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 HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET 

Tisztelt Partnereink! 

Folyamatosan friss információkat találnak az alábbi honlapokon. 

https://www.facebook.com/velenceitoleader 

www.hellovelence.hu 

 

Tisztelt Partnereink! 

Elkezdődött a 2021-2027-es programozási időszakra való felkészülés megyénkben is. Egyesületünk is 

elkezdi a hiányterületek felmérését, a jelenlegi programozási időszak tapasztalatait figyelembe véve. 

Kérjük, hogy véleményükkel, szakmai javaslataikkal támogassák munkánkat. 

LEADER aktualitások  

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület területén a 

Támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló határidők lezárultak. A későbbiekben ha rendelkezésre 

áll felszabaduló fejlesztési forrás a Helyi felhívások újra elérhetőek lesznek. 

Velencei-tó 
Térségfejlesztő 
Közhasznú Egyesület 

VP6-19.2.1.-93-
1-17 

Minőségi, innovatív szolgáltatás 
fejlesztés, vállalkozás élénkítés  

2018.01.01-
2019.03.20 

 VP6-19.2.1.-93-2-
17 

Innovatív minta értékű turisztikai 
vonzerő fejlesztések 

2018.01.01-
2019.03.20 

 VP6-19.2.1.-93-
3-17 

Értékmentés a vidéki 
életminőség fejlesztése 

2018.01.01-
2019.03.20 

 VP6-19.2.1.-93-4-
17 

Megőrzendő örökség 
együttműködésben 

2018.01.01-
2019.03.20 

 

 

 

https://www.facebook.com/velenceitoleader
http://www.hellovelence.hu/
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Sikeres a LEADER program a Velencei-tónál 

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Fejér megyében elsőként tudott nyerteseket 

hirdetni 2019 júniusában. A településekről 30 vállalkozás, 17 civil szervezet, 4 önkormányzati projekt 

kapta meg eddig a Támogatói okiratot, közel 213 millió forint értékben. 

Januárban újabb nyertes pályázatok kihirdetésére kerülhet sor, a Helyi Bíráló Bizottság engedély kapott 

az Irányító Hatóságtól, a VP6-19.2.1.-93-3-17 Értékmentés a vidéki életminőség fejlesztése pályázati 
konstrukció fejlesztési forrásainak felhasználására. 

A nyertesek nagy része elkezdte a megvalósítást, örömmel láthatjuk, hogy valóban jó minőségű 

innovatív fejlesztések valósulhatnak meg a Velencei-tó körül. Biztató, hogy nagyon sok jó fejlesztési 

elképzelésre adtak be támogatási kérelmet az ügyfelek, amelyek kapcsolódnak az egyéb nagyobb 

beruházásokhoz, és várhatóan elősegítik a minőségi szolgáltatások körét, amivel a térség 

versenyképes tud maradni az országos turisztikai kínálatban. 

 

egyedi szállásfejlesztés Pákozd, Classic Horse 

 

Különleges játszótér a sukorói Gémeskút vendéglőnél (Nagy Roland) 
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Homag-élzárógép (Pro-Holz Kft.)   Szaki-Elektro emelőgép 

 

CO2 lézergravírozó (Nagy Ildikó Zsuzsanna ev.) 

A megvalósult projektekről honlapunkon olvashat részletesebben: www.hellovelence.hu  

 

http://www.hellovelence.hu/
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Fejér megyében öt LEADER akciócsoport működik: a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 
(Mezőfalva), a Mezőföld Helyi Közösség Egyesület (Kisláng), a Sárvíz Helyi Közösség Egyesület (Aba), a 
Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület (Velence) és a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közhasznú 
Egyesület (Vál). Az öt akciócsoportnál hetvenhét megyei település pályázhat összességében 1,53 
milliárd forint fejlesztési forrásra. 

A LEADER-szervezetek számos támogatási lehetőséget nyújtanak a vállalkozások kis léptékű 
fejlesztéseihez, a munkahelyteremtéshez vagy akár az együttműködő, megújulásra képes helyi 
társadalom kialakításához. A közösségi kezdeményezések a vidéki gazdaság fejlesztéséért szállnak 
síkra, az összefogást, a helyi adottságok felismerését és fejlesztését állítva a középpontba. A 
munkaszervezetek szakmai műhelynapokkal, fórumokkal segítik a pályázókat, de lehetőség van egyéni 
tájékoztatásra is. A Velencei-tó környékén elsősorban az innovatív vállalkozások stabilitásának meg-
teremtése a cél. A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület helyi fejlesztési stratégiájában négy átfogó 
feladat jelenik meg. A következők: a megújulásra képes innovatív vállalkozások gazdasági 
potenciáljának erősítése; a minőségi szolgáltatások fejlesztése; a közösségi élet, a vonzó vidéki élettér, 
a közös örökség megőrzése; a szinergiák és az együttműködések elősegítése. 

Összességében a LEADER pályázatai azokra a fejlesztési elképzelésekre helyezik a fő hangsúlyt, amelyek 
hozzájárulnak az általános célok megvalósulásához, és valamilyen módon kapcsolódnak az egyes 
térségek meghatározott felzárkóztatási programjához (a többi között országos területfejlesztési 
koncepció, funkcionális térségek, bejárható Magyarország, nemzeti kastély- és várprogram). 

Támogatják a turisztikai fejlesztéseket, az egyedi, egyedülálló megközelítéseket (például sport, 
rekreáció, aktív és szelíd turizmus, kultúra). Azokra a fejlesztésekre fókuszálva, amelyek elősegíthetik 
a települések identitásának növelését, biztosítják a térségi és az országos jelentőségű rekreációs 
lehetőségek széles skáláját, és új, innovatív szolgáltatásokkal erősítik a helyi vállalkozásokat. 

