezte le Fazekas Sándor.
A Nemzeti Vidékstratégia fontos célkitűzéseket is tartalmaz: a mezőgazdaságban foglalkoztatottak számát 2020-ig 700 ezer főre tervezi növelni, a gazdák által közvetlenül bonyolított helyi értékesítés arányát 20 százalékra emelné, a fiatal gazdák arányát pedig 21-ről 30 százalékra
igyekszik növelni. Ehhez a kormány több programon keresztül biztosít számukra támogatást – mondta el a vidékfejlesztési miniszter.
(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium)

Aktuális ÚMVP kifizetési- és támogatási kérelem benyújtási időszakok
Támogatási kérelmek
I. tengely
- Támogatás képzésekhez (03.01-04.30.)

Kifizetési kérelmek
I. tengely (02.01-05.31.)
- erdészeti gépekre
- nyersszesz- és nyersolaj-előállító üzemekre
- mezőgazdasági termékek értéknövelésére
- növénytermesztési létesítmények korszerűsítéséhez
- kertészet korszerűsítésére
- kertészeti gépbeszerzéshez
- baromfitelepek korszerűsítésére
III. tengely (02.01-05.31.)
- mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
- a turisztikai tevékenységek ösztönzése
- falumegújítás és –fejlesztés
- a vidéki örökség megőrzése
IV. tengely (02.01-05.31.)
- a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása
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Együtt az ökoturizmusért
Az ökoturizmus fellendítése érdekében március közepén stratégiai megállapodást kötött a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM)
és a Magyar Turizmus Zrt. (MT Zrt.).
Az nemrég aláírt együttműködés célja, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsék a nemzeti parki turizmust. A dokumentumot Rácz
András környezet- és természetvédelemért felelős helyettes államtitkár és Horváth Gergely, az MT Zrt. vezérigazgatója írta alá az Utazás
nemzetközi idegenforgalmi kiállításon.
Magyarországon több mint 550 ökoturisztikai létesítmény működik, hazánk tíz nemzeti parkja országszerte összesen 27 látogatóközpontot,
47 bemutatóhelyet és 148 tanösvényt működtet. Tavaly két különleges látogatóközponttal, a tihanyi Levendula Házzal és a mohácsi történelmi emlékhellyel bővült a kínálat, idén pedig egy Magyarországon egyedülálló élménycentrumot, a Pannon Csillagdát adják át Bakonybélben.
A hazai ökoturizmus fellendítésében kiemelt feladat hárul a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságra, hiszen területükön számtalan
kalandra hívogató hely van. A természeti értékek iránt érdeklődők megszelídült vulkánokat hódíthatnak meg a Tapolcai-medencében, illatos
levendulamezőn sétálhatnak a Tihanyi-félszigeten, óriási kősziklát mozdíthatnak meg a szentbékkállai kőtengerben, bivalyokat simogathatnak és madárlesre indulhatnak a Kis-Balatonnál, végigkúszhatják a Csodabogyós-barlang izgalmas járatait Balatonedericsen.
A megállapodással a két szervezet továbbra is a hazai turizmus fellendítését, kiemelten a nemzeti parki ökoturizmus szakmai színvonalának
növelését tűzte ki célul. Folytatódnak az olyan sikeres közönségrendezvények, mint például a magyar nemzeti parkok hete. Az izgalmas kalandtúrákban, családi programokban gazdag rendezvény – amely idén június 15-e és 24-e között várja a látogatókat – évről évre egyre több
embert mozgat meg és ismerteti meg velük hazánk védett természeti területeit, értékeit.
A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Magyar Turizmus Zrt. már öt éve szorosan együttműködik egymással, aminek köszönhetően évről évre
egyre többen ismerik meg természeti kincseinket. 2007 óta mintegy húsz százalékkal emelkedett a nemzeti parki bemutatóhelyek látogatottsága. A nemzeti parkok tavaly közel 1,3 millió embert vonzottak.
(Forrás: Napló)
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Tejtermékek
osztásával
indult
az EU Élelmiszersegély Program
Az EU Élelmiszersegély Program keretében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal
(MVH) szerződött segélyszervezetek márciusban kezdték
meg a 2012-es Programhoz
kapcsolódó élelmiszerek eljuttatását a rászorulók részére.
Idén visszatérnek az EU Élelmiszersegély Programba a tejtermékek, így a rászorulók ismét
kaphatnak többek között jól eltartható UHT tejet is. Márciusban
az MVH-val szerződésben álló
négy segélyszervezet (a Gyermekétkeztetési Alapítvány, a Katolikus Karitász, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, valamint a
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet) a tejtermékek kiosztását
kezdte meg.
