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
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Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület
LEADER pályázat
Megjelent az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatóságának 124/2011. (XI. 16.) számú közleménye a LEADER pályázat benyújtási
időszak újbóli megnyitásáról!!!
Október végén megjelent a vidékfejlesztési miniszter 98/2011.
(X. 28.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, mely számos jogszabály módosítását tartalmazza, kiemelve belőlük a vidékfejlesztési tárgyúakat:
12. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdésében a „2011-ben november 1. és november 30. között”
szövegrész helyébe a „2012-ben február 1. és február 28. között”
szöveg lép.
13. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet
6. § (1) bekezdésében a „2011-ben november 1. és november 30.
között” szövegrész helyébe a „2012-ben február 1. és február 28.
között” szöveg lép.
14. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 20. § (1) bekezdésében a „2011.
szeptember 30. és október 31. között” szövegrész helyébe a
„2011. szeptember 30. és november 15. között” szöveg lép.
Tehát az ÚMVP III. tengelyének Falumegújítás és –fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímeire legkorábban jövő februárban lehet támogatási kérelmet benyújtani.
A fenti jogszabály szerint a LEADER pályázatokat szeptember
30. és november 15. között kizárólag elektronikusan lehetett benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).
A hivatal elektronikus rendszerébe szeptember 30-tól november
14-ig 1984 darab pályázatot töltöttek fel, míg az utolsó 24 órában

5572 pályázat érkezett. A túlterhelés miatt az utolsó nap a rendszer lelassult, ez okozhatott problémát a kérelmek beadásakor.
Ezért a Vidékfejlesztési Minisztérium soron kívül módosítja a LEADER pályázatok beadásáról szóló 76/2011. (VII.
29.) VM rendeletet, hogy azok is benyújthassák kérelmeiket,
akik az elektronikus rendszer terheltsége miatt november 15-én
ezt nem tudták megtenni. A módosított jogszabály hatálybalépése után 7 napjuk lesz az érintetteknek a pályázatok feltöltésére.
A pontos időpontról az ÚMVP Irányító Hatósága közleményben
fogja tájékoztatni a pályázókat, a LEADER Helyi Akciócsoportokat pedig közvetlenül is értesíti – ami után természetesen mi
is közvetlenül értesítjük pályázóinkat. A hivatkozott jogszabályok akciócsoportunk honlapján (www.bakonyalja-kisalfoldkapuja.hu) is elérhetők.
Itt hívjuk fel tisztelt pályázóink figyelmét a pályázatok
elektronikus benyújtásával kapcsolatos két fontos momentumra:
- A pályázat benyújtásához az ügyfélre vonatkozó elektronikus kérelemkitöltő felületen meghatalmazottként vagy technikai közreműködőként meg kell bízni egy magánszemélyt (kivéve ha valaki
természetes személyként pályázik) a pályázat feltöltésére az MVH
által rendszeresített G946-os nyomtatványon, és ezt a kitöltött,
kinyomtatott, mindkét fél és két tanú által aláírt meghatalmazást
haladéktalanul el is kell juttatni az MVH megyei kirendeltségére.
- A pályázat első fordulójában a pályázók által egyesületünkhöz
benyújtott projekt adatlap vonatkozásában kiállított „Adatlap hivatalos értesítéshez a projekt javaslat bírálatról” elnevezésű
dokumentum a pályázat nem hiánypótolható melléklete, azt
szkennelve mindenféleképp csatolják pályázati anyagukhoz.
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Kifizetési kérelem
benyújtási időszakok
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és
IV. tengelyének jogcímeihez az idén még december
31-ig lehet kifizetési kérelmet benyújtani.
A többször módosított 23/2007. (IV. 17.) FVM – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános
szabályairól szóló - rendelet (Vhr.) 16/B. § (1) bekezdés b)
pontja szerint kifizetési kérelmeket 2011. július 1-től 2011.
december 31-ig, postai úton lehet benyújtani A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében
a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe
vehető támogatáshoz-, a Falumegújításhoz és -fejlesztéshez,
a Vidéki örökség megőrzéséhez, a Mikrovállalkozások létrehozásához és fejlesztéséhez, valamint a Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez kapcsolódó jogcímek vonatkozásában.
A postai úton benyújtott kifizetési kérelmet a Vhr. 6. § (1)
bekezdése szerint az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti regionális illetékességű MVH megyei kirendeltséghez
az MVH által rendszeresített, a kapcsolódó MVH közleményekben található formanyomtatványokon, vagy az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos főbb általános szabályok:
- Kifizetést a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B.
§ (1) bekezdés b) pontja alapján az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott jogerős – pályázatnak helyt
adó, vagy részben helyt adó – határozattal rendelkező ügyfelek kifizetési kérelem benyújtásával igényelhetnek.
- A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatóak el.
- A kifizetési kérelmet és a csatolt mellékleteket szkennelésre
alkalmas formában (különálló lapokként) kell benyújtani.
- Amennyiben a kifizetési kérelemcsomag valamely betétlapját az ügyfél nem írta alá, úgy az aláírás nélküli betétlapon
szereplő kiadások nem kerülnek figyelembevételre a kifizetendő támogatási összeg megállapításánál.
- A formanyomtatványok közül a Főlapot, a Számla- és bizonylatösszesítő A-bizonylatösszesítő betétlapot a könyvvezetésért felelős személynek is alá kell írnia.
- A postai küldeményt célszerű tértivevénnyel feladni.
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatások kifizetését is a fenti
keretek között lehet igényelni az alábbi eltérések mellett:
- Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél
egy jogcímre (pl.: Rendezvény) egy kifizetési kérelmet nyújthat be.
- A benyújtás helye az illetékes LEADER helyi akciócsoport
munkaszervezeti irodája.

2.

