
Nekik sikerült  
Megvalósult fejlesztések 

az ÚMVP III. és IV. tengelyben 
a Vértes-Gerecse Közösség területén 



Bevezető 

A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2008. szeptember 18-án alakult 
meg Vértesszőlősön. Működésének területe kettő megyét (Komárom-Esz-
tergom és Fejér); hat kistérséget (Bicskei, Móri, Oroszlányi, Tatai, Tatabányai 
és Székesfehérvári) és 38 települést érint (Baj, Bodmér, Bokod, Csákberény, 
Csákvár, Csókakő, Dad, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Gánt, Gyermely, Héreg, 
Kecskéd, Kocs, Kömlőd, Környe, Magyaralmás, Naszály, Neszmély, Pátka, Pusz-
tavám, Sárkeresztes, Söréd, Szákszend, Szár, Szárliget, Szomód, Szomor, Tardos, 
Tarján, Tata, Újbarok, Várgesztes, Vértesboglár, Vértessomló, Vértestolna, 
Vértesszőlős, Zámoly). Területét, ahogy a neve is mutatja, a Gerecse és a Vértes 
települései, valamint az Által-ér vízgyűjtőjéhez tartozó községek adják. A tagsá-
got 37 önkormányzat, 1 kisebbségi önkormányzat, 39 nonprofit szervezet, 13 
gazdasági társaság és 8 egyéni vállalkozó alkotja.

A Közösség elsődleges feladata, hogy a rendelkezésére álló közel 1,5 milliárd 
forint Európai Uniós fejlesztési forrást minél hatékonyabban juttassa el a pályá-
zók részére. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengelyének 
(LEADER) keretén belül 2013-ig van lehetőség pályázatokat benyújtani. Ennek 
első fordulója 2008 telén volt, az akkor benyújtott támogatási kérelmek közül 
összesen 17 beruházás nyert el támogatást. Lehetőség volt játszóterek kiala-
kítására, felújítására, a településen jelentős szereppel bíró épület külső felújí-
tására, helyi piac kialakítására, vállalkozások számára eszközbeszerzésre vagy 
építési beruházásokra, turisztikai szolgáltatások fejlesztésére vagy szálláshelyek 
kialakítására is. A LEADER forrásokra először 2009 őszén lehetett pályázatokat 
benyújtani, itt összesen 33 fejlesztési elképzelés kapott zöld utat a megvalósí-
táshoz. A legnépszerűbb fejlesztés a sporthelyszínek kialakítása, felújítása volt, 
de ezen kívül sok pályázat érkezett a hagyományőrző csoportok fejlesztésére, 
településeket bemutató kiadványok készítésére, eszközbeszerzésre, rendezvé-
nyekre, táborokra is. 

Jelen kiadványunkban a két pályázati témakörben már megvalósított fejlesz-
tések, építési beruházások, eszközbeszerzések, rendezvények, hagyományőr-
ző fejlesztések szerepelnek, mutatkoznak be röviden. Ezzel is példát mutatva 
azoknak, akik még csak kóstolgatják a vidékfejlesztési pályázatokat. Bízunk ab-
ban, hogy a kiadványban bemutatott fejlesztések ötletet adnak másoknak is, és 
a soron következő füzetben már ők is boldog nyertesként szerepelhetnek. 



Projekt címe:    Csákvári Múltidéző programsorozat
Kedvezményezett neve: Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Megvalósítás helyszíne: Csákvár
Célterület:    Vércse-események
Elnyert támogatás:   1.333.350,- Ft

Csákvár Község Önkormányzata évtizedek 
óta törekszik arra, hogy az egykor mezővárosi 
rangú település hagyományait megőrizze. A 
lakosságnak a település adottságaira épülő, 
közösségi életet és összefogást fejlesztő prog-
ramokat szervezzen, valamint ösztönözze a civil 
szervezetek, intézmények kezdeményezéseit, 
amelyek szintén a fenti célokat szolgálják.
Önkormányzati szinten, a Floriana Napok volt 
a legjelentősebb rendezvény a községben. Az 
utóbbi 15 évben ennek a rendezvénynek a 
programjai nagyban függtek az akkori költség-
vetéstől.
A „Csákvári Múltidéző” programsorozatot a 
Pro Vértes Közalapítvány és az önkormányzat 
valósította meg. Korábban külön-külön szer-
vezték meg rendezvényeiket, az önkormányzat 
a Floriana Napokat, a Közalapítvány pedig a 
Mihály-napot. A cél a két rendezvény program-
sorozattá való összefűzése volt. A kapcsolódási 
pont a lovas programok voltak, melyeket mind-
két helyszínen megszerveztek. 
2010. augusztus 20-án tartották a  Floriana 
Napokat, illetve 2010. október 3-án rendezték 
meg  a XI. Mihály-napi Lovas- és Pásztortalálko-
zót, melyet végül saját forrásból valósított meg 
a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány. 
A fesztiválok során széles palettájú kulturális 
programok valósultak meg.
Az önkormányzat célja a programsorozat meg-
szervezésével az volt, hogy a találkozók színvo-
nala emelkedjen, illetve hírnevüket öregbítsék. 
Fontos szempont volt az összefogás, hogy jó példát mutassanak más települések önkormány-
zatainak és civil szervezeteinek, így is lehet programokat szervezni. A pályázaton elnyert ösz-
szegből a rendezvények költségeit kívánták fedezni. A különböző fellépők tiszteletdíja, eszkö-
zök bérlése, ajándéktárgyak, a promóciós költségek kerültek támogatásra az összegből.



Projekt címe:    Csókakő értékei
Kedvezményezett neve:  Csókakő Község Önkormányzata
Megvalósítás helyszíne:  Csókakő
Célterület:    Vércse kincsei nyomában
Elnyert támogatás:   3.245.040,- Ft

Csókakő község 1355 fős település a Vértes délnyugati lábánál. A település névadója Fejér 
megye egyetlen, 208 méter magasan épült középkori kővára. A várról 1299-ben tettek el-
sőként említést. 1999-ban a falu történetéről, a várról „A 700 éves Csókakő” címmel könyv 
készült, de mivel az elmúlt 10 évben a falu életét jelentősen befolyásoló fejlesztések, hagyo-
mányt teremtő és felelevenítő rendezvények nem szerepeltek ebben a kötetben, ezért az 
önkormányzat úgy döntött, hogy az elmúlt évtized történéseit is magában foglaló új kiad-
ványt ad közre, illetve DVD-t jelentet meg. Eme jelentős költségű fejlesztést pályázati úton 
elnyert összegből szerette volna az önkormányzat finanszírozni. A Vércse kincsei nyomában 
célterületre nyújtották be pályázatukat, és a pozitív elbírálást követően sor kerülhetett a 
könyv és a DVD elkészítésére.
Az elnyert támogatásból 1000 db Csókakő községet bemutató könyv („Csókakő a harmadik 
évezred küszöbén”), háromnyelvű (magyar, angol, német) DVD készítése valósult meg. Ez-
által mutatva be a történelmi múltat 
idéző várat, az ehhez kapcsolódó 
várjátékokat, a falu központjában 
1772-73-ban épített templomot 
a védőszentet ábrázoló Szent Do-
nát szoborral, a Vértesi Natúrpark 
részén kialakított pihenőt, a 2007-
ben emelt Trianoni emlékművet, a 
felújított művelődési házat, a falu 
életében jelentős szerepet játszó ci-
vil szervezeteket, a turistákat fogadó 
falusi turizmust.
A kiadvány B/5-ös méretben, közel 
200 oldalas terjedelemmel, kemény 
borítóval került kivitelezésre. Tartal-
ma szerint több csoportra osztható. 
Az első csoportba tartozik Csóka-
kő több, mint 700 éves történelmi 
múltjának, kultúrájának felkutatása, 
a térségre gyakorolt politikai, gazda-
sági, történelmi hatásai. A második 
nagy témakör, a kiegyezést követő 
időszak, különös tekintettel a két 
világháború előzményeire és Csóka-
kőt érintő hatásaira.