A 2021-2027 programozási időszak felkészülés jegyében előkészítő anyagokkal támogatjuk a Fejér 

megyei Közgyűlés munkáját, hasonlóan az elmúlt programozási időszakhoz. 

Továbbra is célunk, hogy együttműködve az Önkormányzatokkal sikeresen kiegészítsük szerény 

LEADER forrásainkkal a térség dinamikus fejlődését. 

Idén folytatódik a vidékfejlesztés és az agrárium megerősítése 

2020. január 12. 16:49 

Folytatódik a vidékfejlesztés és az agrárium megerősítése 2020-ban, a gazdák kiszámíthatóságra és 
stabilitásra számíthatnak a támogatáspolitikában - mondta Nagy István agrárminiszter vasárnap a 
szaktárca évindító sajtótájékoztatóján, Budapesten. 

A miniszter ismertette, a magyar gazdálkodóknak idén több mint 450 milliárd forintot fizetnek majd 
ki különböző terület- és állatalapú támogatási jogcímeken a tavasszal benyújtandó támogatási 
kérelmeik után. 

A vidékfejlesztési program keretében beérkezett kérelmek folyamatos elbírálásával és a kifizetések 
további gyorsításával folytatódik a nyertes pályázatok kihirdetése. Még a mostani program keretében 
új pályázatokat hirdetnek meg idén a termelői csoportok újabb támogatására, az öntözési közösségek 
együttműködésének és a csemetekertek gépbeszerzésének támogatására. 



HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET      2020/1 
 

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu 
 
 

 
Emellett - bár a program jelenlegi, mintegy 1400 milliárd forintos kötelezettségvállalása meghaladja a 
keret 100 százalékát - a maradványösszegek és az esetlegesen visszahulló források figyelemmel 
kísérésével új pályázatokat is meghirdetnének idén. Nemzeti forrásokból 2020-ban is 100 milliárd 
forintot fordítanak agrártámogatásokra, kiemelten fókuszálva az állattenyésztésre - tette hozzá a 
tárcavezető. Nagy István kiemelte, hogy idén a többi között támogatják az öntözésfejlesztési 
beruházásokat, folytatják a vidékfejlesztési programot, és folytatódnak a közös agrárpolitika (KAP) 
reformjára vonatkozó tárgyalások is. 

 
Fotó: Fekete István 
A jogalkotási feladatok között van a családi gazdasági és az őstermelői kategória évtizedes, 
"ráncfelvarrásra szoruló" szabályozási környezetének rendezése, a mezőgazdasági adózás 
rendszerének megújítása, valamint a hazai szőlő-bor ágazat szabályozási környezetének megújítása, 
egy új bortörvény megalkotása - jelezte a miniszter. 

Nagy István fontosnak nevezte, hogy a mezőgazdasági termelőknek az időjárás okozta tavalyi 
veszteségeik után a kárenyhítő juttatást idén március 31-ig kifizessék a kárenyhítési alapból. Előzetes 
becslések szerint mintegy 15 milliárd forintot folyósíthatnak majd mintegy 7500 gazdálkodónak. Idén 
is kedvezményes hitelprogramokkal segítik a mezőgazdasági termelést és az ágazat beruházásait. 
Várakozásaik szerint 2020-ban teljes egészében lekötik a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az 
élelmiszeripar 100 milliárd forint összegű beruházási hitelhez kapcsolódó kamattámogatási 
programjának forrásait. Folytatódik az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahiteleinek támogatása is, 
így a vállalkozások továbbra is csaknem kamatmentesen jutnak a napi működésüket finanszírozó 
hitelekhez - jegyezte meg. 

A tárcavezető kiemelte, hogy január elsején hatályba lépett az öntözéses gazdálkodásról szóló 
törvény, amely szerint az öntözés közérdek és ahhoz való hozzájutást igyekeztek egyszerűbbé, 
átláthatóvá, olcsóbbá és könnyebben elérhetővé tenni. A cél, hogy a jelenlegi 87,5 ezer hektáros 
öntözött terület nagyságát két év alatt 200 ezer hektárra növeljék. Ennek elérése érdekében 
ösztönöznék az öntözési közösségek, együttműködések kialakulását, valamint elérnék, hogy ne 
lehessen a mozaikos földszerkezetből adódóan megakadályozni az öntözési szándékot. 

Nagy István beszélt arról is, hogy a tavaly létrehozott Nemzeti Földügyi Központ idén a törvény által 
meghatározott módon segíti az öntözéses beruházásokat, készíti az engedélyezést gyorsító 
dokumentumokat. Ez a központ kulcsszerepet tölt be az osztatlan közös tulajdon tervezett 
rendezésében is. Az agrártárca elkészítette és tervei szerint idén tavasszal az Országgyűlés elfogadja 
azt a birtokrendezésről szóló törvénycsomagot, amely a rendszerváltás óta le nem zárt állami 
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birtokpolitikai ügyek rendezését célozza, és jelentős részben az osztatlan közös földtulajdon 
felszámolásának gyorsítására szolgál. 

A miniszter az idei év egyik legfontosabb témájának nevezte a generációváltás kérdését. Ezért olyan 
szakpolitikai programon dolgoznak, amely megkönnyíti, hogy a gazdaságokat az idősebb generációk 
átadják a fiatalabbaknak. 2020-ban hangsúlyosan törekszenek arra, hogy a gazdatársadalom 
figyelmét ráirányítsák a gazdaságátadás és a rendezett öröklés fontosságára, valamint az 
agráréletpálya népszerűsítésére, ezért kommunikációs kampányt indítanak. Nagy István szerint az 
élelmiszergazdaságban nem megoldható a károsanyag-kibocsátás mérséklésére a termelés mértéke 
csökkentése, ezért az agráriumban kibocsátáscsökkentő technológiák bevezetése jelentheti a 
megoldást a klímavédelem érdekében. 