Későbbre tolódik a falumegújítás
és a vidéki örökség megőrzése
pályázatok beadási ideje
Ahogy azt az előzőekben írtuk a 98/2011. (X. 28.) VM rendelet alapján jövő februárra módosul a Falumegújításra és -fejlesztésre,
valamint a Vidéki örökség megőrzésére kiírt pályázatok beadási
ideje.
A benyújtási időszak változtatásával a vidékfejlesztési tárca célja, hogy
elegendő időt hagyjon az önkormányzatoknak, az önkormányzati társulásoknak, a nonprofit szervezeteknek és az egyházaknak a felkészülésre.
A határidő módosítása hozzájárul ahhoz, hogy a pályázóknak hatékony
segítséget nyújthassanak majd a helyi akciócsoportok, akik mindkét pályázat előkészítésében, feldolgozásában és értékelésében is részt vesznek.
A vidéki örökség megőrzésére igényelhető forrás célja a kulturális örökség fenntartása, korszerűsítése és a települések turisztikai vonzerejének
növelése a helyi vagy országos védelem alatt álló épületek helyreállításával, természeti és történelmi látnivalók felújításával. A falumegújításra
és -fejlesztésre adható támogatást közösségi terek, közterületek újjáépítésére, valamint helyi piacok létrehozására és bővítésére fordíthatják a
nyertes pályázók.
(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium)

ÚMVP fejlesztési források
Még összesen 33 milliárd forintos fejlesztési keret – ebből hozzávetőlegesen 330 millió forint akciócsoportunk forrása – áll rendelkezésre a térségi
LEADER egyesületeknek – mondta V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért
felelős államtitkár Szabolcson, egy szakmai fórum előtt szervezett sajtótájékoztatón. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) IV.
tengelye keretében a LEADER szervezetek összesen 830 célterület –
esetünkben 10 db – beruházásához kaphatnak támogatást, a rendezvények szervezésétől kezdve, nemzetközi kapcsolataik finanszírozásán át, a
különböző vidékfejlesztési feladatokig.
V. Németh Zsolt elmondta: jelentős a LEADER egyesületek érdeklődése a támogatási lehetőség iránt. Ezt az is bizonyítja, hogy a legutóbbi
határidőig olyan mennyiségű pályázatot adtak be, amit a számítógépes
rendszer nem volt képes befogadni. A vidékfejlesztési tárca rendeletmódosítással lehetőséget teremt arra, hogy valamennyi elkészült pályaművet
be lehessen nyújtani.
A sajtótájékoztatón az államtitkár szólt arról is, hogy ezekben a hetekben
értékelik a mikrovállalkozások és a turizmus fejlesztésére beadott
pályázatokat. A 7 milliárd forint összegű vállalkozás-fejlesztési keretre
több mint 1 200, míg a turisztikai 4 milliárdos keretre 1 150 pályázat érkezett be. A Vidékfejlesztési Minisztérium vizsgálja annak a lehetőségét,
hogyan lehet a tartalékkeretből növelni a pályázók támogatási keretét.
Az államtitkár hangsúlyozta: a pályázatok-elbírálását felgyorsították, az
eddigi 14-16 hónap helyett fél éven belül döntenek, hogy a fejlesztési források minél hamarabb az érintettek rendelkezésére álljanak. Minél előbb
szeretnék lezárni az uniós támogatású pályázati lehetőségeket, hogy indíthassák az Új Széchenyi Terv programjait.
(Forrás: AgrárHírek)

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület HÍRLEVÉL					

Bakonyszombathely a Magyarországi
Falumegújítási Díj döntőjébe jutott
November közepén lezárult a Magyarországi Falumegújítási Díj – 2011. I. bírálati fordulója. A beérkezett összesen 22 pályázat regionális szintű bírálatát az
állami főépítészek elnökletével, a regionális fejlesztési
ügynökségek, a LEADER Helyi Akciócsoportok, és a
Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) Falutagozatának
képviselőiből megalakult zsűrik végezték el. Régiónkból
Bakonyszombathely jutott tovább holtversenyben elsőként a döntőbe!
A zsűrik a pályázati kiírásban megadott szempontok szerint pontozták a pályaműveket, konszenzussal meghatározták a régiók első és második helyezettjeit, egyben
továbbjutóit az országos szintű bírálatra. A belügyminiszter és a vidékfejlesztési
miniszter által kinevezett, a két tárca, az állami főépítészek, a MUT és a Magyar
Építőművészek Szövetségének képviselőiből álló szakértői bizottság dönt a pályázók végső sorrendjéről a második fordulóban.
A regionális zsűrik javaslatot tettek a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 1-1 millió
forintos felajánlásának felosztására is.
A Magyarországi Falumegújítási Díj – 2011. I. fordulójának eredményei
(főépítészi illetékességi területenként):
Nyugat-Dunántúl:
1. Kunsziget (Győr-Moson-Sopron) 300 eFt,
2. Rábapatona (Győr-Moson-Sopron) 300 eFt
Surd (Zala) 200 eFt, Bajánsenye (Vas) 200 eFt
Közép-Dunántúl (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet – BKÜ1 nélkül):
1. Bakonyszombathely (Komárom-Esztergom) 350 eFt, Iszkaszentgyörgy (Fejér)
2. Megyer (Veszprém) 350 eFt
Vereb (Fejér) 300 eFt
Dél-Dunántúl + BKÜ (közös zsűri) 2:
1. Paloznak (BKÜ Veszprém) 400 eFt
2. Bicsérd (Baranya) 400 eFt
3. Csikóstöttös (Tolna) 200 eFt
Orfű (Baranya), Pogány (Baranya)
Pest megye:
1. Újszilvás 500 eFt
2. Budajenő 300 eFt
Észak-Magyarország:
1. Komlóska (Borsod-Abaúj-Zemplén) 500 eFt
2. Gyöngyössolymos (Heves) 300 eFt
Dél-Alföld:
1. Kunszállás (Bács-Kiskun) 350 eFt
2. Petőfiszállás (Bács-Kiskun) 250 eFt, Biharugra (Békés) 200 eFt
Fábiánsebestyén (Csongrád), Kétegyháza (Békés) 200 eFt
Észak-Alföld:
(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium)

3.