Projekt címe:    Csókakői sportöltöző felújítása
Kedvezményezett neve:  Csókakő Község Önkormányzata
Megvalósítás helyszíne:  Csókakő
Célterület:    LEADER sporthelyszínek fejlesztése és kialakítása
Elnyert támogatás:   7.211.290,- Ft

Csókakő község sportöltözője a Jordán parkerdő melletti zöld területen fekszik. Környe-
zetében sportpálya található, mely alkalmas a szabadtéri rendezvények, főként sport-
események lebonyolítására. Az épület maga több, mint tíz évvel ezelőtt épült. Az épü-
letben öltöző helyiségek, vizesblokkok, illetve egy közösségi helyiség került kialakításra. 
A folyamatos használat során az öltöző állapota amortizálódott. Felújításra szorultak 
mind a külső, mind a belső részei. Az önkormányzat pályázati úton igényelt támogatást 
a létesítmény belső felújítására. 

Az elnyert támogatásból az öltöző új nyílászárókat és padlóburkolatot kapott. Az elekt-
romos hálózat, a vizesblokkok is felújításra kerültek. A falak belső burkolata is megújult 
a beruházás során. A felújítás egyik része volt a beton és vasbeton szerkezetek felületi 
javítása. 9 darab új beltéri- és 4 db kültéri ajtó került beszerzésre. A nyílászárók cseréje 
utáni falazati és vakolati sérülések javításra kerültek, és a falra új festékréteg került. Az 
épület padlóburkolatának cseréje is megvalósult. A fejlesztés leglényegesebb részét a 
villanyszerelési munkálatok tették ki. 

A régi vezetékek az egész épületben el-
bontásra kerültek, helyükre új, jól szige-
telt vezetékeket építettek be. A vizesblokk 
fejlesztése is elég nagy lélegzetű munka 
volt, ezekben a helyiségekben bontásra 
kerültek a régi zuhanytálcák, mosdók, 
WC-k és csővezetékek. A felújítás során 
meleg víz termelő berendezések és pipe-
repolcok kerültek elhelyezésre.



Projekt címe:               Integrált sport 
    és közösségi rendezvénytér revitalizálása
Kedvezményezett neve:  Gánt Község Önkormányzata
Megvalósítás helyszíne:  Gánt
Célterület:    LEADER sporthelyszínek fejlesztése és kialakítása
Elnyert támogatás:   4.917.700,- Ft

A falu szerkezeti adottságaiból adódóan a település központjába koncentrálódik mind 
a sport, mind a közösségi rendezvények nagy része. A település kedvelt kiinduló és 
célállomása a Kék Túra útvonal résztvevőinek, a cserkész csapatoknak, tájfutóknak, 
akik előszeretettel használják a Béke teret is rendezvényeik helyszíneként. A terület 
ilyen irányú átalakítását, fejlesztését már évek óta tervezte az önkormányzat. Végül 
Leader forrásból valósulhat meg a beruházás. Néhány éve sikerült a kihasználatlan 
gázcseretelepet lebontani, amely része volt a térnek, és néhány veszélyes fát is kivág-
tak, valamint ugyanezen a  füves területen játszóteret létesítettek saját forrásból. 
A beruházás előtt az aszfaltozott, hiányos felfestésű, szabványnak megfelelő kézilabdapályát 
már nem lehetett rendeltetéssze-
rűen használni, a területhez tartozó 
lelátó padsorok használhatatlanná 
váltak. A kapuk cserére szorultak, 
a kosárpalánkok állapota sem volt 
megfelelő. Korszerűtlen volt az 
áram, és vízvételi rendszer. A többi 
futball kellék állapota sem elégíti ki 
a sportolás kedvelőit. A területen a 
mérőhelyes közvilágítás, és a kihe-
lyezett szeméttározók sem megfe-
lelőek a rendezvények igényeihez.
A sport tevékenységekhez közvetle-
nül kapcsolódó beruházások kere-
tein belül megvalósult a labdarúgó 
hálók kiépítése, fém szabványos 
kézilabda/kispályás focikapu telepí-
tése, kosárlabda palánkok kihelye-
zése. A pálya szabványos felfestése 
is megújult. Különböző sporteszkö-
zöket vásároltak, kézi-, futball- és 
kosárlabda mezek, 2 garnitúrában. 
A lelátó kialakítása is megtörtént, 
és a térvilágítás problémája is meg-
oldódott abból az összegből, amit a 
község önkormányzata a pályázati 
lehetőség által nyert el.



Projekt címe:    Kocsitoló Fesztivál rendezvény
Kedvezményezett neve:  Kocs Község Önkormányzata
Megvalósítás helyszíne:  Kocs
Célterület:    Vércse-események
Elnyert támogatás:   1.344.000,- Ft

2010-ben már XII. alkalommal rendezte meg az önkormányzat a Kocsitoló Fesztivált. A szerve-
zők, civil szervezetek, vállalkozók minden évben törekednek arra, hogy minél színesebb prog-
ramok várják az érdeklődőket. A rendezvénnyel szeretnének emléket állítani és a hagyományt 
fenntartani, mely szerint, valamint a kutatások szerint is a kocsit, illetve a könnyű szekeret Kocs 
kézművesei fejlesztettek ki, amelyet már az 1200-as években megemlítettek. A 2 napos ren-
dezvénysorozat „húzó” eseménye maga a kocsitoló verseny, mely két részben zajlik. Felújított 
korabeli és működőképes kocsikat tolnak az 5 + 1 fős csapatok. A versenypálya 1800 m hosszú, 
a kocsik súlya pedig 380 kg. A versenyre nemcsak az országon belülről jelentkeznek csapatok, 
érkeznek versenyzők Olaszországból, Németországból, Szlovákiából - Felvidékről, és Erdélyből 
is. A rendezvény átlagos látogatószáma eléri az 5000 főt. A több napos eseménysorozat alatt 
különböző színes programok várják az ide látogatókat. Többek között horgászverseny, főzőver-

seny, fogathajtó bemutató, játszóház, 
különféle kiállítások. A helyi Aranykocsi 
Néptánc együttes is bemutatja tudását 
a fesztiválon, ezek mellett különböző 
országos ismeretségű fellépők is műsort 
adnak a Kocsitoló Fesztiválon. A mostani 
nyertes pályázaton az önkormányzat a 

fellépők tiszteletdíjára, és a rendezvény-
hez kapcsolódó egészségbiztonsággal 
kapcsolatos kötelezettségek teljesítésé-
re (mentő) igényelt támogatást. A fesz-
tiválon többek között fellépett Miller 
Zoltán, Dolly-Roll, Csocsesz, SP is.