Magyarország mezőgazdaságában klímapolitikai szempontból a miniszter kiemelt jelentőségűnek 
tartja például a fejlesztést az öntözés, a digitalizáció és a precíziós mezőgazdaság, az 
állattartótelepek, a trágyakezelés, a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer, az agrárkörnyezeti és 
klímakutatási, innovációs és tudásátadási rendszerek területén. Kitért arra is, hogy a klímavédelmi 
célokat szolgálva idén is folytatódik az országfásítási program, valamint hangsúlyos a talajvédelem 
kérdése. Mindezek mellett hatékony eszközökkel lépnének fel az élelmiszerpazarlás ellen, továbbá a 
tervek között szerepel a beporzók védelme, valamint megoldások keresése fontos és aktuális 
mezőgazdasági kihívásokra is. (MTI) 

Mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős – államtitkárság 
 
A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 2019. december 30-ai számában 
jelent meg a 10/2019. (XII. 30.) AM-utasítás az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról. 

 
Az utasítás a közzétételt követő napon, december 31-én lépett hatályba. 
Ennek értelmében január 1-jétől az eddigi 7 helyett 6 – közigazgatási, parlamenti, környezetügyért 
felelős, élelmiszerlánc-felügyeletért felelős, erdőkért és földügyekért felelős, valamint 
mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős – államtitkárság működik majd a minisztériumban. 

Az elnevezésében és tevékenységi körében is kiegészült utóbbit Feldman Zsolt irányítja továbbra is, 
az eddigiek mellett további két helyettes államtitkárral. A Magyar Közlöny tavalyi, 223. számában 
megjelentek szerint Orbán Viktor miniszterelnök, az agrárminiszter javaslatára, Papp Zsolt Györgyöt – 
2020. január 1-jei hatállyal – az Agrárminisztérium helyettes államtitkárává nevezte ki. Papp Zsolt 
György ebben a minőségében a vidékfejlesztésért lesz felelős. 

Viski József pedig a vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárként 
dolgozik tovább. 



HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET      2020/1 
 

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu 
 
 

  

Pályázati lehetőség Fejér Termék elismerés elnyerésére 
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Korhű módon újul meg a KEMPP védőállása  

Tihanyi Tamás  
Ha január, akkor máglya gyúl a Mészeg-hegyen és az urivi áttörés pokoli napjaira emlékeznek a 
látogatók a Don-kanyar Emlékkápolna tövében. Idén, a hetvenhetedik évfordulón, a megemlékezés 
apropóján az elmúlt vasárnap egyszerre két kiállítás is nyílt egy kissé feljebb a hegyen, a Katonai 
Emlékpark Pákozd, Nemzeti Emlékhelyen. A 2020-as esztendő első nagyszabású eseménye jó 
alkalmat adott az értékeléshez.  

– A tavalyi volt az emlékpark tizedik évada, ennek megfelelően tartalmas programokkal készültünk és 
azt kell mondanom, minden a terveink szerint sikerült – mondta Görög István nyugállományú 
honvédtiszt, a létesítmény ügyvezetője. – A kedvező időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy jól ki tudtuk 
használni a Honvédelmi Sportszövetség különböző pályázatait és felkeltettük programjainkkal az 
iskolák érdeklődését. Minden eddiginél több fizető látogató érkezett hozzánk a 2019-es esztendőben. 
Az összes látogatói létszám körülbelül 70 ezer volt, de ezt már ötödik éve teljesítjük, ám tavaly 
regisztráltuk a legnagyobb arányú fizető látogatót, 30 ezren éreztek így a katonai emlékparkba. 
Adataink szerint 57 százalékuk gyermek volt, aki ifjúsági csoport tagjaként, vagy családjával jött el 
hozzánk. A rendezvényeink nagy része egyébként a 16 órás zárás után, azaz a hivatalos nyitva 
tartáson túl kezdődik el: és ezek az események is látogatottak. Összességében tehát „etalon” év volt 
számunkra a 2019-es esztendő. 

– Terveznek bővítést, fejlesztést ebben az évben? 

– A honvédelmi miniszter úr támogatásának köszönhetően újul meg a harcárok – folytatta Görög 
István. – Ez egy földből készült építmény, s az ilyen árkokat a fronton harcoló katonák állandóan 
foltozgatták, mélyítették, karban tartották. Nálunk ez nyilván elmaradt, miközben a terület komolyan 
ki van téve az eróziónak. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a szentesi II. Rákóczi Ferenc 
Műszaki Ezred bevonásával nagyon pontos terv készült, amely alapján az 1914 előtti műszaki 
szabályzatnak megfelelően lesz az árok „kibélelve”. Az ehhez szükséges faanyag már nálunk van. A 
beépítés csak fagymentes időben lesz lehetséges, ezért a munka március 16-án kezdődik meg és 
májusban fejeződik be. Ez lesz az év legnagyobb ilyen feladata. Idén ünnepeljük a létesítmény 10. 
születésnapját, a felújított védőállást május 9-én ennek apropóján avatjuk majd fel. A második 
világháború befejeződésének 75. évfordulóján idén a béke megőrzésének fontosságára 
figyelmeztetünk: az lesz az európai béke napja, s ez kiváló lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a 
hagyományőrzők segítségével bemutassuk a háborút – és azt is, hogy ahhoz képest mit jelent a béke. 
Szeretnénk arra is összpontosítani, hogy visszatekintsünk a Magyar Honvédség mögöttünk hagyott 
közel 30 évére, arra, hogyan és milyen módon védték katonáink az országot és biztosították hazánk 
lakosságának a békéjét. 