A magyar
mezőgazdaság
szerepe
gazdaságunkban
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a
mezőgazdasági GDP 2010-ben 9,8 százalékkal
nőtt az előző évihez képest. 2011-ben a kedvezőbb termés miatt ennél lényegesen nagyobb
növekedés várható.
Jelentős szerepe volt a jó mezőgazdasági terméseredményeknek abban, hogy 1,4 százalékkal nőtt a hazai GDP 2011. III. negyedévében.
A magyar mezőgazdaság hagyományosan a
nemzetgazdasági GDP közel 3 százalékát állítja elő – ez az uniós átlag kétszerese –, a teljes
agro gazdálkodás pedig a hazai gazdaság 10-12
százalékát teszi ki.
Ki kell emelni azt a tényt is, hogy az uniós csatlakozás óta tavaly volt a legnagyobb az agrárexportunk, 5,8 milliárd eurós kivitelt sikerült
elérni az ágazatban. Agrár-külkereskedelmi
mérlegünk 2,1 milliárd euró volt, amellyel a
mezőgazdaság a nemzetgazdaság külkereskedelmi mérlegtöbbletének 38 százalékát adta.
A kedvező tendencia az idén tovább folytatódik, hiszen az agrárkivitel 2011. január-júliusa
között az országos átlagot lényegesen meghaladva 21,7%-kal bővült, a hét hónap alatt elérte
a 3,8 milliárd eurót, amely mintegy 674 millió
euróval nagyobb teljesítmény a tavalyi, azonos
időszakhoz képest.
A gazdasági teljesítményen túl a mezőgazdaság
komoly szerepet tölt be a foglalkoztatásban is.
A 2011. augusztus 1-jén életbe lépett új egyszerűsített foglalkoztatási szabályoknak köszönhetően 2011 augusztusában az előző éves,
143 ezer főhöz képest 66%-kal, 230 ezerre
növekedett a mezőgazdaságban idénymunkásként foglalkoztatottak száma. A foglalkoztatás
fehéredése mindenki számára kézzelfogható
előnyöket jelent.
A magyar mezőgazdaság kiemelkedő teljesítményével a nemzetgazdaság egyik húzóágazata.
(Forrás: kormany.hu)
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4.

Ügyfélkapus jelszavak meghosszabbítása
Tömegével járnak le az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) forrásaihoz kapcsolódó, mára már szinte csak elektronikusan intézhető ügyekhez – a terület alapú támogatások igénylésétől a LEAER pályázatok benyújtásáig – szükséges ügyfélkapus jelszavak 2012. január
1-én, tudtuk meg Prekler László kisbéri ÚMVP tanácsadótól.
Közel félmillió felhasználó ügyfélkapu bejelentkezési jelszava jár le január 1-jén. Az adóhatóság azt kéri, minden felhasználó ellenőrizze a
lejárati dátumot, és amennyiben esedékes, hosszabbítsa meg az ügyfélkapu zavartalan használata érdekében.
Felhívják az ügyfélkaput használók figyelmét, hogy az ügyfélkapu jelszó lejárati dátuma a www.magyarorszag.hu portálon, az ügyfélkapuba
bejelentkezést követően a „Saját adatok” menüpont alatt ellenőrizhető.
A jelszó lejárati dátuma a „Jelszóváltoztatás” menüpontban módosítható. A lejárati dátum változtatásához nincs szükség új jelszó beállítására,
egyszerűen megtehető a régi jelszó megerősítésével is, azonban adatvédelmi szempontból indokolt a jelszócsere.
Az ügyfélkapuval, illetve a jelszó lejáratának dátumával kapcsolatban az ügyfelek további tájékoztatást kaphatnak a https://segitseg.
magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu internetes segítség-oldalon, vagy a Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül a 24 órában helyi tarifával
hívható 1818-as telefonszámon vagy a 1818@ugyfelvonal.hu e-mail címen.
Aki a december 31-ig nem hosszabbítja meg – a fentiekben leírtak szerint – jelszavát, annak idővel újfent fel kell keresni az illetékes kisbéri vagy
komáromi okmányirodát, új regisztráció és ügyintézés végett.

„Vesd bele magad!” mozgalom 2012-ben
Támogatókat keres a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA), hogy 2012-ben is el tudja indítani általános iskolásoknak szóló programját, a Vesd bele magad! mozgalmat. Az akció keretében idén több mint 2000 kisdiák kapott vetőmagot, hogy saját
zöldségeket termesszen.
A Vesd bele magad! programot az AGRYA azért indította, hogy minél több kisiskolással megértesse a helyben előállított termékek fontosságát. A kezdeményezést a Vidékfejlesztési Minisztérium is támogatta, hiszen a program a vidéki életmódot, a helyi termelést népszerűsíti, és
a gyermekek nevelésén keresztül segíthet a vidéki népesség megtartásában. A mozgalomban általános iskolai osztályok vehettek részt, akik
minden hónapban beszámoltak kertjeik növekedéséről és a zöldségek felhasználásról a www.vesdbelemagad.hu honlapon.
Annak érdekében, hogy jövőre is több ezer diák vághasson bele saját kertje művelésébe, az AGYRA adománygyűjtésbe kezdett. A támogatásokat a „Fiatal Gazdák az Agrárium Jövője” Alapítvány számlaszámára (Raiffeisen Bank Zrt., 12011351-01047859-00100003) vagy postacímére (1138 Budapest, Váci út 134/C VI.28.) várja a szervezet.
(Forrás: vesdbelemagad.hu)
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Elfogadás előtt a kamarai törvény
Maradna az önkéntes kamarai tagság, de kötelező lenne a gazdálkodók, vállalkozások regisztrációja, mondta el Prekler László ÚMVP
tanácsadó.
Egységes, évi ötezer forintos tagsági díjat, önkéntes kamarai tagságot,
de kötelező regisztrációt javasol az Országgyűlés Számvevőszéki és
Költségvetési Bizottsága, amely választhatóvá tenné, hogy egy vállalkozás az agrár, vagy az ipari és kereskedelmi kamaráknál veteti magát
nyilvántartásba.
A javaslat szerint a gazdasági kamarákról szóló 1999-ben hozott törvény módosítása keretében teremtik meg annak jogszabályi hátterét,
hogy az önkéntes tagságon alapuló kamarai rendszer megtartása
mellett a gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) kötelezően regisztrálják magukat a kamaráknál, és ötezer forintos éves
hozzájárulást fizessenek annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a
kamarai közfeladatok ellátásához.
A módosító javaslat szerint a gazdálkodó szervezetek működési
tevékenységük alapján vagy az agrárkamaránál, vagy a kereskedelmi és iparkamaránál kötelesek kérni a kamarai nyilvántartásba való
bejegyzést.