Projekt címe:    Közösségi célú fejlesztés
Kedvezményezett neve:  Magyaralmás Község Önkormányzata
Megvalósítás helyszíne:  Magyaralmás
Célterület:    LEADER sporthelyszínek fejlesztése és kialakítása
Elnyert támogatás:   4.972.287,- Ft

Magyaralmáson 2008-ban civilek, vállalkozók, és az önkormányzat összefogása által meg-
újult a helyi futballpálya. Viszont a szabadidő hasznos kihasználását biztosító épületek álla-
gának helyrehozatalát, már nem tudták megvalósítani a helyiek. Az önkormányzat a korsze-
rűsítésre pályázati úton teremtette elő a szükséges pénzösszeget. 

A sportöltöző az 1970-es évek-
ben épült, és azóta nem esett át 
jelentősebb átalakításon, sőt az 
akkori munkálatok sem lettek tel-
jesen befejezve. Jelen fejlesztés 
keretein belül megvalósult az öl-
töző tető felújítása, a nyílászárók 
cseréje, az épület külső vakolása, 
a falfelületek néhol lambériás 
burkolatot kaptak. Az épület be-
fejezetlensége miatti aljzat készí-
tés és belső burkolati munkák is 
megtörténtek.

Az épület felújításának fő célja az 
volt, hogy kiszolgálja az ott zajló 
közhasznú tevékenységeket és a 
sportolni vágyókat, és hogy, az 
egészséges életmódra történő 
nevelés színtere legyen. 
A hagyományosnak számító, Al-
kotó táborba érkező gyermekvé-
delmi intézmény gyermekei és a 
többi táborlakó számára is bizto-
sítja az önfeledt kikapcsolódást, 
továbbá az alapvető tisztálkodási 
szükségletek kielégítését.

Az önkormányzat lehetőséget biztosít a civil szervezetek és a vállalkozók részére, hogy rendez-
vényeiket a sportpálya területén bonyolítsák le.



Projekt címe:    Német nemzetiségi hagyományok ápolása
Kedvezményezett neve:  Német Kisebbségi Önkormányzat
Megvalósítás helyszíne:  Szomor
Célterület:    Vércse kincsei nyomában
Elnyert támogatás:   1.126.500,- Ft

A Német Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta elsődleges feladatának tekinti a 
német hagyományok ápolását. A mostani pályázatukkal, a népviselet felújítását, és a 
tánccsoport ruházatát szerették volna színesebbé tenni. A Szomori Német Nemzetiségi 
tánccsoport 2002-ben alakult, jelenleg 15 pár táncossal működik. Saját kezdeményezés-
re jött létre, erkölcsi és anyagi támogatást a helyi német kisebbségi önkormányzattól, 
és a települési önkormányzattól kaptak, valamint a Szomor Jövőjéért Alapítványtól.

A táncok koreográfiáját a régi szomori hagyományokból merítik. Fellépő ruháik a 
szomori népviselet vonásait tükrözik. Az eredeti viselet megvarrása már régóta nagy 
álmuk volt. A pályázat fő célja, hogy a 15 pár táncos részére eredeti szomori motívu-
mokkal díszített férfi-női ruházat elkészüljön. Erre lehetőség nyílt a pályázatnak köszön-
hetően.  



Projekt címe:       Hagyományőrzés Várgesztesen: 
    népviselet és CD készítése
Kedvezményezett neve: Német Kultúregyesület Várgesztes
Megvalósítás helyszíne:  Várgesztes
Célterület:    Vércse kincsei nyomában
Elnyert támogatás:   2.562.040,- Ft

Az egyesület célja, a német nyelv, kultúra, hagyományok ápolása, őrzése, és felkutatása. Vár-
gesztes község német nemzetiségi kulturális életének, színvonalának emelése. 
A Német Kultúregyesület 1991-ben alakult meg 26 fős tagsággal. Az elmúlt években több al-
kalommal felléptek külföldi és hazai nemzetiségi fesztiválokon. Évek óta meghívást kapnak a 
kétévente, a németországi Regen-ben megrendezésre kerül „Drum Herum”-ra, mely az egyik 
legnagyobb német népzenei fesztivál. Ezen a fesztiválon 2010-ben egy általuk meghívott ma-
gyarországi dudás csoporttal képviselték szűkebb és tágabb értelemben vett hazájukat.

Az évek során új tagok érkeztek a 
dalkörbe, nem mindenkinek volt 
teljes a népviselete ezért a mostani 
pályázatuk célja, hogy a népviseleti 
ruháikat megvarrassák, és egy be-
mutatkozó CD-t készítsenek. 

Népviseleti ruhák férfiak részére:
- 12 db ing
- 12 db nadrág
- 12 db mellény.

Népviseleti ruhák nők részére:
- 8 db mellény
- 8 db szoknya.

A CD készítését azért tartották fon-
tosnak, mert ezáltal dalaik fennma-
radnak az utókor számára is. A hang-
hordozóból 2.000 db-ot készítettek.

Az új eredeti egységes népviselet-
nek köszönhetően szép összképet 
ad a nézők számára. A fejlesztés által 
kultúrájuk és hagyományaik széles 
körben válnak megismerhetővé, és 
tárgyi formában is fennmaradnak. 