– Az emlékpark nemzeti emlékhely, ami fontos státusz. Mit jelent ez idén? 

– Igen, továbbra is nemzeti emlékhely vagyunk, egy a tizenhétből. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti 
Bizottság éves értekezletét idén februárban nálunk szervezik meg, itt beszéljük át aktuális ügyeinket. 
Például azt, hogy a nemzeti emlékhelyeknek minden évben május második szombatjára teszik a 
napját, idén ez május kilencedikére esik. De kiemelt figyelmet fordítunk a nemzeti összetartozás 
napjára is, a trianoni évforduló apropóján az ifjúság megszólításával szeretnénk programokat 
készíteni. Terveink között szerepel, hogy folytassuk az Emlékparki Nyár elnevezésű 
rendezvénysorozatot, s idén tizedszerre nyitjuk meg a Hazafiság Iskolájának tanítási évét. 

https://www.feol.hu/cimke/magyar-honvedseg
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Országos szinten is ismertté vált a Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadaspark  

S. Töttő Rita  
A több évtizedes múltra visszatekintő kirándulóhely mára a Velencei-tó térségének egyik 
legnépszerűbb része lett. A 2019-es év legfontosabb fejlesztéseiről számolt be Kovács Norbert 
parkvezető.  
A tanösvény, pihenőpark, kalandjátszótér, erdei iskola és mesterséges tó a pákozd-sukorói 
arborétum 2019-es szezonja végén már pihen. Az elmúlt évben mintegy 30 ezren látogattak el a 
Velencei-tó eme kiemelt turisztikai központjába, amely két éve vadasparkkal bővült, s ahol ma már 
számos faj lelt otthonra. 
A bemutató jellegű vadaspark 2017-ben 7,25 hektáros területen jött létre, mely hazánk nagyvadjait, 
az őzet, dámszarvast, gímszarvast, vaddisznót és muflont ismerteti meg a közönséggel. Ugyanitt épült 
meg a 12 méter átmérőjű, 4 méter magas, osztott terű madárröpde is, ahol tizennégy madárfajt, 
többek közt a közönséges fácánt, a királyfácánt, a foglyot és a vadpulykát mutatják be az 
érdeklődőknek. A kertek által közrefogott pihenőhelyek mentén interaktív ismeretterjesztő eszközök 
segítik az érdeklődők eligazodását a hazai nagyvadak világában. A 2019-es év igazán nagy áttörést 
hozott a park számára – többek között azért is, mert országos eseménynek lehetett otthona. Itt 
rendezték meg a Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivált és az Országos Vadásznapot is, amelyre 
több ezren érkeztek. 
Számos fontos fejlesztés is megvalósulhatott: 
– Idén teljesen kiépült az áramhálózat a park területén, valamint a napkollektoros közvilágítás is 
létrejött – emelte ki az év legfontosabb fejlesztéseit Kovács Norbert, a park vezetője. – Nyitottunk 
egy új, rendezvények alkalmával a könnyebb be- és kijutást szolgáló kaput a terület déli oldalán, 
illetve több sétautat és rendezvénysátor-helyet is létrehoztunk. Az pedig, hogy a vadgasztronómiai 
fesztivál és a vadásznap is itt kapott helyet, úgy tűnik, hagyományteremtő jelleggel is bírt, mert 
várhatóan innentől kezdve már itt rendezzük mindig. A látogatók száma a Vadaspark 2017. 
szeptember 22-i átadása óta duplájára emelkedett. A parkban jelenleg hat nagyvadfaj és tizenhat 
madárfaj látható, melyek öt kontinens faunáját képviselik. Idén főként néhány madárfajjal 
gazdagodott az állomány. A cél minél több faj bemutatása, hogy a szakvezetések alkalmával minél 
több ismeretet tudjunk átadni az érdeklődőknek. 
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Top 20 legnépszerűbb település Magyarországon  