Az ügy hátterében az áll, hogy az iparkamara, a mögötte álló érdekképviseletek, mint például a Vállalkozók Országos Szövetsége
(VOSZ) egy hatékony, az eddigi formában működtetett kamarát szeretne, míg az agrárkormányzat az élelmiszer gazdaságokat is magába
foglaló különálló agrárkamara fennmaradását szorgalmazza. Emiatt
tavaly ősz óta folynak a viták, egyeztetések. Legutóbb már Orbán
Viktor előtt járt az ügy, de a miniszterelnök azt mondta, hogy e vitát
az érintett minisztériumok döntsék el. Ennek megfelelően ma több
variáció is fut: elkészült egy-egy törvényjavaslat a különálló kamarákra és háttérmunkaként foglalkoznak egy egységes gazdasági kamarai
jogszabályról is.
A koncepciók egymástól igen eltérő voltára jó példa, hogy egyesek a
parlamenti bizottsági javaslattal ellentétben kötelező kamarai tagságot
írnának elő. De ott a tagdíj ügye is, az ipari kamara évente egységesen
5 ezer forintot szedne be, míg az agrárkamarai tagok árbevétel alapú
díjat rónának le, úgy, hogy közülük a kis- és őstermelők nem, vagy alig
fizetnének pénzt, míg a nagyok több terhet viselnének.
Az új kamarai törvény konszenzussal, várhatóan még az idén elfogadásra kerül.