Az élelmiszereket előállító vállalkozásokat az MVH közbeszerzés
útján választotta ki, a 2012-es I.
forduló nyertes feldolgozói befejezték az élelmiszerek beszállítását, így több mint ezer tonna, hűtést nem igénylő élelmiszer került
a segélyszervezetek raktáraiba. A
szigorú laboratóriumi minőségi
ellenőrzéseken az élelmiszereket
megfelelőnek találták, ezért az
osztások megkezdését engedélyezte a Hivatal.
Az év folyamán, a további osztásoknál, tejtermékek mellet gabona
alapú élelmiszerekre is számíthatnak a rászorulók.
(Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal)

6.

Iparművészeti pályázatokat hirdettek
Három pályázaton is megmérettethetik magukat alkotók kézműves
munkáikkal: általános témákban, a vízzel kapcsolatban és a hagyományok megújítására is benyújthatják műveiket.
A Magyar Kézművességért Alapítvány (AMKA) az
IPOSZ-szal és a BKIK Kézműipari Tagozatával
együttműködve „Magyar kézművesség – 2012”,
valamint „A víz világa – kézműves szemmel”
címmel hirdet kettős, nyílt pályázatot. A pályázaton
hazai és határon túli magyar alkotók – kézművesek, tárgyalkotó népművészek, kézműves iparművészek; egyéni jelentkezők és alkotóközösségek
– egyaránt részt vehetnek maximum három olyan
alkotással, amelyek természetes alapanyagokból, kézműves technikával készültek. A pályázat első részére tematikai kötöttség nélkül napjaink legújabb, legszebb népművészeti és iparművészeti alkotásait lehet beadni, míg a második
részre a vízzel kapcsolatos témákat feldolgozó munkákat várnak. A pályázóknak
május 10-éig az AMKA honlapjának (www.amka.hu) erre a részére kialakított
oldalán vagy telefonon keresztül kell regisztrálnia, a nevezési lap beküldésének
és a nevezési díj befizetésének határideje pedig május 20.
A Hagyományok Háza és a Kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjtemény is pályázatot hirdet. Az immár tizedik alkalommal kiírt a X. Országos Népi Mesterségek Művészete Pályázat célja, hogy a hagyományos népi iparművészeti
ágakon (szőttes, hímzés, fazekasság, faragás) kívül rekedt, vagy kevéssé művelt
kézműves- és háziipari tevékenységek hagyományait és technológiáit megmentsék, megújítsák és továbbfejlesszék. Olyan alkotásokat várnak, amelyek a hagyományokat korszerű, új formában dolgozzák fel. A pályázat nyilvános, azon bárki
részt vehet, aki ezt a célkitűzést elfogadja. Pályázni csak új alkotásokkal lehet,
önálló tárggyal vagy garnitúrával. Azokat a munkákat, amelyek más pályázaton,
vagy a népi iparművészeti zsűri előtt már szerepeltek, a Bíráló Bizottság nem
veszi figyelembe.
A pályaműveken fel kell tüntetni a pályázó nevét, valamint adatlapot kell kitölteni, s azzal megegyezően be kell sorszámozni a tárgyakat. Csak személyes
átvételre van lehetőség, 2012. május 10-12-éig 10-16 óra között a kecskeméti
Népi Iparművészeti Gyűjteményben (Kecskemét, Serfőző u. 19.). A zsűrizés
időpontja: 2012. május 16.
Adatlap, csekk és a pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:
- Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya (1011 Budapest, Szilágyi
Dezső tér 6.; tel.: 1-201-8734; www.hagyomanyokhaza.hu)
- Népi Iparművészeti Gyűjtemény (6000 Kecskemét, Serfőző u. 19.; tel.: 76327-203, 76-506-108; www.nepiiparmuveszet.hu)
(Forrás: amka.hu)
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7.

Megalakult a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Új hatóság, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) ellenőrzi március közepétől a magyar élelmiszerellátást a
termőföldtől az asztalig, azaz a termeléstől kezdve a feldolgozáson, szállításon keresztül egészen az értékesítésig. A szervezet
célja, hogy a fogyasztók ellenőrzött, biztonságos élelmiszerhez jussanak.
