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VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/2
TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM
A Völgy Vidék Közösség következő tájékoztató fórumára 2013. szeptember 25-én szerdán 17
órakor kerül sor, Vál Község Polgármesteri Hivatalában (Vál, Vajda János utca 2. I. emelet).
(Figyelem, az előző hírlevélben még szeptember 26. szerepelt!)
Téma: Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott
’Turisztikai tevékenységek ösztönzése’ jogcímre 2013 őszén beadható támogatási
kérelemmel kapcsolatos kérdések. Támogatási kérelmet nyújthatnak be az 5000 fő lakosnál
kisebb települések önkormányzatai, civil szervezetei, mikro-, kis- és középvállalkozások,
természetes személyek, egyházak szálláshely-fejlesztésre, valamint különböző, szálláshelyhez
nem kötődő turisztikai tevékenységek fejlesztésére.

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ A SAJTKÉSZÍTŐS TANULMÁNYÚTRÓL
Szeretettel várjuk a KKASE - Sajtkészítők Egyesülete és a Völgy Vidék Közösség
élménybeszámolójára az osztrák, svájci és francia sajtkészítőknél tett tanulmányút
tapasztalatairól.
Időpont: 2013. szeptember 26. csütörtök, 17.00 óra
Helyszín: Etyek, Családsegítő Központ, Magyar utca 1.
Szendrői Júlia, Völgy Vidék Közösség
Szlanyinka Edina, KKASE
Hegedűs Imre, Bicskei MgZrt

A VÖLGYVIDÉK KÖZÖSSÉG AZ OMÉK-ON
A NAKVI-MNVH szervezésében a LEADER Közösségek is megjelentek az OMÉK-on. A
VölgyVidék Közösség a Közép-Dunántúli akciócsoportokkal közös standon állított ki.
Munkaszervezetünket szeptember 18-án Bordás Emese és Szabados Lenke, 19-én Szendrői
Júlia képviselte személyesen. Az OMÉK-on több tagunk is részt vett kiállítóként és
látogatóként.
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MEGÚJULT A HONLAPUNK
Megújult a www.volgyvidek.hu honlap és elkészült a VölgyVidék Közösség Facebook oldala,
amely a http://www.facebook.com/volgyvidek címen érhető el. Mindkét médiumon
folyamatosan frissítjük a híreket, érdemes rendszeresen nézegetni őket.

DIPLOMAMUNKA A LEADER PROGRAMRÓL
Czipa-Kiss Vivien (Martonvásár), a Szent István Egyetem hallgatója a LEADER program
megvalósulását tanulmányozza a Völgy Vidék térségben.
Kérjük, segítse munkáját, és töltse ki a diplomamunkájához szükséges kérdőívet!
https://docs.google.com/forms/d/1_QpegQ8J5jAZWD4TWlO-QDRGkcR8M6Ac6xhM9DoUzc/viewform

TANULMÁNYI ÚT ZALÁBA
Lezárult a jelentkezés a zalai tanulmányútra. A Zala Termálvölgye LEADER Akciócsoport
tagjainak nagysikerű tavaszi látogatása után októberben 3-4-én kétnapos buszos
tanulmányút keretében viszonozzuk a látogatást.
Az utazás célja a két LEADER térség szereplőinek találkozása, megvalósított projektek, jó
gyakorlatok megismerése, a város-vidék kapcsolatának tanulmányozása.

MAGYARORSZÁGI FALUMEGÚJÍTÁSI DÍJ 2013
Pintér Sándor belügyminiszter és Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter közösen
meghirdeti a Magyarországi Falumegújítási Díj 2013 pályázatot.
A pályázatot meghirdetők célja, hogy felkutassák, díjazzák és ezzel „reflektorfénybe állítsák“
azokat a települési közösségeket, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon végzik
jövőbemutató fejlesztési munkájukat. A kiírók a példák bemutatásával, az információk
cseréjével javítani kívánják a falumegújítást végző községek eredményeit, a jó példákkal el
kívánják érni, hogy a falumegújítás mozgalommá szerveződjön. A kiírás – amelynek mottója
„Jobban élni” – célja az is, hogy kiválassza azt a települést, amely a leginkább méltó módon
képviselheti hazánkat az „Európai Falumegújítási Díj” pályázaton.
A pályázatok beküldési határideje: 2013. október 18.
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A pályázati kiírás és mellékletei letölthetők innen:
http://www.kormany.hu/download/4/70/01000/MFD2013.zip#!DocumentBrowse