4 milliárd kertészetek korszerűsítésére
Négymilliárd forintra pályázhatnak 2012. január 1-31.
között a mezőgazdasági termelők, zöldség-gyümölcs
termelői csoportok, szervezetek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban kertészetek korszerűsítésére.
A kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz kell benyújtani.
A támogatási rendszer feltételeinek átalakítása érdekében
a Vidékfejlesztési Minisztérium átdolgozta a kertészetek
korszerűsítésének támogatásáról szóló rendeletet. Az
új jogszabályban az egyik legfontosabb változás, hogy
az eddigi, célterületenkénti 200 millió forint helyett egy
kérelemre maximum 50 millió forint adható, így több
kertészet juthat támogatáshoz. A változás kedvez a kistermelőknek, akik kisebb forrásigényű beruházásaikhoz
is tudnak így hozzájárulást nyerni.
A mezőgazdasági termelők, zöldség-gyümölcs termelői csoportok, szervezetek három célterületre kérhetnek forrást:
- a kertészetben szükséges épületek, létesítmények építéséhez, felújításához;
- új tárolók, manipuláló létesítmények építéséhez, korszerűsítéséhez;
- az épületek energiaellátását biztosító beruházások megvalósításához.
A kertészetek korszerűsítésének támogatása hozzájárul az ágazat versenyképességének javításához, a foglalkoztatás növeléséhez, a vidéken
élők helyben maradásához.
(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium)
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A Közös Agrárpolitika reformja
Elkészült az Európai Bizottság (EB) javaslata a Közös Agrárpolitika (KAP) reformjára. Az Európai Unió 2014-2020-as költségvetési időszakára vonatkozó tervezetet október 12-én mutatta be a Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának
(DG AGRI) három magyar tagja a hazai szakmának.
A megújult KAP számos gazdasági, környezeti és területi kihívással kénytelen szembenézni, mondta Bokor Péter, a főigazgatóság osztályvezetője az Európai Unió Házában. Az egyik legfőbb korlátot az jelentette, hogy bizonyos tagállamok kikényszerítették a KAP-kiadások
visszafogását. Emiatt 2013-as névleges értéken fagyasztották be a mezőgazdaságra és vidékfejlesztésre szánt uniós pénzügyi keretet. „A
torta nem nőtt, a célok, a feladatok, a kasszában szereplő összegért versenyző ágazatok száma igen” – jellemezte a helyzetet Bokor Péter.
Az uniós szakember hangsúlyozta, hogy amit letettek az asztalra, csak egy javaslat, amelyet a tagállamok minisztereiből álló
Tanácsnak, valamint az Európai Parlamentnek is meg kell szavaznia. Az intézményközi alkudozás során még sokat változhat
a négy jogszabályból álló csomag, a reform irányából és koncepcionális tartalmából azonban nem fog engedni a Bizottság – jelentette
ki Bokor Péter. A KAP megújításának fő célja, hogy az EU gazdasági stratégiájának, az „EU 2020”-nak a végrehajtását segítse, ennek
jegyében pedig a versenyképesség, a fenntarthatóság és a hatékonyság növelését tűzte ki célul.
A tervezet szerint 317 milliárd eurót szánnak a közvetlen kifizetésekre és a mezőgazdasági kiadásokra, 101 milliárdot pedig a vidékfejlesztésre. Mezőgazdasági válság esetére 2,8 milliárd eurós céltartalékot tennének félre, az élelmiszer-ellátás biztonságát 2,5 milliárd euró
szavatolná (szükség esetén mindkét összeget megnövelhetnék), a legrászorultabbakat 2,8 milliárd euróból segítenék. Kutatás-fejlesztésre 5,1, az Európai Globalizációs Alapra pedig 2,8 milliárd euró jutna.
Folytatódna a „klasszikus” piaci támogatások csökkenése és a (különösen a termeléstől elválasztott) közvetlen támogatások arányának
a növekedése, valamint erősödne a vidékfejlesztés is. A közvetlen kifizetések ugyanakkor nem mindenki számára emelkednének. Egyrészt a Bizottság az „aktív gazdálkodók” definiálásával megszűntetné azt a helyzetet, hogy akár golfpályák vagy repterek is részesülhessenek támogatásból, másrészt 150 ezer euró felett a támogatás mértéke fokról fokra kisebb lenne hektáronként, és 300 ezer eurónál
nem lehetne magasabb.
Bizonyos országok számára is kevesebb jutna a közvetlen kifizetésekből. A Bizottság igyekezett kiegyenlíteni ezek mértékét. Az uniós
átlag 90 százalékát vette alapul: amelyik ország ennél többet kap, az a különbség egyharmadával alacsonyabb, amelyik kevesebbet, az
a különbség egyharmadával magasabb összegre számíthat. Bokor Péter elismerte, hogy ennek nem minden tagország fog örülni: Magyarország például ha csak 0,2 százalékkal is, de a jelenleginél kevesebb pénzre számíthat a következő uniós költségvetési időszakban.
Az egyenlősítés óvatosságát és az uniós átlagnál alacsonyabb referenciaszintet azzal magyarázta, hogy „a nettó befizető tagállamok
csak ennyit tudtak vállalni”. Ugyanakkor a Bizottság 2019-re szeretné felszámolni az egy országon, egy régión belüli és a különböző
agrárszektorok közötti különbségeket.
Az „EU 2020” jegyében több pénzt fordítanának mezőgazdasági kutatásra és fejlesztésre, és a KAP „zöldítésére” is jelentős összeget
szánnak. Az egy nemzetre jutó támogatások 30 százalékát környezetvédelmi intézkedésekhez kötnék, így megszerzésükhöz minimum
háromféle növényt kellene termeszteni, a gazdaság területének egy részét pihentetni kellene, és minimum hét százalékát ökológiai célra
kellene használni. Bokor Péter elismerte, hogy rövid távon ez jövedelem kiesést jelent, de felhívta rá a figyelmet, hogy például egy erdősáv megelőzheti a talajeróziót, ezzel hosszabb távon hasznot hajtva. A fiatal gazdákra a nemzeti „boríték” maximum két százalékát
fordíthatnák. A kisebb, három hektárnál kisebb gazdaságokra egy külön támogatási rendszerrel gondolt az Európai Bizottság. Ebbe
csak 2014-be léphetnének be, utána viszont akármikor ki is léphetnének. Birtokmérettől függetlenül 500-1000 euróra és egyszerűbb
adminisztrációra számíthatnának a rendszerben, amelyre a nemzeti boríték maximum 10 százalékát lehet szánni.
A vidékfejlesztési rendszer is átalakulna. Bár itt Bokor Péter nem tudott számokat mondani, lényegi változás, hogy egy keret alá kerülnek
a vidékfejlesztési támogatások a strukturális alapokkal. A rugalmasság jegyében megszűnne a tengelyszerű felosztás, és a tagállamok egy
húsz intézkedésből álló „menüből” válogathatnának. Ezeken belül tematikus alprogramokat lehet kialakítani. A LEADER több alap által
támogatott program lenne, azaz bevonnák például az Európai Szociális Alapot és az Európai Regionális Fejlesztési Alapot is.
A tagállamok az Európai Unióval kötött „partnerségi szerződésekben” rögzítenék, hogy milyen célokat szeretnének elérni, amivel egyrészt komolyabb előfeltételek (pl. kutatás-fejlesztési nemzeti stratégia megléte), másrészt esetleges szankciók is járnának. Az Európai
Bizottság egy teljesítési tartalékot zárolna, aminek a kifizetését előre rögzített feltételekhez, „mérföldkövekhez” kötné. Bokor Péter
reményét fejezte ki, hogy a jelenlegi javaslat alapján időben meg tud majd egyezni az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament,
2013 közepére pedig már megkezdhetik a nemzeti stratégiák kidolgozását. (Forrás: VM VKSZI)
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2012-ben teljesedhet ki az MNVH tevékenysége
A korábbiaknál jobban megszervezni a vidékfejlesztést a legmodernebb gazdaság- és társadalomszervezési módszerekkel, azaz „hálózatépítéssel” segíteni, hogy a vidék mérhetetlenül gazdag és nélkülözhetetlen erőforrásai fennmaradjanak.
Dr. Csatári Bálint elnök foglalja össze a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) küldetését és terveit:
A vidék, akárcsak a tervezéséhez, fejlesztéséhez szükséges ismeretanyag, állandó változásban van. Európa fejlettebb országaiban már fél évszázada külön egyetemi tantárgy
a területfejlesztők, tervezők, településmenedzserek számára a „vidéktudományok”.
Ez egyfajta új tudáskészletet ad át a vidékről, amelynek új szemléletű megismerésében
a környezet, a földrajz, az agrárgazdaság, a jog és a társadalom ismerete egyaránt és
egyenrangúan fontos. Az urbanizáció nagyvárosi koncentrációs hulláma után, ugyanis
ha lassan is, de fokozatosan felértékelődött, s egyre elfogadottabb, támogatottabb lett
a vidék. S már nemcsak mint mezőgazdasági terület, hanem mint sajátos lakó- és
pihenőhely, mint a fenntartható táj- és természetvédelem kiemelkedően fontos területe, vagy mint a különleges kulturális-történeti hagyományok megőrzendő helyszíne.
Ezek együtt különleges vidéki erőforrásokat, értékeket rejtenek, sőt jelentenek minden modern társadalom számára. Ahol jóval kevesebben élnek ugyan, mint a városokban, de fontos, hogy ott maradjanak, életminőségük javuljon,
hogy fenntarthassák mindenki számára a vidék mérhetetlenül gazdag és nélkülözhetetlen erőforrásait.
Nem véletlen tehát, hogy az 1996-ban, az írországi Corkban elfogadott Európai Vidékfejlesztési Charta szellemében, már másfél évtizede az Európai Unió Közös Agrárpolitikájában (KAP) ez a komplex, integrált és alulról építkező, a vidéki tájak sokszínűségét, közösségeit lehetőség szerint
megőrző, támogató mezőgazdasági- és vidékpolitika válik folyamatosan meghatározóvá.
Az erőforrások azonban mindenütt szűkösek, ezért ebben a – 2014-ig tartó – tervezési és támogatási ciklusban tudatosan írta elő a KAP, hogy a
legmodernebb gazdaság- és társadalomszervezési módszerekkel, azaz „hálózatépítéssel” kell segíteni, illetve a korábbiaknál jobban megszervezni a
vidékfejlesztést. Ezért minden tagország létrehozta saját nemzeti vidék hálózatát, hogy ezen új társadalomszervezési forma elvei alapján és a hálózati
technika segítségével „összekapcsolja, tudatosan és hitelesen informálja” mindazokat, akik ismerik a vidéket, azért tenni képesek, netán be tudják
mutatni sikeres, jó gyakorlataikat, át tudják adni tudásukat, sőt, hajlandók tenni is a vidékért.
2010 végén új vidékfejlesztési miniszteri rendelet alakította át a magyarországi szervezetet. Ennek eredményeként egy szűkebb körű, operatív munkát is végző elnökség alakult, melynek tagjai első ülésükön megfogalmazták küldetésüket.
Rövidesen megalakul az MNVH tanácsa, majd a négy szakmai tagozat, és akkor sok-sok száz, netán ezer vidéki „terepi szakember” együttműködése révén minden adott lesz ahhoz, hogy a következő évben, 2012-ben kiteljesedjen a hálózat tevékenysége. Nagy számban támogatunk majd
vidékfejlesztési projektötleteket, szervezünk tanácskozásokat és képzéseket, segítünk kisebb kutatásokat, azért is, hogy a vidék helyzete és társadalmi
megítélése javuljon. Modernizálódó vidéki társadalmunk „hálózatba kötése”, a jól szervezett szakmai-közösségi együttműködés és tudásátadás sokat
segíthet. Sőt, ha ezeket a megoldásokat szakterületenként és sajátos tájainkhoz kötődően személyes találkozások követik és a vidéki közösségeink is
újra megerősödnek, akkor az MNVH betöltheti majd hivatását tájaink, vizeink, mezőgazdaságunk és vidéki társadalmaink megújításában.
(Forrás: Dr. Csatári Bálint)
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Bemutatkoznak az ÚMVP-ből
sikeresen megvalósult projektek
Jogcím: 		
Pályázó: 		
A fejlesztés célja:
Támogatás:

Vidéki örökség megőrzése
Nagyigmándi Református Lelkészség
Református templom felújítása
46 043 833,- Ft

A Nagyigmándi Református Egyházközség 2008. januárjában adott
be támogatási kérelmet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Vidéki örökség megőrzése jogcímének első meghirdetési körére
akciócsoportunkhoz. A támogató határozatot 2009 október 7-én
vették át. Azután az ezzel kapcsolatban született egyházi moratórium miatt egy év várakozás következett. Végül 2010. szeptemberében
indíthatták el a közbeszerzési eljárást Adler József közbeszerzési tanácsadó segítségével. Az eljárás során a komáromi WF Építtető és
Szolgáltató Kft. nyerte el a kivitelezést, mely hivatalosan a szerződés
aláírásával, 2011. január 10-én kezdődött meg. A műszaki ellenőr
Mórocz István László volt.
Sok minden történt a beruházás 7 hónapja alatt, tudtuk meg Sugár
Tamás lelkésztől. Volt sok örömteli pillanat, amikor lépésről lépésre
láthatták a templom szépülését. Volt sok presbiteri gyűlés, amikor
fontos dolgokban határozni kellett. Volt egyházközségi közgyűlés,
eldönteni milyen legyen a templom külső színezése. S persze volt
nem egyszer ijedség is, amikor olyan hibák és pluszköltségek jelentkeztek, amikről nem tudhattak előre. Istennek hála, ezeket is sikerült
megoldaniuk.
A hét hónap alatt új vakolat került fel a templom külső falára, 1,5
m magasságig szellőző vakolat került felhordásra kívül és belül. A
toronysüveg javítása, korrózióvédelme és mázolása is elkészült. Új
héjazat került a tetőre. Két új tölgyfaajtót állítottak a templom két
bejáratára, mely az asszonyok felőli oldalon kerekes-székes hozzáféréssel egészült ki. Felújításra és mázolásra kerültek az ablakok.
A templombelsőben teljesen új villanyhálózat került kiépítésre, új
és több világítótesttel és foglalattal. A padok átalakításra kerültek,
hogy megvalósulhasson belülről is a szellőző vakolat alkalmazása.
Álmennyezet került kialakításra, mely elfedi a stukatúr mennyezet
egyenetlenségeit.
S persze mindezek után elkészült a színezés, festés és mázolás, felkerült a toronyba és elindult az adományként kapott toronyóra is.
Megújult a református templom kívül és belül egyaránt.
A felújítás ideje alatt az istentiszteleteket a református iskola volt
tornatermében tartották.
Hiányzott a templom hangulata a szertartásokról, de ugyanakkor
ezalatt az idő alatt közelebb ülve talán közelebb is kerültek egymáshoz.
2011. augusztus 28-án tartottak először istentiszteletet a megújult
templomban, úrvacsorával is élve azon az alkalmon, majd közös
ebéddel ünnepelve meg az elkészült beruházást.
Az év mottója számukra a Zsoltárok könyvéből szólt:
„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak annak építői.” (Zsoltárok 127, 1.).
Most visszatekintve hálát adnak, hogy Nagyigmándon e kettő találkozhatott. Nem hiába fáradoztak a templomon annak felújítói, hiszen az Úr is építette a házat, adta a minden napra szükséges erőt és
áldást. Soli Deo Gloria.