HelloVidék     
Magyarországon egyre jobban pörög a turizmus: minden évben rekordokat döntenek a vendégéjszaka-
számok, a szállodák telítettsége az egeket verdesi, és egyre jobban felkúszik az idegenforgalmi adó 
mértéke is. A HelloVidék megnézte, mely településekre utaznak a legtöbben, hol a legmagasabb az 
idegenforgalmi adó mértéke és mekkora bevételi forráshoz jutnak általa az önkormányzatok.  
A KSH turizmus, vendéglátás 2018-ról szóló elemzése szerint az ágazat teljesítménye 2013 óta 
folyamatosan emelkedik. Előzetes becslések szerint a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás bruttó 
hozzáadott értéke - változatlan áron - 2018-ban is jelentősen, 8,8 százalékkal nőtt, így ismét 
meghaladta a nemzetgazdasági GDP átlagos növekedési ütemét. Az ágazatban alkalmazottak száma 
105 ezer volt tavaly, ami 3,0 százalékkal nőtt 2017-hez képest. 
Dübörög a turizmus 
Nemcsak a GDP-hez való hozzájárulás, hanem a magyarországi kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött 
vendégéjszakák száma is meredek emelkedésnek indult az utóbbi években. Egyértelműen kijelenthető, 
hogy a 2009-es enyhe visszaesést követően évről-évre egyre nagyobb a szálláshelyek vendégforgalma, 
2018-ban már át is lépte a 30 millió vendégéjszakát. Úgy tűnik, a növekedés tovább fokozódik, mivel a 
KSH adatai szerint 2019 első 5 hónapjában több vendégéjszakát töltöttel el Magyarországon, mint 
tavaly az év azonos időszakában: míg 2018 januárjában, februárjában, márciusában, áprilisában és 
májusában 9 962 450 vendégéjszakát számláltak össze, addig az idei év első 5 hónapjában már 10 015 
827 vendégéjszakáról beszélhetünk összesen. 
Ha a szezonalitást nézzük, akkor nagy különbségeket fedezhetünk fel. A KSH adatai szerint júliusban és 
augusztusban mintegy háromszor akkora a vendégforgalom, mint januárban és februárban. A 
melegebb idő beköszöntével folyamatosan élénkül a turizmus, ugyanakkor év vége felé az ősz és a tél 
beköszöntével kevésbé látványos az utazási kedv lankadása. 
Ezek a legnépszerűbb úti célok 
Nemrég megnevesítettek azt az 5 Kiemelt Turisztikai Fejlesztési Térséget, melyek idegenforgalmának 
fejlesztésére kiemelt kormányzati cél. Ezen térségek közül a Tokaj-Felső-Tisza-Nyírség tudott jelentős 
növekedést produkálni a vendégéjszakák számát tekintve a 2017-es számokhoz képest, a térségben 
12,9 százalékkal emelkedett a vendégforgalom. A Dunakanyarnál ez az érték 6,9 százalék. Bár a Balaton 
jelentős növekedést nem ért el, továbbra is ez a legforgalmasabb kiemelt turisztikai térség az 
országban. 
A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) Magyarországi kereskedelmi szálláshelyek 2018-as legfőbb 
eredményei című kiadványában leírja, hogy az összes vendégéjszakaszám szerinti legnépszerűbb 
települések rangsorában az első három helyen - a korábbi évekhez hasonlóan, - továbbra is Budapest, 
Hévíz és Hajdúszoboszló áll. 
A belföldi utazók körében Budapest és Hajdúszoboszló a legnépszerűbb, a harmadik helyért folyó 
harcot azonban Zalakaros nyerte meg Siófokkal szemben. A külföldiek körében a fővároson kívül főként 
a gyógyfürdővel rendelkező és a Balaton-közeli települések az abszolút győztesek. 
2018-ban a legnépszerűbb tíz városban működő kereskedelmi szálláshelyek összesen 16 646 635 
vendégéjszakát regisztráltak, ami a magyarországi vendégforgalom több mint felét, 53,5 százalékát 
teszi ki. 
A teljes vendégforgalmat tekintve az előző évhez képest az első tíz helyen szereplő városok sorrendje 
meglehetősen átalakult. Az első négy helyen szereplő városok (Budapest, Hévíz, Hajdúszoboszló és 
Bük) megtartották pozíciójukat, azonban Siófok helyett Balatonfüred vette át az ötödik helyet 4,4 
százalékos os növekedéssel. Zalakaros nagyot fejlődött az elmúlt évben, ugyanis 15,1 százalékos 
növekedéssel a rangsor hatodik fokára állhatott fel, míg Siófok le lett taszítva a hetedik helyre, 12 
százalékos visszaeséssel. Sárvár hasonló eredményt ért el, mint 2017-ben, azonban a 9. és 10. helyen 
újabb átrendeződést történt: Győr a 10. helyről a 9.-re ugrott 14 százalékos növekedéssel, Eger helyett 
pedig 2018-ban már Szeged szerepel a felső tízben az előző évhez képest 6,5 százalékkal magasabb 
éjszakaszámmal. 

mailto:hellovidek@hellovidek.hu?subject=https://www.hellovidek.hu//utazas/2019/08/02/ezek-a-telepulesek-kaszalnak-a-legtobbet-a-turizmusbol-itt-a-toplista
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Top 20 legnépszerűbb település Magyarországon: 
Budapest 
Hévíz 
Hajdúszoboszló 
Bük 
Balatonfüred 
Zalakaros 
Siófok 
Sárvár 
Győr 
Szeged 
Gyula 
Eger 
Miskolc 
Debrecen 
Sopron 
Visegrád 
Pécs 
Kecskemét 
Velence 
Gyöngyös 
 