VIRTUÁLIS FALU PROGRAM
Folytatódik az AGRYA falusi ifjúsági közösségi fejlesztése, a Virtuális Falu Program keretében,
amelyre 2013. október 4-ig várják a 18-26 év közötti vidéki elkötelezettségű fiatalok
jelentkezését.
A Program célja, hogy a falusi közösségek tevékenységébe minél több fiatal kapcsolódjon be,
erősödjenek a falusi ifjúsági közösségek, ezzel is támogatva a falvak megmaradását és
fejlődését. A 2013. novemberben induló Programba olyan 18-26 év közötti fiatalok
jelentkezését várják, akik már most is végeznek a saját falujukban közösségi tevékenységet
és szeretnék az ehhez kapcsolódó ismereteiket, tudásukat bővíteni.
A Program résztvevőit pályázaton keresztül választják ki.
A Programról részletesebb tájékoztatás az alábbi linken érhető el:
http://www.mnvh.eu/hirek/400291/20130911/virtualis-falu-ujratoltve
Ugyanezen az elérési úton tölthető le a kapcsolódó pályázati felhívás, valamint a program
jelentkezési lapja is.

VÖLGY VIDÉKI ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK

ETYEKI SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL
2013. szeptember havának 28. napján ismét megrendezésre kerül a hagyományőrző Etyeki
Szüreti Felvonulás és Mulatság, melyre szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját.
Részletek itt:
http://webetyek.hu/doksik/2013/Szureti%20felvonulas%20elozetes%202013.jpg

ETYEKI BORANGOLÓ
Szeretettel várjuk nyitott pincéinkben (a Körpincétől az Öreghegyig), hangulatos
teraszainkon, szőlőlugasainkban az Etyek-Budai Borvidék mintegy 30 borászatának
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legkiválóbb boraival, helyi termékekkel, kézműves alkotásokkal, házi készítésű ételekkel és
színes programokkal!
A bor, must, pezsgő és pálinka mellett számos etyeki terméket (sonka, sajt, tej, méz, csoki,
süti, lekvár, szörp, keksz, pogácsa, stb.) kóstolhatnak az Etyekre érkezők autentikus
környezetben, családias hangulatban! Részletek: http://www.etyekiborangolas.hu/

SZENT MIHÁLY NAPI TŰZGYÚJTÁS TORDASON
2013. szeptember 28-án streetball bajnokság és éjszakai focikupa, 29-én pedig Smooky Band
és Kyruszaurusz kocert, és Szent Mihály napi éjszakai tűzgyújtás lesz Tordason.
Részletek: http://www.tordas.hu/602-szent-mihaly-napi-tuzgyujtas.html

HULLADÉKSZOBOR-ÉPÍTÉS LOVASBERÉNYBEN
A környezetvédelem jegyében a lovasberényi művelődési ház pályázatot hirdet csoportok
részére, ahol hulladékszobor építés a feladat. A szobrokat október 4-én délután lehet
felépíteni és két hétig maradhatnak az udvarban.
Részletek:
http://lovasbereny.hu/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=659:hullad
ekszobor-epites&catid=3:hirek&Itemid=98

I. MAGYAR SAJTMUSTRA NAGYEGYHÁZÁN
Szeretettel várjuk 2013. október 12-én Nagyegyházán sajtkészítőként (ingyenes megjelenés,
sajtverseny, árusítási lehetőség) és szeretettel várjuk látogatóként (ingyenes belépés, a
magyar sajtkészítők sajtjainak színes palettája, programok)! Neves szakmai zsűri által
vezetett sajtverseny! Részletes program és jelentkezési lapok itt:
http://www.volgyvidek.hu/sajtmustra
A Völgy Vidék Közösség Munkaszervezete
Völgy Vidék LEADER Iroda
2473 Vál, Vajda János u. 36., II. em.
Telefon/Fax: 22/243-124
E-mail: volgyvidek@volgyvidek.hu
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