Amikor az élelmiszerek kontinensnyi távolságból is érkezhetnek, különösen fontos, hogy ellenőrzött,
biztonságos élelmiszerek kerüljenek valamennyi család asztalára
– fogalmazott Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
megalakulását bejelentő 2012.
március 22-i sajtótájékoztatón. A
tárcavezető hangsúlyozta: az élelmiszerbiztonság megőrzése, a lakosság minőségi és ellenőrzött élelmiszerekkel való ellátása kiemelt
kormányzati cél, nemzetbiztonsági
érdek.
Az Európai Unió és a Nemzeti Vidékstratégia 2020 az élelmiszerlánc egészének vizsgálatát javasolja a legmagasabb szintű élelmiszerbiztonság megvalósítása érdekében. Az új hivatal az élelmiszerellátás teljes útjának vizsgálatával biztosítja az ellenőrzött élelmiszereket.
Az alapanyagok megfelelő minőségének biztosítása érdekében a hivatalban önálló szervezeti egységként működnek a fajtakísérleti állomások. A magyar növényfajtákra, vetőmagokra, azok mind szélesebb körben történő termesztésére a miniszter szerint nagy szükség van, hiszen elismert, kiváló minőséget képviselnek nem csak határon belül, de azon kívül is. Ezt a célt a tárca pályázatokkal és hatósági eszközökkel
is támogatja.
A miniszter bejelentette, hogy az Európai Unió jóváhagyta az őshonos gyümölcs tájfajták szaporítását és árusítását lehetővé tévő rendeletet,
így a jogszabály hamarosan hatályba lép. A minisztérium feladata, hogy a „száműzetésben tartott”, elfelejtett gyümölcsfajtákat újra divatba
hozza, színesítve ezzel a választékot. A faiskolákban alig néhány zöldség- és gyümölcsfajta közül válogathatnak a fogyasztók, pedig több
ezret őriznek belőlük a hazai génbankok. Régi őshonos tájfajtáink, mint a Szomolyai fekete cseresznye, a Gönc vidéki sárgabarack, vagy a
Szentesi rózsavirágú naspolya nemcsak az íz és a gazdag beltartalom miatt értékesek. Ezek a fajták az évszázadok során tökéletesen alkalmazkodtak a környezetükhöz, ellenállóak, és általában nem igényelnek vegyszeres kezelést sem.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) és a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal
(MÉBIH) összevonásával jött létre. Az új szervezet megalakulása egyúttal teljesen újfajta élelmiszerellenőrzési koncepciót is jelent – hangsúlyozta az élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár. Kardeván Endre bejelentette: a NÉBIH az élelmiszerláncot
érintő valamennyi kockázatot felügyeli, és képes az egységes, hatékony fellépésre. Az ellenőrzési-felügyeleti rendszer veszélyhelyzetben
lehetőséget ad az azonnali beavatkozásra. Ennek érdekében létrejött egy új központi ellenőrző csoport is, amelynek munkatársai országos
hatáskörrel vizsgálódhatnak majd.
A hivatal megőrzi az MgSzH régi tevékenységi területeit, mint az állattenyésztés, erdészet, borászat, emellett az élelmiszerbiztonsági feladatokkal kiemelten foglalkozik. Az államtitkár beszámolt arról, hogy a másodlagos élelmiszervizsgálat beváltotta a hozzá fűzött reményeket,
azaz a hatóságoknak sikerül a silány termékeket már a raktárakban vagy szállítás közben kiszűrni a forgalomból. A NÉBIH a termőföldtől
az asztalig kívánja ellenőrizni az élelmiszerbiztonságot, ezért új eszközöket is bevet a hivatal, melynek elnöke, Oravecz Márton bejelentette:
várják a lakossági bejelentéseket is, erre a célra egy zöldszámot (80-263-244) indítottak, valamint a Facebook közösségi oldalon is elérhetőek.
A 188 fős szervezet elsődleges feladata a megelőzés.
Az új hivatal egységes adatgyűjtési, -nyilvántartási és -elemzési rendszer kialakításával, átfogó élelmiszerlánc-felügyeleti informatikai rendszer
kiépítésével, egységes élelmiszerlánc-felügyeleti adatbázis kialakításával és a statisztikai adatszolgáltatás egységesítésével kívánja szolgálni a
fogyasztókat, az élelmiszerbiztonságot.
(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium)
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8.