Projekt címe:   A Vértesi Natúrpark archívumának összeállítása
Kedvezményezett neve:  Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány
Megvalósítás helyszíne:  Csákvár
Célterület:    Vércse kincsei nyomában
Elnyert támogatás:   2.553.746,- Ft

A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1994-es megalakulása óta fontos feladatának 
tekinti a Vértes és környéke történelmének feltárását, kutatását, népszokásainak, hagyomá-
nyainak, eseményeinek megőrzését, azok szélesebb körben való megismertetését, oktatá-
sát. Csákváron működő irodájukban évek óta folytatnak kutatómunkákat, melyek során a 
térségben fellelhető írásos és képi emlékeket összegyűjtő dokumentumokat, fényképeket 
archiválják, digitalizálják, dolgozzák fel. Egy 2008-ban megrendezett rendezvényükön egy 
helyi lakos régi diáit vetítették le a megjelenteknek. A vetítés hatalmas sikert aratott a helyi-
ek körében, akik hol ismerősöket, hol saját magukat vélték felfedezni egy-egy képen. 2009 
elején a rendezvény sikerét meglovagolva, lelkes helyi szervezők segítségével több, mint 90 
csákvári lakostól sikerült összegyűjteni archív fotókat, dokumentumokat, újságcikkeket. Az 
ezekből a képekből tartott vetítés rámutatott a további gyűjtőmunka fontosságára, hisz egyre 
kevesebben vannak, akik emlékeznek arra, hogy kik, illetve milyen események jelennek meg 
a fekete-fehér képeken.
 Az ötlet a pályázat tárgyára in-
nen származik. A gyűjtőmunka, 
projekt eredményeként elkészülő 
Vértesi Natúrpark archívumából 
kiállítást rendeznek majd, és az 
ünnepélyes megnyitó után sza-
badon lesz látogatható. Az archí-
vum legszebb és legértékesebb 
képeiből egy digitális albumot 
állítottak össze, mely a Pro Vértes 
Közalapítvány honlapján (www.
provertes.hu) elérhető, és a Vér-
tesi Natúrpark szereplőinek is el-
juttatták.
A sikeres pályázaton nyert össze-
get az archiváláshoz szükséges 
kellékek beszerzésére fordították. 
Így többek között megvásárlásra 
került egy CD/DVD sokszorosítás-
ra alkalmas eszköz, egy álló vetí-
tővászon, lamináló gép, egy szá-
mítógép és még a kivitelezéshez 
szükséges egyéb más eszközök is.



Projekt címe:   „Musikfest im Herbst”
Kedvezményezett neve:  Szomód Község Önkormányzata
Megvalósítás helyszíne:  Szomód
Célterület:    Vércse-események
Elnyert támogatás:  705.800,- Ft
A pályázatot Szomód Község Önkormányzata nyújtotta be, de a rendezvény lebonyolítását a Né-
met Kisebbségi Önkormányzat vállalta el. 
A „Musikfest im Herbst” Fúvószenekari Találkozót 2007 óta szervezi meg a Kisebbségi Önkormány-
zat a községben. A rendezvény célja, hogy a Komárom-Esztergom megyei és megyén túli német 
nemzetiségi zenekarok találkozzanak egy helyen, és ezzel egy hangulatos fesztivált teremtsenek. 
Célja még, hogy a nemzetiségi zenei hagyományok tovább éljenek, akár újszerű formában és újsze-
rű hangzással. A fesztivál elsősorban a zenekarok közti kapcsolatot erősíti, vagy újakat hoz létre. 
Az eddigi fesztivál 1 napos volt, de pályázatnak köszönhetően ez a 2010. évben két naposra nőtte 
ki magát, ennek finanszírozására kértek támogatást. A fő helyszín a Művelődési Ház volt, melynek 
nagyterme közel 300 fő befogadására alkalmas. Beszerzésre kerültek még sörpadok is, így a kisebb 
helykihasználással több érdeklődő tudott helyet foglalni. 

Első nap (szombat) reggel zenés ébresztővel kezdődtek a programok. Délután hagyományőrző, 
kézműves programok voltak a gyerekeknek, akik őszi ajándékokat, díszeket készítettek óvó nénik 
segítségével. Este 8 órától kezdődött a Sváb Bál, ahol a dunaszentmiklósi Schwäbishe Freunde 
és az ausztriai Aspanger Spitzbuam zenekarok húzták a talpalávalót. A szünetben a Pusztavámi 
Német Nemzetiségi Tánccsoport lépett fel színvonalas műsorral. A bálon a helyi bortermelők bor-
kóstolóval várták a bálozókat. 
Vasárnap délelőtt a katolikus templomban ünnepi szentmisét tartottak. Délután kezdődött a süte-
ményverseny. Kitétel volt, hogy csak hagyományos sváb édességeket lehetett benevezni a „meg-
mérettetésre”. A süteményeket neves zsűri értékelte. 
15 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődött a fúvószenekari találkozó, ahol 5 zenekar szórakoz-
tatta a közönséget. A műsor zárásaként közösen játszottak el egy számot, ami nagy sikert aratott.

A támogatásból a hangosítást oldották 
meg, a fellépő zenekaroknak ajándék-
tárgyakat vásároltak és az étkezésüket 
is finanszírozni tudták.



Projekt címe:    Szomódi Sportegyesület fejlesztése
Kedvezményezett neve:  Szomódi Sportegyesület
Megvalósítás helyszíne: Szomód
Célterület:    LEADER sporthelyszínek fejlesztése és kialakítása
Elnyert támogatás:   7.211.290,- Ft

Az egyesület célja Szomód Község lakosságának minél nagyobb mértékű bevonása a 
sportéletbe, legyen szó fociról, vagy akár asztali teniszről.

A sportöltöző egy lapos tetős, földszintes épület, melyet 1974-ben adtak át. Az épület 
nem volt téliesítve, és az átadást követően csak részben történtek rajta felújítások. A 
fejlesztés előtt az épület már alapfunkcióit sem tudta ellátni. Az akadálymentesítése 
sem volt megoldva a felújítás előtt.

 A sportöltöző felújításával 
a fűtésrendszer kiépítése is 
megvalósult fix rendszerrel. 
A korszerűsítés kiterjedt az 
öltözőterületek alapterü-
letének növekedésére a 
válaszfalak áthelyezésével, 
a vizesblokkok felújításra 
kerültek, illetve az akadály-
mentesítés is megvalósult. 
Új, hőszigetelt nyílászárók-
ra cserélték ki a régieket.

Az asztalitenisz szakosz-
tályban 2009 előtt nem 
volt női csapat, az egységes 
felszerelés hiányzott, és a 
17 utánpótlás játékosnak 
szerelése sem volt. Három 
versenyasztal állt a spor-
tolók rendelkezésére, így 
egyidőben nem tudtak férfi 
és női fordulót rendezni, 
ezért volt szükséges új asz-
talok beszerzésére. A hálók, 
labdák, mezek és egységes 
asztalok beszerzése is meg-
valósulhatott a pályázatnak 
köszönhetően.



Projekt címe:    Várgesztesi Gyermeknapközi
Kedvezményezett neve:  Várgesztes Község Önkormányzata
Megvalósítás helyszíne:  Várgesztes
Célterület:    Vércse táborok
Elnyert támogatás:   757.512,- Ft

Várgesztesen 2006 óta szerveznek 
nyári napközi tábort elsősorban a he-
lyi Német Nemzetiségi Általános Iskola 
diákjainak. A napközi tábor étkezést, 
felügyeletet biztosított a résztvevők 
számára, de a szabadidő kreatív és 
hasznos eltöltése, az életkornak meg-
felelő programok lebonyolítása, a sze-
mélyi feltételek, és anyagi lehetőségek 
szűkössége miatt nem volt megfelelő. 
Több környező település összefogá-
sával, Várgesztes község nyújtotta be 
pályázatát egy 3 hetes napközi tábor 
megszervezésére. A helyi általános 
iskolás gyermekeken kívül a héregi-
tarjáni valamint a környei nebulók vet-
tek rész az alternatív táborban. 
A tábor központi helyszíne a Várgesztesi 
Faluház volt, melyben a foglalkozások, 
és az étkeztetés folyt. Rossz idő esetén 
a faluház tornatermében folytatódtak 
a programok.