8.
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Megújult a Horváth Vendégház
Ahogy arról a 2011. augusztus havi hírlevelünkben is számot adtunk ÚMVP támogatással megújult Nagyigmánd minősített
szálláshelye a Horváth Vendégház.
Horváth Sándor vállalkozó és családja már több mint egy évtizede működteti a szálláshelyet, amelyet annak idején egy korosabb épületből alakítottak ki.
Az elmúlt évek alatt bebizonyosodott, hogy a szolgáltató ház felújításra szorul, többek között új nyílászárók szükségesek,
s a minősítés és a szolgáltatási színvonal javítása is igényként merült fel. Ezekre válaszul Horváth Sándor vállalkozó 2009
decemberében uniós támogatási kérelmet nyújtott be a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesülethez.
A kérelem benyújtásra „A nagyigmándi Horváth Vendégház bővítése, korszerűsítése” címmel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye keretében meghirdetett Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímre történt. A kérelem
benyújtását követően 2010 júliusában fogadták be véglegesen a pályázati anyagot, majd 2011. tavaszán kapta a határozati
értesítést a helyi vállalkozó arról, hogy a tervezetteknek megfelelően támogatják kérelmét.
A támogatás nagy segítséget nyújtott a Horváth Vendégház korszerűsítéséhez, felújításához. A megítélt támogatás 977.385 Ft..
A fejlesztés keretében megújult a vendégház épülete. Sor került az ablakok cseréjére, a fal- és padlóburkolatok kiegészítésére,
cseréjére. Emellett kibővült a vendégház egy újabb szobával, valamint a szolgáltatás minősége is javult azzal, hogy egy új
fürdőszobát alakítottak ki. Felújításra kerültek a fürdőszobák is.
Megújult a vendégház honlapja is, amelyen megtekinthetők a felújítás mozzanatai is.
Ami még megemlítendő fontos információ, hogy a beruházás következtében a Horváth Vendégház egy minőségi fokozatot
javulva négy napraforgós minősítésű falusi vendéglátó hellyé vált.
A beruházás befejezés után, 2011. október 7-én pénteken, egy nyílt napot – melyen értelemszerűen egyesületünk munkaszervezetünk vezetője is részt vett – is tartott a tulajdonos, amikor bárki megtekinthette a kibővült, korszerűsített szolgáltató
helyiséget.