A Darányi Ignác Terv fő intézkedési területei
A 2020-ig szóló Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásának keretprogramja, a mezőgazdaság és vidékfejlesztés minden területére
kiterjedő Darányi Ignác Terv fő intézkedési területeit mutatjuk be hírlevelünk soron következő számaiban. Az előző számunkban
írtunk a jogszabályi környezet megújításáról, életszerűvé tételéről. A második intézkedési terület a hatékony, ügyfélbarát támogatási és intézményrendszer kialakítása.
A Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásához kiemelten fontos a mezőgazdasági támogatások igénybevételére vonatkozó eljárások ügyfélbaráttá tétele, a
pályázatok, támogatási rendszerek egyszerűsítése.
A Magyary Tervvel – mely a közigazgatás fejlesztési programja – összhangban erősíteni kívánják a
hivatalok és hatóságok szolgáltatásbarát jellegét. A
kormányzat egyéb intézkedéseivel összehangoltan
közreműködnek a vállalkozások és a lakosság adminisztrációs terheinek csökkentésére, egyszerűsítésére
irányuló kormányzati programban, a mezőgazdasági
és élelmiszeripari vállalkozások számára a működést,
fejlesztést ösztönző támogatási és intézményi környezetet biztosítanak.
A támogatási rendszer egyszerűsítésének, ügyfélbaráttá tételének lépései:
A támogatások igénybevételére vonatkozó eljárásrend áttekintése, egyszerűsítés.
• A támogatások igénybevételéhez szükséges eljárási idő lerövidítése.
• A támogatásokhoz kapcsoló bürokrácia csökkentése, hatékony, költségtakarékos adminisztrációs tevékenység.
• A támogatási rendszerek összehangolása.
• A szakmai értékelés szerepének erősítése.
A hatóságok, hivatalok hatékony és ügyfélbarát működésének megteremtése
• A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal eljárásrendjének egyszerűsítése, ügyfélbarát jellegének fokozott erősítése, hatékony, megbízható
intézményi szolgáltatás működtetése.
• A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) háttérintézmények szakmai kapacitásának erősítése.
• Az agrárigazgatási és az élelmiszerlánc-felügyeleti intézmények irányításának, kapacitásainak, infrastruktúrájának, belső koordinációs mechanizmusainak megerősítése.
• A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi intézményrendszer kapacitásainak és infrastruktúrájának erősítése.
• Az agrárkamara megújulásának elősegítése, szakmai feladatai ellátását és szolgáltatási tevékenysége erősítését szolgáló működésének biztosítása.
• Az agrár- és élelmiszergazdaság területén működő szakmai kamarák feladatellátási és szolgáltatási tevékenységének erősítése.
Az adminisztrációs terhek csökkentése, egyszerűsítési feladatok
• Az igazgatási és ellenőrzési rendszer (IIER) felülvizsgálata és egyszerűsítése: a gazdálkodói nyilvántartási és ellenőrzési rendszer fenntartása
mellett a bürokratizmus csökkentése. Az adatbázisokban nyilvántartott adatokról a gazdálkodóknak nem kell papír alapú igazolást kérniük a
hatóságoktól. Az ügyfeleknek az adatokat csak egyszer kell megadniuk a VM felügyelete alá tartozó szervezeteknek/hatóságoknak. A rendszerbe bekerülő adatokhoz a többi hatóság az illetékességi körének megfelelően megadott jogosultság szerint hozzáfér.
• Az őstermelői igazolványok kiadásának egyszerűsítése: családi gazdaságok, őstermelők, valamint agrár mikro- és kisvállalkozások dokumentációs kötelezettségeinek átfogó felülvizsgálata annak érdekében, hogy a legkisebb vállalkozások a kötelezettség alól teljes egészében mentesülhessenek; ahol erre nincs mód, ott részleges mentesítésre nyíljon lehetőség (pl. bizonyos méret, tevékenység volumen, bevétel alatt, vagy
induló vállalkozásoknál); ahol a kötelezetti kör nem csökkenthető, ott egyszerűbb tartalmi/formai elvárások vonatkozzanak rájuk.
• Az agrárgazdaságra és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó szabályozás szakmai szempontokat nem veszélyeztető egyszerűsítése.
• A környezetvédelmi termékdíj-szabályozás további egyszerűsítése.
• A gázolaj jövedékiadó-visszatérítés eljárási szabályainak egyszerűsítése.
• A módosult közösségi szabályozás új rendelkezéseinek átvezetésével párhuzamosan az eljárások egyszerűsítése, a zöldség-gyümölcs termelői
csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozása.
• A szőlő- és bortermelők tevékenységével kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségek egyszerűsítése.