 Az oktatások között helyet kapott:
- előadássorozat a Vértes kincseiről
- bűnmegelőzési tájékoztató
- lovaglás, íjászat
- strandolás
- kirándulás
- sport- tájékozódási versenyek
- régi mesterségek.

A napközi ideje alatt reggelit, tízórait, 
ebédet, és uzsonnát kaptak a gyerekek. A 
programok lebonyolítását 3 fő animátor 
végezte és a meghívott előadók.



Projekt címe:   Kincskeresők őseink nyomában a Vértes szélén
Kedvezményezett neve:  Vértesboglár Község Önkormányzata
Megvalósítás helyszíne:  Vértesboglár
Célterület:    Vércse táborok
Elnyert támogatás:   1.237.574,- Ft

A község önkormányzata pályázati úton elnyert összegből rendezte meg alternatív 
napközis táborát. A nyári, nem bentlakásos tábor, napközben tartalmas időtöltést biz-
tosított a gyermekek számára. Vértesboglár, Bodmér, és Szár települések együttmű-
ködésével valósult meg a 3×5 napos nyári foglalkoztató. A résztvevők a 6-20 éves kor-
osztály voltak. A program célja az volt, hogy a települést, és környékét megismerjék a 
résztvevők, valamint hogy saját életterüket újra felfedezzék, helyi identitásuk erősebbé 
váljon. A heti programok keretében nagyon változatos dolgokkal ismerkedhettek meg 
a táborlakók, és különféle ismeretterjesztő előadásokon is részt vehettek a foglalkozá-
sok között. A központi táborhely a vértesboglári Általános Iskola volt. Az étkeztetést a 
napközi ebédlőjében oldották meg.

A táborozók természetes anyagokból, a 
népszokásokhoz kapcsolódó dísztárgya-
kat készíthettek. A nemezelés folyamatát 
is elsajátíthatták. Vértesboglár egy német 
nemzetiségi település, így a településen 
fellelhető német nyelvű feliratok felkuta-
tása is be volt építve a programtervbe. A 
gyermekek, körében nagyon népszerűvé 
vált a tábor, ez a szülőknek is könnyebbsé-
get jelentett, hisz így napközben szakszerű 
felügyelet alatt tudhatták gyermekeiket.



Projekt címe:    Kavics Ösvény újbóli kiadása
Kedvezményezett neve:  Vértesszőlős Község Önkormányzata
Megvalósítás helyszíne:  Vértesszőlős
Célterület:    Vércse kincsei nyomában
Elnyert támogatás:   2.072.223,- Ft

Vértesszőlős Község Önkormányzata pályázaton nyert pénzösszegből valósította meg 
elképzelését. Ezen fejlesztés keretein belül Vértes László - Kavics Ösvény reprint kiadá-
sa valósulhatott meg. A könyvet 1500 példányban jelentette meg a pályázó. A könyv 
kiadását követően különféle gyakorlati foglalkozások keretében történt meg a kiadvány 
népszerűsítése és ismeretterjesztése. 

A népszerűsítő programok elsődleges célközönsége az iskolák, a tanulók, és tanáraik. 
A Kavics Ösvény a hely-
béli iskolákban kötele-
ző olvasmányként fog 
szerepelni.

A pályázat legfonto-
sabb eredménye maga 
a könyv reprint kiadá-
sa volt. Az eredetileg 
1969-ben megjelent 
könyv, ami tudományos 
ismeretterjesztő mó-
don mutatja be alap-
vetően a vértesszőlősi 
ásatások történetére 
és eredményeire tá-
maszkodva az őskor 
kutatását. 

A kiadványt már nem 
lehetett elérni a fejlesz-
tés előtt. Az ismételt ki-
adásnak köszönhetően, 
nemcsak a meglévő űrt 
pótolta, hanem ismét 
mindenki számára elér-
hető lett.



Projekt címe:    Sporthelyszín fejlesztése Vértestolnán
Kedvezményezett neve:  Vértestolna Község Önkormányzata
Megvalósítás helyszíne:  Vértestolna
Célterület:    LEADER sporthelyszínek fejlesztése és kialakítása
Elnyert támogatás:  2.479.365,- Ft

Az önkormányzat a már meglévő futballpálya mellett létesített egy új edzőpályát, mely-
nek az igénye a helyiek körében már régóta fennállt. A kialakításra került kispályát, vala-
mint a fejlesztés kapcsán megvásárolt eszközöket, a vértestolnai futballcsapat mellett a 
település intézményei és civil szervezetei is tudják használni a közösségi és sport rendez-
vényeiken. Lehetővé téve így a szabadidő tartalmas eltöltését, és a közösségek kapcsolat-
építését. Bárki számára elérhető, és nyitott a sportpálya és az eszközök használata.

A terület a már meglévő nagy futballpálya mellett helyezkedik el, a fejlesztés előtt egy 
kihasználatlan terület volt, abban az állapotában nem volt alkalmas a rendezvények 
megtartására.

A fejlesztés célja, hogy a település tágabb értelemben vett környezetében bárki számá-
ra elérhetővé váljon a sportolási és szabadidős célokat kielégítő kispálya használata. 
A pályázat révén focilabdák, kapuk, hálók, mezek és egyéb más sporteszközök kerül-
tek beszerzésre.  A sportpálya környezetében kihelyeztek 20 db  fapadot, amelyek a 
rendezvényekre érkező látogatók kényelmét szolgálják. A terület a földmunkákat, és a 
füvesítést követően a mozgásukban korlátozottak számára is elérhetővé vált, megvaló-
sult a részleges akadálymentesítés. 



Projekt címe:    Energiatakarékos raktárépület építése
    és megújuló energia hasznosítás
Kedvezményezett neve:  Alrevo Kereskedelmi és Ipari Kft.
Megvalósítás helyszíne:  Sárkeresztes
Jogcím:    Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
Elnyert támogatás:   47.343.965,- Ft

Az 1998-ban alakult Alrevo Kft. 
a legmodernebb környezetbarát 
technológiával gyártja bútorait 
Sárkeresztesen. A Vántus család 
tulajdonában lévő vállalkozás 
kezdetben fűrészáru gyártásával, 
szárításával, értékesítésével fog-
lalkozott. 