A toplistából kitűnik, hogy a fürdővárosok és a megyeszékhelyek számítanak a legkedveltebb 
desztinációknak, a 2017-es adatokhoz képest pedig a négy évszakos fürdővel rendelkező települések 
tudtak nagyot javítani a helyzetükön. Látható tehát, hogy milyen irányba érdemes célozni a 
fejlesztéseket, mivel a belföldi és a külföldi vendégek körében is töretlenül népszerűek a fürdővárosok. 
Ennyit  profitálnak a települések az idegenforgalomból 
Idegenforgalmi adót annak kell fizetnie, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi 
területén legalább 1 vendégéjszakát tölt el. Ez az összeg személyenként és éjszakánként értendő, nem 
tartozik bele a szállás díjába, hanem külön számítják fel, és a számlán is külön tüntetik fel a 
szálláshelyek. A 18 év alatti személyeknek és a szociális intézményekben fekvőknek nem kell fizetnie 
idegenforgalmi adót. 
Az idegenforgalmi adó mértékének meghatározása az önkormányzat feladata, ezért az összege 
jelentősen eltérhet a különféle településeken. A helyi adókról szóló jogszabály csupán az ifa 
maximumát és a számításának módját határozza meg. Az idegenforgalmi adó a szállásdíj legfeljebb 4 
százaléka vagy egy fix összeg lehet. 
A törvény hatálybalépésekor 300 forint volt a fix ifa maximuma, ami az évek során jelentősen 
emelkedett az infláció mértékével, 2019-ben már 517 forint a valorizált adómaximum 
vendégéjszakánként. 
Általánosságban elmondható, hogy alig lehet már olyan települést találni, ahol ne érné el a 400 forintos 
határt az idegenforgalmi adó mértéke. A legnépszerűbb települések közül egyik sem célozta meg az 
517 forintos fix összegben maximalizált ifát, ugyanakkor több település is megközelítette ezt az értéket. 
Két forinttal kevesebbet, 515 forintot kérnek el éjszakánként Hévízen és Balatonfüreden, ugyanakkor 
Hajdúszoboszló, Bük, Zalakaros és Sárvár szálláshelyein már 500 forintot kell kicsengetni egy éjszaka 
után. 
Szembetűnő az is, hogy inkább a fürdővárosokban kérik el a legtöbbet egy éjszaka után, a 
megyeszékhelyek szerényebb összeget kérnek el. Ennek valószínűleg az az oka, hogy míg a 
megyeszékhelyek busásabb összegekhez juthatnak egyéb helyi adókból (pl. iparűzési adó), addig a 
fürdővárosok főként a turizmusra támaszkodnak, ezért minél több bevételt szeretnének az 
idegenforgalomból kifacsarni. 
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A vendégéjszakák számának növekedésével és az idegenforgalmi adó mértékének emelkedésével 
évről-évre egyre több bevételi forráshoz juthatnak az önkormányzatok a turizmus által. Az 
önkormányzatok zöme további turisztikai és infrastrukturális fejlesztésekre szánja az ifából befolyt  
Mindenki máshogy csinálja 
Vannak azonban olyan települések, amelyek nem hogy emelnék, hanem csökkentik az idegenforgalmi 
adó mértékét. Néhány éve végigsöpört a hír, hogy – a jelenlegi népszerűségi ranglista 20. helyén álló – 
Gyöngyös bír a legborsosabb, az akkori maximumot, 505 forintot kóstáló ifával, ugyanakkor ha a 
jelenlegi adatokat megnézzük, a város a 440 forintos értékével a középmezőnyben található. 
Gyöngyösön kívül Mogyoródon is jelentősen lecsökkentették az idegenforgalmi adót: a település 450 
forintos ifája 290 forintra karcsúsodott. Úgy tűnik, jól tették, ugyanis a csökkenés ösztönzőleg hatott a 
szállásadók befizetési hajlandóságára – a település ifából származó bevétele 3 millió forintról 4,6 millió 
forintra növekedett. Van olyan település, ahol szálláshelyek hiányában egyáltalán nem keletkezett az 
elmúlt 5 évben bevétel a vendégéjszakák után: ez a Pest megyei Csobánka, ahol ennek ellenére 
továbbra is kivetik a 300 forintos adót. 

 

Starndfejlesztés 2020 MTU 
 
Országszerte 100 strand kap támogatást fejlesztésre és felújításokra 2020-ban a Magyar Turisztikai 
Ügynökség 2017-ben indított strandfejlesztési programjában – mondta Könnyid László vezérigazgató-
helyettes.  
Könnyid László – aki az M1 csatornának nyilatkozott – hozzátette: a turizmus szempontjából 
meghatározóak a szabad vizek, ezért is prioritás a szabad vizeknél található strandok fejlesztése. 
A 2020-as fejlesztések során az alapinfrastruktúra családbarát szempontok szerinti megújítása kerül a 
középpontba, ezen belül egyebek közt a mosdóblokkok és a kültéri öltözőkabinok felújítása. 
A MTÜ strandfejlesztési programjának célja, hogy 2030-ig valamennyi szabadstrand megújuljon az 
országban, ebből 2018-ra a Balatonnál 55 fizetős strand fejlesztése már megvalósult, 2019-ben pedig 
további 43 szabadstrandot újítottak fel a Balatonnál, a Tisza-tónál és a Dunakanyarban – 
emlékeztetett Könnyid László. 
MTI.2020. 
 
A cél, hogy a vízpartokon  kiemelt turisztikai térségekhez méltó körülmények között lehessen 
kikapcsolódni, nem csak a nyári főszezonban, de tavasszal és ősszel is. 
  
Vonzó, 21. századi infrastruktúra 
 
A nyílt vízi fürdőhelyeken egységes program keretében területspecifikus, tehát az adott helyszín 
igényeihez leginkább alkalmazkodó fejlesztések valósulnak meg. Az elsődleges cél a magasabb 
színvonalú infrastruktúra kialakítása: a partszakaszok, a zöldfelületek, a vízparti lépcsők és burkolatok 
éppúgy megújulnak, mint az öltözők és vizesblokkok. 
Fontos szempont a családbarát szolgáltatások bővítése, a vízi attrakciók és a sportolási lehetőségek 
gazdagítása, valamint a vízbiztonságot növelő, vízimentést segítő eszközök beszerzésének 
támogatása. A főszezonon kívüli élménykínálat gazdagítása és a szezonhosszabbítást elősegítő 
szolgáltatások kialakítása szintén hangsúlyos. 
Minden régióban külön-külön egységes arculati kézikönyv készült, az épített elemeket ennek 
megfelelően alakították ki. A fejlesztések nagy része a június 30-i megvalósulási határidőig 
befejeződik, így a magasabb minőséget biztosító szolgáltatásokat már a mostani szezonban 
élvezhetik a látogatók. 