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9.

Bemutatkoznak az ÚMVP-ből
sikeresen megvalósult projektek
Jogcím: 		
			
Pályázó: 		
Támogatás:

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások –
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
Császár Község Önkormányzata
52 571 790,- Ft

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Program (IKSZT) az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. tengelyének: „A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása”, azon belül az „5.3.3.2.1. A vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások” intézkedésének része.
Az intézkedés célja: a vidéki lakosság megtartása érdekében a
helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató
központok létrehozásával, a többnyire kihasználatlan épületek
felújítása és műszaki korszerűsítése révén.
Az intézkedés az egyik legösszetettebb, számos ágazati és vidéki
szereplőt, közösséget és szolgáltatót érintő vidékfejlesztési program. Az infrastruktúra fejlesztésével a betelepülő szolgáltatások,
programok gerincét teremti meg, illetve az első három évben
degresszív módon biztosított működési támogatással annak
fenntarthatóságát biztosítja.

A pályázati folyamat az alábbiak szerint zajlott:
A pályázati folyamatot a Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az
ÚMVP végrehajtásáért felelős Irányító Hatóság (IH) a Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet közreműködésével
irányítja. Az intézkedés megvalósítása és sikeressége érdekében
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az IKSZT kialakításának keretét kétlépcsős pályázati rendszer
adja:
1. Az első lépésben az „IKSZT cím” elnyerését célzó pályázati felhívás (címpályázat) került meghirdetésre. A pályázók az
IKSZT keretében tervezett munkájukról adtak tájékoztatást. Az
elbírálás szempontja – többek között – a helyi szükségletek és az
arra adott szolgáltatási elképzelések egységessége, illetve a tervezett szolgáltatások szakmai programjának összhangja volt.
2. A második körben a címpályázaton sikerrel részt vevő, azaz
IKSZT cím birtokában jogosultsággal rendelkező szervezetek
nyújthatták be kérelmüket a címpályázatban leírt szolgáltatások
megvalósítási helyszínét jelentő épület felújítására, bővítésére,
illetve az épülethez és szolgáltatásokhoz tartozó eszközök beszerzésére.
A címpályázat az IKSZT-ket működtető szervezetek számára
kötelező és opcionális feladatokat határozott meg. A kötelezően, azaz minden IKSZT-ben biztosítandó szolgáltatások köre az
alábbiak szerint került meghatározásra:
• helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) tájékoztatási pont működtetéséhez;
• ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése, ifjúsági
információs pont működtetése, fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének támogatása, ifjúsági információs pult
működtetése;
• közművelődési programok szervezése;
• a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése;
• a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65. § (2)
pontjában meghatározott nyilvános könyvtár működtetése vagy
mozgókönyvtári ellátás biztosítása vagy – kizárólag abban az
esetben, ha a településen az IKSZT megvalósulási helyszínétől
eltérő helyszínen a nyilvános könyvtári vagy mozgókönyvtári ellátás elérhető – olvasósarok működtetése;
• közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan, teleházban vagy könyvtárban működő e-Magyarország ponton (közösségi információs hozzáférési pont).
Az IKSZT címpályázat során a pályázó szervezetek az alábbi
opcionális szolgáltatások közül választhattak, igazodva a helyi
igényeikhez:
- közösségfejlesztési folyamatok generálása,
folyamatkövetése;
- helyszín biztosítása civil szervezetek számára;
- az iskolai felzárkózást segítő, a középiskolai tanulmányokra
felkészítő, tanítási időn túli tankör megvalósítása 6-18 éves gyermekek és fiatalok számára;
- a gyermekek (különösen a 0-5 évesek) foglalkoztatását, óvodai
felkészítését célzó nappali, délelőtti szabadidős, fejlesztő programok megvalósítása;
- egészségfejlesztési programok megvalósítása;
- üzlethelyiség(ek) kialakítása a helyi vállalkozók támogatása érdekében;
- postai szolgáltatás nyújtása kizárólag azokon a településeken,
ahol a Magyar Posta Zrt. a postai szolgáltatást a Postapartner
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Program keretében vállalkozásba való kiszervezés útján kívánja működtetni, és a meghirdetett pályázatra jelentkező IKSZT
címbirtokos vagy együttműködő partnere a postai szolgáltatás
üzemeltetési jogát elnyerte és a Magyar Posta Zrt.-vel szerződést
kötött;
- elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása
(Közháló végpont);
- Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások (ÁFSZ) információs
pont kialakítása.