A mikrovállalkozás fejlesztését tá-
mogató projekten nyert összegen 
felül a cég 57,5 millió forinttal 
járult hozzá a sikeres beruházás-
hoz. A komplex beruházás célja a 
gyártási technológia fejlesztése, 
továbbá energiatakarékos rak-
tár építése, és a gyártás során 
keletkezett melléktermék, és fa-
hulladék újrahasznosítása volt. A 
fejlesztés célja elsősorban a piaci 
versenyképesség fokozása, amely 
árbevétel és a jövedelmezőké-
pesség növelését jelenti. Ezen 
felül a beruházás 5 új munkahely 
létrehozását tette lehetővé. 

A beruházás eredményeként 
megvalósult a szárítási technoló-
gia korszerűsítése, valamint egy 
energiatakarékosan üzemeltetett 
raktárépület és szerszámtározó 
megépítése. Ezen fejlesztések új 
termékek megjelenését, ezáltal 
nagyobb termékválasztékot, és 
a meglévő ügyfélkör bővülését 
eredményezték



Projekt címe:    Közcélú játszótér és piac kialakítása
Kedvezményezett neve:  Bokod Község Önkormányzata
Megvalósítás helyszíne:  Bokod
Jogcím:    Falumegújítás- és fejlesztés
Elnyert támogatás:   15.479.929,- Ft

A fejlesztés előtt a község nem rendelkezett saját, a helyi termékek árusítására alkalmas 
vásártérrel.  A községháza közvetlen környékén, a parkban 10 db pihenőpadot, 4 db 
hulladékgyűjtőt, 1 db biciklitározót helyeztek ki. A költségeket pályázati forrásokból fe-
dezték csakúgy, mint magát a piactér kialakítását, és a játszótér kialakítását. A piac be-
rendezéseit tekintve polikarbonát védőtetős asztalsorokból áll. Falunapok és nagyobb 
rendezvények alkalmával a terület teljesen szabaddá tehető. A helyiek a szomszédos 
településre, Oroszlányba vitték át termékeiket, és csak ott volt lehetőségük az árusí-
tásukra. A helyi termelők ezáltal lehetőséget kaptak a megtermelt termékeik helybeni 
árusítására.

A játszótér kialakításának első lé-
pése a tereprendezés volt. A par-
kosítást követően 6 db olyan EU 
komfortnak megfelelő játékesz-
köz került beszerzésre, amelye-
ket a fogyatékkal élő gyermekek 
is tudnak használni. A gyerme-
kek szabadidejüket így most már 
az új játszótéren tölthetik, ahol 
több különböző játék várja őket: 
mászóvár, hegymászóka, rugós 
libikóka, piruett, és lépegető 
gombák.



Projekt címe:    Játszótér- és parképítés Csókakőn
Kedvezményezett neve:  Csókakő Község Önkormányzata
Megvalósítás helyszíne:  Csókakő
Jogcím:    Falumegújítás- és fejlesztés
Elnyert támogatás:   7.782.700,- Ft

A fejlesztésre kijelölt terület a település fő látványosságának közvetlen közelében a vár 
alatt, az egykori bányaudvar területén található.

A terület a fejlesztés előtt egy gyepes enyhén lejtős rész volt közepén egy beton terep-
tárggyal, melyet a rendezési munkák folyamán elbontottak. A kialakításra került játszó-
tér kiránduló ösvények kiinduló és végállomása. Játszótérépítés, látvány- és térelemek 
elhelyezése, illetve zöldterület fejlesztés valósult meg.

A játszótérre kihelyezésre került egy bástya, egy mérleghinta, egy kettes hinta, egy 
centris hinta, két rugós játék, homokozó, három pad, két szeméttározó, és egy kerékpár-
tároló. A támogatási összegből a 
zöldfelületet is fejlesztették. 

A területre 6 db, a talajtani adott-
ságoknak megfelelő lombhul-
lató fát ültettek, a meglévő fák 
megtartása mellett. A játszótér 
közvetlen közelében alakították 
ki a Hősök Parkját. A parkban 3 
pad, 4 db szemetest helyeztek el, 
valamint erre a részre is ültettek 
fákat. 

A park központi eleme a kőforrás 
és a rá helyezett fa szobor, amely 
Csókakő történelmének egyik 
legnagyobb hősét ábrázolja. 

A park, és a játszótér melletti 
út felújításra került a könnyebb 
megközelíthetőség végett, az út 
másik oldalára pedig, kreatív ho-

mokozót alakítottak ki. 



Projekt címe:    Falukép javítása a plébánia felújításával
Kedvezményezett neve:  Dunaszentmiklósi Katolikus Egyházközség
Megvalósítás helyszíne:  Dunaszentmiklós
Jogcím:    Falumegújítás- fejlesztése
Elnyert támogatás:   7.712.895,- Ft

A Gerecse északnyugati részénél fekszik a hegyek közt megbújó, mindössze 444 lelket 
számláló kis község, Dunaszentmiklós. Komárom-Esztergom megye egyik legkisebb né-
pességű települése Neszmély, Tardos és Szomód szomszédságában. Az itt található és 
egymástól szakadékokkal elválasztott magaslatokat tájvédelmi körzetté nyilvánították, 
ám ezek közül is szigorúan védett rész a Dunaszentmiklós közigazgatási területén talál-
ható Nagysomlyó és a Lábas-hegy. 

Az egyházközség a  támogatásból a plébánia felújítását, kerítésének javítását, a temp-
lom támfalának felújítását, kerítésének befejezését, és a két ingatlant összekötő vízelve-
zető árok helyreállítását valósította meg. A fejlesztést az esztétikai szempontok mellett 
az is indokolta, hogy a faluköz-
pontban lévő plébániát, állapota 
miatt a hívek nem tudták teljes 
mértékben kihasználni. A felújí-
tás révén az ingatlan utcafronti 
oldalát a pályázati összegből, míg 
belső részét a hívek adománya-
iból sikerült felújítani. A közös-
ség igényeit mára már teljesen 
ki tudja elégíteni a létesítmény, 
a Rózsafüzér Egyesület vasár-
napi programjaihoz is helyszínt 
biztosít. A településen jelenleg 
nem lakik plébános, egy másik 
község plébánosa látja el a papi 
feladatokat. A plébánia felújítá-
sa során helyet kapott egy olyan 
iroda helyiség, ahol a jegyes ok-
tatás, és a különböző egyházi el-
intéznivalók megtörténhetnek. 
Az ingatlan nyílászáró cseréje is 
megvalósult, a hőszigeteléssel, 
és a vakolat cseréjével együtt. A 
kerítés megújítása során a fala-
zat felső részének lebontása, és 
újraépítése valósult meg a végén 
fedőkővel való lezárással. 



Projekt címe:    Fuxika Bt. technológiai fejlesztése
Kedvezményezett neve:  Fuxika Bt.
Megvalósítás helyszíne:  Tarján
Jogcím:    Mikrovállalkozás fejlesztése és létrehozása
Elnyert támogatás:   4.895.246,- Ft

A Tarján községben működő Fuxika Bt. 2001-ben alakult, fő tevékenységük a 
fűrészárugyártás. A cég egyedi bútor és nyílászárók gyártásával, illetve multinacionális 
cégek üzleteinek egyedi berendezésével is foglalkozik. A pályázatnak köszönhetően 5 új 
asztalosipari eszköz került beszerzésre, melyek megkönnyítik az itt dolgozók munkáját. 