https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/strandfejlesztes-20-1165235
https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/ujabb-milliardok-balatoni-strandfejlesztesre-1166422
https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/ujabb-milliardok-balatoni-strandfejlesztesre-1166422
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A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a munkavégzés egyes beruházások esetében elhúzódik, 
de a kivitelezők törekednek rá, hogy az építési munkálatok által nem érintett területeket a strandolók 
zavartalanul használhatják. 
A strandfejlesztések általános műszaki tartalma: 
• Baba-mama szolgáltatások és szoba létesítése 
• Kisgyermekekkel használható, családbarát vizesblokkok létesítése, kialakítása 
• Családbarát öltözők, árnyékolt játszóterek kialakítása; 
• Könnyítetten megközelíthető vizesblokkok, öltözők létesítése, kialakítása; 
• Gyalogos vízbejutás feltételeinek javítását, biztosítását szolgáló beruházások; 
• Wifi-hálózat fejlesztése, kialakítása; 
• Strandok zöldterületi felületeinek kialakítása, megújítása 

A következő években megújulnak a velencei-tavi strandok is 

2019. október 10. csütörtök. 17:46(MH) 
 
Az elkövetkezendő években megújul a Velencei-tó valamennyi strandja, első lépésben a kormány 
strandonként 100 millió forint támogatást ad a munkálatokhoz  - jelentette be csütörtöki, velencei 
sajtótájékoztatóján a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója. 

 
A fejlesztési program keretében Velencén három szabadstrand újulhat meg 
Fotó: MH 
 
Guller Zoltán hangsúlyozta: a kormány programjának célja, hogy 2030-ig Magyarország valamennyi 
szabadvízi strandja európai színvonalúvá fejlődjön. Ennek érdekében a Balatonon és a Tisza-tónál 
már történtek fejlesztések, s most következik a Velencei-tó térsége is. 
Közölte, hogy a támogatásból infrastruktúra-fejlesztéseket végeznek, megújítják a vizesblokkokat, 
ahol szükséges, kiépítik az ivóvíz-hálózatot, parkosítanak, öltözőket létesítenek, megkönnyítik a tóhoz 
jutást. Jelezte, a programot azért folytatják, hogy Magyarország valamennyi szabadstrandja 
megújuljon. 
Guller Zoltán kiemelte, hogy a turizmus-vendéglátás iparág állítja elő a magyar GDP mintegy 11 
százalékát és 400 ezer ember dolgozik az ágazatban alapvetően magyar tulajdonú mikro-, kis- és 
középvállalkozásokban. A turizmus teljesítményét kiemelkedőnek nevezte, mert az elmúlt néhány 
évben - évről évre - 10 százalék feletti növekedést mutat. 
A vezérigazgató rámutatott, hogy a Velencei-tónál az országos átlagot meghaladó volt a turizmus 
növekedése, jelentősen nőtt a belföldi vendégek száma, miközben a külföldiek száma 
megduplázódott. A vendégéjszakák száma is megkétszereződött, 330 ezer vendégéjszakát mért 2018-
ban a KSH 2014-hez képest. 
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Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos, a 
térség fideszes országgyűlési képviselője hangsúlyozta: az elmúlt években azon dolgoztak, hogy a 
Velencei-tó felkerüljön Magyarország turisztikai térképére, ebben pedig további nagy előrelépést 
jelentene, ha a Pannónia Szíve és a Velencei-tó kiemelt turisztikai területté válna. Amíg a kormány 
elfogadja az erről szóló előterjesztést, mindent elkövetnek azért, hogy a Balatonnál megvalósított 
turisztikai fejlesztések közül minél többet átemeljenek a Velencei-tóhoz is. 
Velence polgármestere elmondta: a vendégéjszakák száma alapján a település a 19. legnépszerűbb 
üdülőhely Magyarországon. A városban eltöltött idő is nőtt a korábbi évekhez képest, s a külföldi 
turisták elkezdtek visszatérni a tópartra - fűzte hozzá. Közölte, hogy a fejlesztési program keretében 
Velencén három szabadstrand újulhat meg. 
Tóth István (Fidesz-KDNP), Gárdony polgármestere közölte, hogy nyolc kilométeres tóparti szakasszal 
rendelkeznek, amelyen kilenc fürdőhely van, s ezek közül három szabadstrandként üzemel, amelyek 
támogatást kaphatnak. 

Konzekvenciabarlangot fedezett föl Tarsoly Péter barlangkutató a Velencei-hegységben  

Majer Tamás tamas.majer@fmh.hu  
„Nézd, mit találtam ma a Velencei-hegységben. Csodaország. Ha jó érzékkel nyúl hozzá a Nemzeti 
Park, ebből egy komoly földtani bemutatóhely lehet. Ezért eljönnének ide a turisták. Ilyen sehol nincs 
az országban. Illetve most már van a Velencei-hegységben, mert megtaláltam.” Levelet kaptunk a 
minap Tarsoly Péter barlangkutatótól.  
Majd kattintottuk, helyesebben koppintottunk a telefon képernyőjén, s máris jöttek a képek az eddig 
ismeretlen, ám most felfedezett, bányászati tevékenység során létrehozott üreg omlásával kialakult 
konzekvenciabarlangról, ami Tarsoly Pétertől a Jantsky Béla-barlang nevet kapta. Jantsky Béla 
geológus 1949-1953 között kutatta a Velencei-hegységet hasznosítható ércek és ásványok után. 
Tarsoly Péter december 24-én vágott neki – gyakran tesz így máskor is – a Velencei-hegységnek. 
Hozzánk eljuttatott beszámolója szerint egy új, nagyméretű konzekvenciabarlangot fedezett fel: 
– A hossza több, mint 300 méter, a mélysége a felszín alatt körülbelül 45 méter. Szinte végig víz 
borítja az alját, ami néhol csak bokáig ér, de vannak benne derékmagasság fölé érő szakaszok is. A 
szárazabb részeken vörös, fehér, kék és sárga agyagdombok találhatók, a víz alatt citromsárga, vörös, 
mélykék és fehér kővirágok nőnek. A falak is gyakran színesek, mintha valakinek szétfolyt volna itt a 
festőpalettája. Mindenfelé cseppkövek vannak; színben és formavilágban egészen elképesztő 
szépségben. Piritesedett, kaolinosodott gránit, fehér, turmalinosodott aplittelér, talán molibdenit és 
limonit, szericitesedett pala. Érintetlensége és törékenysége miatt nyilvánosan nem mondom meg, 
hol található, csak a természetvédelem szakembereinek. Páratlan szépségű ékkő a Velencei-tó 
partján – írta. 