Amennyiben az adott szervezet a címpályázata során az opcionális szolgáltatások közül elvállalta az adott szolgáltatás(ok) kialakítását, és az a Címbirtokosi Okiratában rögzítésre került, úgy
a működtetésük kötelezővé vált.
A pályázók köre kiterjedt mindazon 5 000 fő vagy 100 fő/
km2 alatti nem városi rangú településeken működő települési
önkormányzatokra, település kisebbségi önkormányzatokra, a
településen székhellyel/telephellyel rendelkező non profit szervezetekre és egyházi jogi személyekre illetve többcélú kistérségi
társulásokra és önkormányzati társulásokra, melyeknek a fejlesztéssel érintett település a tagja. Pályázatot nyújthattak be továbbá azon ÚMVP jogosult települések külterületén megvalósuló
fejlesztésre a fent felsorolt helyi, vagy telephellyel rendelkező
szervezetek, ahol a település külterületén a lakosság több mint
2%-a él.
A címpályázatra a 2008-as év során a közel 3 000 jogosult településről összesen 1 003 db pályázat érkezett be, amely 988
települést érintett. Az Irányító Hatóság vezetője a címpályázat
értékelése alapján az ország vidéki térségeiben 972 településen
működő IKSZT címbirokos szervezetet választott ki.
Az IKSZT címet elnyert szervezetek jogosultságot nyertek az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) az
integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására a 112/2009.
(VIII. 29.) FVM beruházási jogcím rendelet keretében kérelmet
benyújtani az IKSZT infrastrukturális feltételeinek kialakítása,
valamint működtetésének támogatása érdekében, összesen 200
000 eurónak megfelelő forintösszegig. Támogatási kérelmet
2009. szeptember 1. és október 15. között lehetett benyújtani
a támogatási kérelmek feldolgozását és értékelését végző Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH)
felé. A támogatás kezdeti lehetőséget biztosít a működtetés első
három évében az IKSZT munkatárs bérének finanszírozására,
évente csökkenő működési támogatással (1. év: 3 200 000,- Ft, 2.
év: 2 200 000,- Ft, 3. év: 1 100 000,- Ft) kezdő segítséget nyújtva
a későbbi önfenntartó szolgáltató tereket működtető szervezetek számára.
A támogatásra jogosult 972 szervezet közül 810 IKSZT címbirtokos nyújtotta be támogatási kérelmét az MVH felé. A támogatási kérelmüket benyújtó szervezetek közül, összesen 635 db
IKSZT címbirtokos részesült támogatásban közel 27 milliárd
forint forrás felhasználásával.
A megvalósuló IKSZT-k legalább 1 fő középfokú végzettséggel
rendelkező munkavállalót kötelesek alkalmazni, tehát legalább
635 db új munkahellyel járulnak hozzá a vidéki foglalkoztatottsági helyzet javításához.
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A 635 támogatott IKSZT-t működtető szervezet 69,76 %-a
költségvetési, 28,35 %-a a non-profit, valamint 1,89 %-a egyházi fenntartású szervezet. A 33 leghátrányosabb helyzetű (LHH)
kistérségből támogatásban részesült IKSZT címbirtokos szervezetek száma 196 db. A 635 települést érintő összlakosságszám mintegy 1,17 millió fő. A támogatás a kitűzött céloknak
megfelelően nagymértékben azokat az 1 000 fő lakosságszám
alatti falvakat érinti, amelyek számára az intézményfenntartás és
a közszolgáltatások biztosítása pénzügyi szempontból a legsúlyosabb teher.
Akciócsoportunk területéről a többi közül az alábbi három támogatási kérelmet hagyta jóvá az Irányító Hatóság:
- Ászár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal – Ászár
- Császár Község Önkormányzata – Császár
- Élettér Közösség-és Településfejlesztő Egyesület – Ete
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes horizontális
vidékfejlesztési intézkedése keretében Császár Község Önkormányzata számára egy kétfordulós, sikeres pályázat eredményeképpen „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” címet
adományozott, a megvalósításhoz pedig 52 és fél millió forint
támogatást biztosított, amelyhez az általános forgalmi adót és
a felmerülő többletköltségeket kellett hozzátennie a kedvezményezettnek.
A közbeszerzés során a legkedvezőbb árajánlatot Jezsek Tibor
dorogi egyéni vállalkozó adta, amely 94 millió forint volt. A beruházás végső összege a bútorok és függönyök beszerzésével,
az utak és parkolók kialakításával, valamint az előírt eszközök
(számítógépek, projektor, háztartási eszközök, stb.) beszerzésével együtt 116 millió forint volt.