A gépek jobb minősé-
gi munkát tesznek lehe-
tővé és megnövelték a 
termelékenységet. Egy 
egyengető, vastagsági 
gyalugép, marógép, egy 
kontaktcsiszológép, és egy 
szalagfűrész került megvá-
sárlásra a pályázati úton el-
nyert összegből. A berende-
zések környezetkímélőek, 
és energiatakarékosak. A 
modern gépek beszerzésé-
vel javult a vállalat verseny-
képessége. A beszerzett 
eszközök ebben a felsze-
reltségben, a környékben 
ritkaságnak számítanak. A 
tulajdonos elmondta, hogy 
ha nincs ez a pályázati lehe-
tőség, akkor a vállalkozás 
nem engedhette volna meg 
magának ezen eszközök 
beszerzését ilyen felszerelt-
séggel. A pályázatnak kö-
szönhetően a műhely plusz 
egy fő alkalmazását tudta 
megvalósítani.



Projekt címe:    Krisztina cukrászda technológiai fejlesztése
Kedvezményezett neve:  Jezsóné Rieder Krisztina
Megvalósítás helyszíne:  Vértessomló
Jogcím:    Mikrovállalkozás létrehozása és fejlesztése
Elnyert támogatás:   3.917.566,- Ft

A vértessomlói Krisztina Cukrászda már évtizedek óta kínálja finomabbnál finomabb 
édességeit. Az Aranykoszorús Mestercukrász naponta 20-40 -féle frissen készült süte-
ményt készít, a helyiek és a környékbeliek nagy örömére. 

Céljuk az volt, hogy a cukrászda színvonalát emeljék. A pénzből, amit a pályázati úton 
nyert el a vállalkozás egy 12 rekeszes fagylaltos pultot vásároltak, beépített kanálmo-
sóval. Az új eszköz lényegesen energiatakarékosabb, mint a régi elavult elődje. A fej-
lesztés előtt az épület akadálymentesítése sem volt megoldott, de a beruházás során 
ez is megtörtént. 

A tulajdonosok a környezetvé-
delemre is gondoltak a pályázati 
anyag összeállítása közben, hisz 
beépítették a támogatási kérelem-
be, hogy napkollektort is szeretné-
nek beszerezni. A napkollektoros 
rendszer a cukrászda meleg víz el-
látásáról hivatott gondoskodni, és 
télen a fűtő rendszer működésébe 
is besegít. A tisztasági festések, a 
járólapok cseréje is megvalósult.



Projekt címe:    Közösségi ház ablakcsere, 
    templomtorony felújítás 
Kedvezményezett neve:  Magyaralmási Református 
    Egyházközség
Megvalósítás helyszíne:  Magyaralmás
Jogcím:    Falumegújítás- és fejlesztés
Elnyert támogatás:   12.023.988,- Ft

A Magyaralmási Református Egyházközség sikeres pályázatának köszönhetően a református 
templom harangtornyának külső fémsisakját lecserélték a tartószerkezettel együtt. Ezen kívül a 
kápolna teljes vakolat szilárdítása és külső festése is megvalósult. A támogatási összegből az egy-
házhoz tartozó közösségi ház 9 db nyílászárójának, ezen belül 7 db ablakának, 2 db bejárati aj-

tajának cseréje is elkészült, melyek szab-
vány szerintiek és eleget tesznek ezzel a 
hőtakarékosság követelményeinek. Az 
egyház így sokkal olcsóbban meg tudja 
oldani az épület üzemeltetését. Az épü-
letegyütteshez szervesen kapcsolódik 
a lelkészi hivatal és lakás, ami az elmúlt 
évek felújítási munkálataiból kimaradt, 
így most lehetőség adódott az épület 3 
ablakának cseréjére is. A közösségi ház 
előterében faasztal és pihenő padok ke-
rültek kihelyezésre. Egy tájékoztató táb-
lát is kihelyeztek a parkoló elé.



Projekt címe:    Játszótér és pihenő kialakítása
Kedvezményezett neve:  Napköziotthonos Óvoda, 
    Gyermekmosoly Alapítvány
Megvalósítás helyszíne:  Kocs
Jogcím:    Falumegújítás- és fejlesztés
Elnyert támogatás:   4.844.184,- Ft

A fejlesztés helyszíne Kocson, a Kis utca 
22-es szám alatti telek belső udvarán 
található. Itt valósult meg a játszótér és 
pihenő kialakítása. 

A fejlesztés során 1000 m2-en terepren-
dezés történt, majd a helyükre kerültek 
a játszótéri elemek; rondo torony, rugós 
játékok, mérleghinta, homokozó, festett 
ház, ketteshinta. 

A játékok beszerzésénél fontos szem-
pont volt, hogy olyan eszközök is le-
gyenek, amiket a fogyatékkal élők is 
biztonsággal tudnak használni, továbbá 
az akadálymentes megközelítés is meg-
oldottá vált. 

A gyermekeket elkísérő felnőttek szá-
mára pihenőhelyet is kialakítottak, hogy 
amíg a gyerekek játszanak, ők nyugod-

tan tudjanak beszélgetni.



Projekt címe:    Kültéri, közhasznú játszótér 
    kialakítása Naszályon
Kedvezményezett neve:  Naszály Község Önkormányzata
Megvalósítás helyszíne:  Naszály
Jogcím:    Falumegújítás- és fejlesztés
Elnyert támogatás:   8.142.781,- Ft

A községben a fejlesztés előtt csak egy játszótér volt, mely az óvoda területén helyez-
kedik el. A településen élő gyermekek, fiatalok körében nagy volt az igény egy olyan kö-
zösségi létesítmény kialakítására, amely a nap bármely szakaszában mindenki számára 
elérhető. A játszótér egy meglévő közpark területén került kialakításra. A tervezések 
során fő célpont volt, hogy a majdani játszóteret magában foglaló park állapota meg-
maradjon. Alapvető cél volt, hogy olyan eszközök is beszerzésre kerüljenek, amelyeket 
a fogyatékkal élő gyerekek is tudnak használni.

A fejlesztés során a térre a következő tárgyakat helyezték ki: 2 db pad, 2 db hulladék-
gyűjtő, és a terület közepére egy piknik garnitúra. Ezek mellett két kerékpártárolót is 
vásárolt az önkormányzat. 

A terepmunkákat követően több kü-
lönböző játszótéri elemmel gazda-
gították a teret: Madárfészek hinta, 
kis csúszda, rugós játékok (ezeket a 
mozgássérült gyerekek is biztonság-
gal tudják használni). 

Továbbá vásároltak még egy „piru-
ett” forgós hintát, egy mérleghintát, 
mászókát, és lépegető gombákat.