Képünk a megújult a Horváth Vendégház nyílt napján készült
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Bemutatkoznak tagtelepüléseink – Vérteskethely
Vérteskethely népessége 236 háztartásban 591 fő, területe 17,47 km2, a népsűrűség 33,82 fő/km2.
A község Komárom-Esztergom megye és a Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoport délnyugati negyedében, a Kisbéri kistérség névadó központ településétől 5 kilométer távolságra délkeleti irányban,
alacsony dombháton fekszik, dél felé összefüggő erdőkkel határolva.
A község elnevezésével kapcsolatban számos találgatás látott napvilágot. Egy 1332-ből származó oklevél szerint Károly Róbert király keddenként megtartandó vásárra adott engedélyt a településnek,
innen eredhet a Kethely elnevezés, de Kethel hun vezér is lehetett a névadó.
A terület már a kora vaskor-tól lakott, később megtelepedtek itt az avarok és a rómaiak is. Az erdő
szélén – amit Várhelynek nevez a lakosság – avar kori földvár maradványai láthatók még ma is. A falut
egy 1250-ben kelt oklevél említi először Teregen, Teryan néven. A XV. században egyházi és világi
birtokosai is voltak. A XVI. században a törökök többször is elpusztították a települést, mely a XVII.
század közepéig lakatlan maradt. 1738-ban gróf Esterházy József tulajdonába került, majd katolikus,
református és evangélikus telepesekkel lassan benépesült. Az 1784-1787-es népszámlálás adatai szerint 667 fő élt a faluban.
Az 1840-es években Fényes Elek 810 lakosról tett említést leírásában, melyben megemlítette, hogy Kethely sertéstenyésztése a nép szorgalma között főfigyelmet érdemel. Ebben a leírásában írt a lakosság viseleteiről, szokásairól, szókiejtéséről, melyeket inkább a Veszprém
megyeiekhez hasonlított.
Lakói ebben az időben mező- és erdőgazdálkodással, állattenyésztéssel foglalkoztak. A XX. század első felében már téglaégető, szeszfőzde
és darálómalom is működött a településen.
1913-ban kapta a település a Vértes előtagot. Mindhárom vallási felekezet jól felszerelt iskolával rendelkezett és 1936-ban Népkönyvtár is
nyílt a faluban.
Az I. világháborúban 38 katona vesztette életét. A II. világháború kitöréséig a község a korábbiakban megszokott dolgos, szorgalmas életét
élte. A lakók megélhetését főleg a mezőgazdaság biztosította, csak páran dolgoztak iparosként, kereskedőként. Az elemi oktatást a három
felekezet – katolikus, református, evangélikus – egy-egy önálló, egy tantermes iskolájának tanítói végezték.
A II. világháború után, az 1952-ben alakult termelőszövetkezetben találtak munkát a helybeliek. Napjainkban a helyi szövetkezet Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet néven működik és biztosít munkalehetőséget a község lakóinak. A lakosság nagy része az
iparban dolgozik a környék településein.
Az Ászár–Neszmélyi Borvidék Ászári körzetéhez tartozik.
A községet 1977-ben a közigazgatási reform eredményeként Császár községhez csatolták, majd a rendszerváltás időszakában lett közigazgatási szempontból ismét független. 1998-ban Bakonysárkány községgel körjegyzőséget hozott létre, melynek székhelye Bakonysárkány lett.
Tóth János polgármester elmondta, hogy községük népességének összetételében, számának alakulásában a kistérség településeihez hasonló változások játszódtak le. Gazdasági életük, mely korábban mezőgazdaság-függő volt, napjainkban megváltozott, jelenleg a lakosság
többsége iparban dolgozó, ingázó.
Jelentős infrastrukturális beruházások történtek az évek során. Elektromos- és ivóvíz-hálózat, telefonhálózat, helyi kábel tv, egy élelmiszerüzlet, posta és egy italbolt igyekszik kielégíteni az igényeket és nagyon sokan élnek a vezetékes gáz nyújtotta könnyebbséggel. A szennyvízelvezető rendszer kiépítésére sikeres pályázatot nyújtott be a település. A Bakonysárkány- Kisbér- Vérteskethely Önkormányzati Társulás
állttal nyert támogatás összege 887.000.000.- forint, melyből a Vérteskethely projekt összege közel 200.000.000.-forint.
A lakosság egészségügyi ellátását hetente két alkalommal Dr. Szinyi Károly házi orvos biztosítja, aki Kisbérről jár ki a faluba.
A helyi óvodában gondozzák, nevelik a gyermekeket. Az általános iskolai tanulók iskolabusszal Bakonysárkányba járnak oda-vissza.
A művelődési, szórakozási lehetőségek színtere a szépen felújított Művelődési Otthon, melyben internetezési lehetőség is rendelkezésre áll
az „e-Magyarország pont” keretében. Szintén a Művelődési Otthon ad helyet Nyugdíjas Klubnak, ahol köztiszteletben álló időseik tartják
összejöveteleiket. Hetente két alkalommal itt próbál a vérteskethelyi és a környező települések gyermekekeiből álló Höcögő néptánc együttes, mely igen szép hazai és külföldi eredményekkel büszkélkedhet, valamint a Just ladys mazsorett csoport.
A település lakossága a Községházán intézheti ügyes-bajos dolgait.
A hangulatos, jó levegőjű, csendes kis község jó kikapcsolódási lehetőséget kínál az ide látogatóknak. Területéről könnyen megközelíthetőek
a környék kedvelt kirándulóhelyei, nevezetességei. A faluban, illetve a környéken tett kellemes kirándulás után, szalonnasütéssel, bográcsfőzéssel összekötött pihenőt tarthatunk, a 2005-ben kialakított Várhely-parkban, kulturált környezetben, a védetté nyilvánított öreg tölgyek
árnyékában.
Nevezetességei, látnivalói:
• A műemlék jellegű, 1766-1771. között Fellner Jakab tervei alapján, barokk stílusban épült, Mária Magdolna kegyeibe ajánlott, műemlék
jellegű római katolikus templom, amelynek berendezése, orgonája és szószéke is a XVIII. század második feléből származik.
• Az 1789-ben emelt evangélikus templom.
• Az 1856-ban épített református templom.
• A Várhely-Park, ahol a nevezetes kocsányos tölgyfa áll. Ültetésének évét nem ismerjük – a fa kora mintegy 230-250 évre tehető – a becslést
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a soproni Erdészeti Egyetem professzorának, dr. Kárpáti Lászlónak köszönhetjük. A fa korából következhetően tanúja lehetett a község
több, fontos s kevésbé fontos eseményének, s hallhatott szerelmekről, örömökről, dicsőségekről, háborúkról és békékről, szegénységről,
gazdagságról, a nagyvilág dolgairól, s a kisközösségek életéről egyaránt.
A legenda szerint tanúja volt Milfajt Ferkó bakonyi betyár elfogásának:
„A szolgagyőrpusztai Hunkár kastélyt 1836. december 8-án rabolták ki. A vérteskethelyi erdőben osztoztak meg a zsákmányon, majd Papp
Andor javaslatára a majki csárdába mentek. Papp haragudott a derék csárdásra, mert korábban feladta a pandúroknak. Ki is rabolták a
fogadót, majd mulatozni kezdtek. Itt aztán csúnya malőr történt. Kiss Jancsi, Milfajt Ferkó nemrég szerzett új puskájával úgy kupán vágta
az egyik vendéget, hogy a puska tusa letört. Lett nagy veszekedés, Kiss Jancsi a töltött fegyvert földhöz vágta mérgében. A puska elsült és
Milfajt lábát térd felett keresztül lőtte. A sebesült betyárt előbb a kethelyi erdőbe vitték, majd a kethelyi törvénybírónál helyezték el, aki a
betyárok szemében „jó ember” volt. Milfajt még sem érezte magát biztonságban, de hiába üzent a sógorának, Nagy Ádámnak, az nem tudott segíteni. Milfajt átadott neki kétszáz forintot és 11 aranyat: "Ha meghalnék, gyermekeimnek méltasson valamit." December 13-án aztán
a pandúrok elfogták. Előbb Kisbérre vitték, majd Bakonyszombathelyen átadták a Veszprém megyei hatóságoknak. A megyei statáriális
bíróság 1836. december 24-én Milfajt Ferkót kötél általi halálra ítélte, és még aznap fel is akasztották.”
A fa egy tó partján van, az idősebbek 6 db fára emlékeznek, valószínűleg tölgy-kőris-szil ligeterdő maradványa a két tölgyfa, amelyek a park
alapját képezik.
A parkot a falu lakossága a Vérteskethelyért Közalapítvány Kuratóriumának a vezetésével, együttműködve a helyi önkormányzattal 2005ben hozta létre. Hársfasor, kőrisek, szilfák, cserjék, erdei berkenye, vörös
tölgy, fekete diófák, fenyők, vadgesztenyefák teszik üdítővé a kirándulást, tűzrakó hely, asztalok és padok komfortossá a bográcsozást. A fák,
cserjék ültetésekor a falu lakói közül a természetkedvelők védnökséget
vállaltak, egy-egy növényért, azóta is gondosan ápolják a parkot. Egyik
összetartó erő, amely mindig témát és okot ad a találkozásra.(56 család
védnök).
Ma sok-sok rendezvénynek, találkozásnak, horgászatnak, gyermeki kacajnak, néptáncos és mazsorett műsornak lehet tanúja és látója a tölgy
– de nem csak hasonló korú testvérével, hanem a parkban elültetett
több „utódjával”, gyermekével együtt. A fiatal csemetéket az öreg tölgy
makkterméséből nevelték, s ültették ki 2008-ban.
Főbb adatai:
- fafaj: kocsányos tölgy (Qercus robur)
- kor: 230-250 év
- magasság: 19,5 m
- mellmagassági törzskerület: 460 cm.
- Átmérő: 147 cm
Rendezvényei:
- Balázs-napi kavalkád – február 3.
- Gyereknap és májusfa döntés – május utolsó vasárnapja
- Magdolna napi Búcsú – július 22.
- Táncfesztivál és falunap –augusztus 2. vasárnapja
- Park ünnep – október
A HVS-ben foglalt legfontosabb probléma a településen 2008-ban:
„Telekkialakítás és csatorna kivitelezés hiánya.”
A HVS-ben foglalt legfontosabb lehetőség a településen:
„A település a 81. és a 13. számú főútvonal közelében fekszik. Viszonylag érintetlen természeti környezet. Közép-Dunántúl legfontosabb városai 45 percen belül elérhetőek. Jó tömegközlekedés.”
Egyesületünk tagjai a településről:
• Vérteskethely Község Önkormányzata
A településről ez idáig sem kérelem, sem pályázat nem érkezett az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV tengelyének jogcímeire, pályázati célterületeire.