A Császár Községért Alapítvány külső-belső kamerarendszer kiépítését finanszírozta, így már nemcsak riasztó védi az épületet,
hanem a teljes körű bekamerázás is.
Az önkormányzat a címpályázatban az alábbi opcionális szolgáltatásokat biztosítását vállalta:
- Közösségfejlesztési folyamatok
generálása, folyamatkövetése;
- Helyszín biztosítása civil szervezetek részére;
- Egészségfejlesztési programok megvalósítása;
- Elektronikus közigazgatási végpont
szolgáltatások biztosítása
- Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások információs pont kialakítása;
- A gyermekek (különösen 0-5 évesek) foglalkoztatását, óvodai
felkészítését célzó nappali, délelőtti szabadidős, fejlesztő programok megvalósítása;
- Üzlethelyiség(ek) kialakítása a helyi vállalkozók támogatása érdekében.
A beruházás időtartamának a szerződéskötéstől számított 8 hónap volt meghatározva, aminek eleget is tett a kivitelező, hiszen
2011. január 24-én kezdődtek meg a munkálatok, az épület műszaki átadása augusztus 25-én történt meg. A parkolók elkészítése és az engedélyeztetések lefolytatása miatt az épület átadása
november 25-én volt.
Beke Gyöngyi Polgármester Asszony elmondta, hogy egy kö-
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zösségi ház átadása szerinte mindig kiemelt jelentőséggel bír egy
település szempontjából, hiszen az a közösségi élet legfontosabb
színtere a faluban. Hogy ez mennyire így van, arra akkor jöttek
rá csak igazán, amikor az építkezés megkezdésekor ki kellett
költözniük több helyszínre, de így is csak korlátozottan tudtak
működni. Megnövelte a felújítás-bővítés jelentőségét az is, hogy
éppen egy nehéz gazdasági helyzetben történt a kivitelezés.
A császáriak régi vágya az volt, hogy legyen végre egy színpaduk.
Már akkor elégedettek lettek volna, ha a régi klubkönyvtárukat
csak annyival ki tudták volna bővíteni, hogy a nagyterem mögé
egy színpad épül, és a vizesblokkot rendbe hozzák – hiszen azzal évek óta gondok voltak. Ez a vágyuk teljesült, sőt túlteljesült,
hiszen az épület teljes átalakításon esett keresztül, az átalakítással
érintett terület 278 m2 volt, ami még további 213 m2-rel került
kibővítésre: a 150 férőhelyes nézőtérrel, a 40 m2-es színpaddal,
a művészbejáróval, a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel, a
babakocsi tárolóval és előtérrel, valamint a 12 m2-res kerékpártárolóval. Így a hasznos alapterület összesen 503 m2 lett.
Az épület mögött 28 férőhelyes parkoló található, melyből egy
akadálymentes. A telken belül egy autóbusz parkoló is kialakításra került.
A kötelező szolgáltatásokon kívül a Közösségi Ház széles körű
programot kínál az itt élőknek a hét hat napján, ugyanis szombaton is nyitva áll. A könyvtár szolgáltatásain kívül néptánc,
jóga, nyugdíjas klub, angol szakkör, számítástechnika tanfolyam,
baba-mama klub, főzőszakkör, kölyökklub várja rendszeresen
az ide látogatókat. Természetesen az épület helyet ad a bálozóknak, jótékonysági rendezvényeknek is, kicsik és nagyok örömmel használják az épületet.
Az épület ünnepélyes átadásán megjelent Popovics György úr
a Megyei Közgyűlés elnöke, valamint a térség polgármesterei,
jegyzői is.

Polgármester Asszony avató beszédét az alábbiakkal zárta:
„A mai nap valaminek a vége, és egyúttal valaminek a kezdete.
A végét jelenti egy több éves munkának, ami az álomtól, a gondolattól a megvalósulásig tartott: a tervezéstől a pályázatíráson
keresztül a kivitelezésig. De egyben a kezdet is, hiszen az épület éppen a mai naptól fog élni, telik meg élettel, tartalommal,
és kezdi betölteni azt a célt, amiért létrejött, amire hivatott: a
közösségnek, a köznek a szolgálatát. Kívánom, hogy ezt a célt
maradéktalanul töltse be mindenki megelégedésére!”