Projekt címe:    Játszótér építése Söréden
Kedvezményezett neve:  Söréd Község Önkormányzata
Megvalósítás helyszíne:  Söréd
Jogcím:    Falumegújítás- és fejlesztés
Elnyert támogatás:   7.664.339,- Ft

A fejlesztés megvalósításának helye Sör-
éden a Petőfi Sándor utcában található. 
Az 1725 m2-es terület a település köz-
pontjához közel, jól megközelíthető he-
lyen található. A fejlesztés előtt a terület 
egy használaton kívüli rész volt a lakóhá-
zak között. Évek óta tervezték a telepü-
lés első játszóterének megépítését, erre 
a pályázati lehetőségnek köszönhetően 
nyílt mód. A megépült játszótér széles 
korosztály részére kínál változatos szó-
rakozási és kikapcsolódási lehetőséget 
a helyi igényeknek megfelelően. A ját-
szóeszközök beszerzésénél figyelembe 
vették a különböző célcsoportokat, és 
eszerint kisebb csoportokban építet-
ték fel őket. A hintás, hálós csoport a 
nagyobbaknak, míg a homokozó és a 
mászó torony a kisebbek számára került 
beszerzésre. A játszótéren több vízvételi 
pont is kialakításra került, az ivóvíz és az 
öntözőrendszer biztosítására. A szülők, 
nagyszülők számára pihenőhely és eső-
beálló is kiépítésre került. A mestersé-
ges játszódomb kialakításával lehetőség 
nyílt a 2-2,5m hosszúságú búvó cső ki-
alakítására. A beton alapokra helyezett 
kötélpálya, egy fa szerkezetű mászó vár, 
kétszemélyes hinta, rugós játékok, asz-
talitenisz-asztal, egy spaceball, egy ho-
mokozó és egy indián sátor járul hozzá a 
gyerekek önfeledt szórakozásához. Több 
pad, hulladékgyűjtők, virágos ládák ke-
rültek kihelyezésre a tiszta és esztétikus 
környezet fenntartása érdekében. A ját-
szótér építését, fák, cserjék, és virágok 
ültetése teszi teljessé.



Projekt címe:    Játszótér létesítése
Kedvezményezett neve:  Szákszend Község Önkormányzata
Megvalósítás helyszíne:  Szákszend
Jogcím:    Falumegújítás- és fejlesztés
Elnyert támogatás:   5.154.875,- Ft

Szákszend Község Önkormányzata a pályázati lehetőségeknek köszönhetően tudta 
megépíteni a település első játszóterét. 

Így a településen élő gyermekek új játszóteret vehetnek a birtokukba, ami megfelel az 
EU előírásainak. A játszótér a községi faluház mögötti területen valósult meg. A környe-
zettudatosság az egész pályázat kivitelezését végig kísérte.

A terület rendezése után pihenő padok, fából készült hulladékgyűjtők kerültek elhelye-
zésre. A gyerekek fából készült hintán, csúszdaházon, mászókán, egyensúlyozó görgő-
soron, libikókán, és különböző rugós játékokon játszhatnak. A mozgáskorlátozott gyer-
mekek számára is rendelkezésre állnak játszótéri eszközök.

 A projekt célja az volt, hogy a tele-
pülés olyan családbarát közösségi 
térrel rendelkezzen, amely alapot 
teremthet az élhető, barátságos la-

kókörnyezet  megteremtéséhez.



Projekt címe:    Szomódi közcélú játszótér kialakítása
Kedvezményezett neve:  Szomód Község Önkormányzata
Megvalósítás helyszíne:  Szomód
Jogcím:    Falumegújítás- és fejlesztés
Elnyert támogatás:   7.475.144,- Ft

A fejlesztési területen található a Művelődési Ház, nagy 
része már beépítésre került. A fejlesztés célja az volt, hogy 
Szomódon egy központi fekvésű EU normáknak megfelelő 
játszótér kerüljön kialakításra. Beszerzésre kerültek olyan 
játékelemek is melyeket a fogyatékkal élő gyermekek is 
tudnak használni. Ezekhez szilárd térburkolati elemek ve-
zetnek, így megközelítésük akadálymentessé vált. A ter-
vezés során fontos szempont volt, hogy minden korosz-
tály számára kerüljenek játszóeszközök kiépítésre. 

A pályázat megvalósulása előtt nem 
volt egy olyan közösségi hely sem, 
ahol a gyerekek a szabadban lehettek 
volna. Ennek kapcsán gondolta úgy 
az önkormányzat, hogy az EU nor-
máknak megfelelő játszóteret meg-
építi ezen pályázat keretein belül.

Megvásárolt játékok:
- fészek hinta
- kéttornyú kombinált játszóvár csúsz-
dával, íves híddal, mászókákkal
- rugós játékok
- lépegető gombák
- piruett hinta.
A játszótér a falu központjában talál-
ható, így mindenki számára könnyen 
megközelíthető. 



Projekt címe:    Komplex falufejlesztés Vértesszőlősön
Kedvezményezett neve:  Vértesszőlős Község Önkormányzata
Megvalósítás helyszíne:  Vértesszőlős
Jogcím:    Falumegújítás- és fejlesztés
Elnyert támogatás:   23.034.445,- Ft

A község egy komplex pályázat benyújtásával szerette volna a település több fejlesz-
tésre váró projektjét egybefoglalni. A fejlesztés 3 különböző területet foglalt magában. 
Elsősorban egy új, köztéri játszótér megépítését. A terület a fejlesztés előtt közparki be-
sorolás alatt állt, de most egy új, korszerű játszótér található a községben. A játékokat 
a fogyatékkal élő gyerekek is biztonsággal használhatják. Hinta, rugós, forgós játékok, 
homokozó és mászóka került kihelyezésre a területen. Ezek mellett még hulladékgyűj-
tőket, és 4 db padot is beszereztek a játékelemek mellett.

A fejlesztés érintette még a helyi Művelődési Házat. Itt a tetőszerkezet került felújítás-
ra. A ház régi állapotában, málló vakolattal, rossz tetőzettel nem volt alkalmas, hogy a 
település költséghatékony, központi funkciókat betöltő intézménye legyen. Az új tető-
vel így megállítható az épület további romlása.

A településen halad keresztül az 1. 
számú főút, melynek 1,5 km-es sza-
kaszán új zöldfelület került kiépítés-
re a pályázaton elnyert összegből.



Baj, 
Bodmér, 
Bokod, 

Csákberény, 
Csákvár, 
Csókakő, 
Dad, 

Dunaalmás, 
Dunaszentmiklós, 

Gánt, 
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Héreg, 
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Kocs, 

Kömlőd, 
Környe, 
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Szár, 
Szárliget, 
Szomód, 
Szomor, 
Tardos, 
Tarján, 
Újbarok, 

Várgesztes, 
Vértesboglár, 
Vértessomló, 
Vértestolna, 
Vértesszőlős, 

Zámoly.
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