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Bemutatkoznak tagszervezeteink
Név: 		
Székhely:
Képviselő:
Elérhetőség:

Ácsi Kossuth Lajos Asztaltársaság
2941 Ács, Fő u. 55.
Nagy Irén elnök
34-385-457

Új sorozatunkban tagtelepüléseink után tagszervezeteinket kívánjuk bemutatni, a sort az Ácsi Kossuth Lajos
Asztaltársaság nyitja.
Honismereti kutatások alapján az asztaltársaság előzményei a kiegyezés utáni évekre nyúlnak vissza.
Eszerint 1883-ban már működött Ácson az olvasóegylet, amely a szabadságra vágyó haza eszményét
képviselte. 1892-ben – az ország több településhez hasonlóan – Ácson is díszpolgári címet kapott az
emigrációban élő Kossuth Lajos. Ez az esemény nagymértékben elősegítette a Kossuth tiszteletére
alakult asztaltársaság létrejöttét, amely 1947-ig működött (utolsó 15 évében, a Nagy család tulajdonában lévő kocsmában). 1905 körül készült el az asztaltársaság 3 méteres zászlója, amely ezután betiltásáig sok éven át emlékeztetett március 15-én a levert szabadságharcra. A viharvert zászlót nagy
becsben őrizték, s olyan jeles ünnepeken került elő rejtekhelyéről, mint 1956. október 23-a, majd
1989-ben a köztársaság kikiáltásakor.
A zászló tartotta továbbra is életben a Kossuth kultuszt, mígnem 2004. árpilis 24-én újjáalakult az
Ácsi Kossuth Lajos Asztaltársaság 30 alapító taggal, a település szinte mindegyik társadalmi rétegét
képviselve. A társaság elnökének Nagy Irént választották.
Az asztaltársaság alapító tagjai elhatározták, hogy Kossuth Lajos eszmeiségét megőrizve, annak szellemét a mindennapokra átültetve tevékenykednek. A társaság céljai között szerepel Kossuth emlékének ápolása, a fiatalabb korosztály megismertetése Kossuth eszmeiségével. Fontosnak tartják a helyi
közéletben való aktív részvételt, a környezetvédelmi feladatok megoldását, a nehéz helyzetben lévő
emberek megsegítését. Hagyománnyá vált, hogy az asztaltársaság minden év decemberében jótékonysági estet szervez, amelynek bevételét hátrányos helyzetű családok támogatására ajánlja fel.
Az asztaltársaság alapszabályban rögzítette feladatait, melynek első pontja egy Kossuth-szobor felállítása volt. A szobrot közadakozásból kívánták megvalósítani, melynek érdekében, annak támogatására jött létre a Kossuth Lajos Eszmeiségéért Alapítvány. A nagymértékű összefogásnak, pályázati
támogatásnak köszönhetően 2009. március 15-én került sor Kossuth Lajos egész alakos, impozáns
szobrának felavatására, amely Nagy Benedek móri szobrászművész alkotása. A szobor körül a városi
önkormányzat szép teret alakított ki, amely azóta a nemzeti ünnepen tartott műsor méltó színhelye.
Az asztaltársaság érdeme, hogy ugyanezen a téren emléktáblát állítottak az Aradon kivégzett 13 tábornoknak és Batthyány Lajos miniszterelnöknek, így tisztelegve hősiességük előtt.
Mivel az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjáratának jelentős csatája zajlott le Ácson és környékén, ezért fontos, hogy az asztaltársaság ezekhez az eseményekhez kapcsolódóan jelentős honismereti tevékenységet is folytat. „ A mi 48-unk” címmel a településre vonatkozó egyházi, levéltári adatokból tartottak több előadást,
valamint 48-as honvédsírokat újítottak
fel. Kapcsolatot tartanak az ország más
településein, többek között a fővárosban
lévő Kossuth Szövetséggel és a Pesterzsébeten működő, Kossuth emlékét ápoló egyesülettel.
A reformkor és a szabadságharc korának
jobb megismerését segíti elő az asztaltársaság szervezésében dr. Pelyach István
történész, egyetemi tanár előadássorozata is, amely alkalmanként sok történelem
iránt érdeklődő hallgatót vonz.
A Kossuth Lajos Asztaltárság Ács város
egyik aktív civil szervezete, a BakonyaljaKisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület tagja. Jelenleg feladatot vállaltak a helyi
tájjellegű tárgyak gyűjtésére, amely alapját
képezheti egy majdani kiállítóhely berendezésének.