   
 

mailto:tamas.majer@fmh.hu
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Az üreg végén hatalmas omladékzóna található fluoritos karcerekkel átszőve. Tarsoly Péter (jobbra) 
mellett egyik kísérője, Ágnes, valamint bizonyítva, hogy velük voltunk, lapunk egyik munkatársa 
csodálkozik rá a természet nagyszerűségére 
Aztán kivételt tett, s a Fejér Megyei Hírlap két munkatársának mégis elárulta, helyesebben 
megmutatta, hol van a barlang. Végül egy ötfős csapat indult útra, hogy szemügyre vegye az 
ismeretlent. Ahogy azt megígértük Péternek, mi sem áruljuk el, hol található ez a „csodaország”, 
elfogadjuk azon véleményét, miszerint egyelőre okosabb, ha ez titok. Tanúsítjuk azonban – képpel és 
szóval –, valóban létezik a felfedezett Jantsky Béla-barlang. 
– Ideiglenes névnek is szánhatjuk. Jóvá kell hagynia a Földrajzinév-bizottságnak, a Duna-Ipoly 
Nemzeti Parknak – fűzte hozzá a névhez Péter, már ottjártunkkor, az erdőben. 
– Évtizedekkel ezelőtt betömték, sorsára hagyták, azóta megrogyott. A bányatáró fölött a felszín 
lesüllyedt: ebből lesznek a konzekvencia (következmény) barlangok. Valahol a táróban megyünk, 
valahol a barlangban. Ahol a táró volt, ott a falban van a dúcolás maradványa, annak a szelvénye 
trapéz, a másiké mandulaformájú. A barlangban olyan 10 fok van. A víz is annyi… – folytatta a 
barlangjárásban rutintalan skribler felkészítését a természetjáró. 
Mi lehet a sorsa a barlangnak a jövőben? 
– Az egyik lehetőség, hogy kap egy lezárást, és csak kutatási céllal, különleges engedéllyel lehet majd 
felkeresni; a benne lévő ásványok védelme érdekében – magyarázta Péter. – A másik lehetőség, hogy 
kiépítik, így egy egyedi kőtani jelenségeket bemutató hely lehet belőle. Ide majd – nem azt mondom, 
hogy feltétlenül kalandtúra keretében, de – valamilyen földtani séta részeként juthatnának el ez 
emberek, és megnézhetnék ezeket a képződményeket – vázolta. – Azt megszoktuk, hogy el lehet 
menni cseppkőbarlangokba, akár overallos, vagy csak sima, sétálós túrára, de olyan barlang, ami 
vulkanikus kőzetben van, és az ásványoknak ilyen sokféleségét tárja föl, mint ez, ilyen nincs másik 
Magyarországon. Recsken, az egykori ércbányában, több száz méter mélyen volt ilyen, de azt 
elárasztották. Viszont az sem volt látogatható. Ez Magyarországon is unikális, és – azt gondolom – 
nemzetközi viszonylatban is – folytatta. 
Világos, a Velencei-tó környékéről elsőként mindenkinek a strandok, a fürdés, a lángos jut eszébe, 
tán a vízi sportok. 
– Az önkormányzatok részéről van egyfajta „panasz”, hogy a Velencei-tó térsége az egynapos 
turizmusé. Reggel jönnek, este már el is mennek az ideérkezők. Ahhoz, hogy ez a terület ne az 
egynapos turizmus célja legyen, szükség van olyan turisztikai bemutatóhelyekre, látványosságokra, 
amelyek arra ösztökélik a kirándulókat, nyaralókat, hogy itt töltsenek egy, kettő, három 
vendégéjszakát. Ez egy lehetne ezek közül – mutatott rá Péter. 
A különböző ásványok különböző színűre festik a kiválásokat. „Ki tudja, a vasas pici edényke hogyan 
keletkezett? Erre még keressük a választ” – magyarázta Péter 
Ezzel együtt ő sem nyittatná meg mindenáron a barlangot. 
– Én azt szeretném, hogy ezek a képződmények épségben maradjanak, és csak akkor nyissa meg 
bárki is mint üzemeltető, hogyha mindez biztosítható – mondta. 
  
A barlang és a benne található képződmények, ásványkincs vagyon értékének meghatározásához, 
illetve a továbbiak eldöntéséhez konzultáció szükséges. Rövidesen felkeresi a helyet, Tarsoly Pétert 
követve az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ásványtani Tanszékének vezetője és a Magyar Karszt- 
és Barlangkutató Társulat elnöke. 
– Lesz egy ásványtani vizsgálat, aminek eredményeképpen meg lehet becsülni, hogy milyen 
védelemre lesz szükség. Utána lehet továbblépni. Most az az első, hogy pontosan ismerjük meg, mi 
van itt – fogalmazott a barlangkutató. 
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A népfőiskolák ismét fontos szerepet kapnak  

S. Töttő Rita  
 
A művészeti népfőiskolai képzés Kárpát-medencei központjává válhat a Velencei-tavi Kápolnásnyék, 
ahol egy új alapítvány kezdett intenzív munkába. Konferencián mutatták be a terveket.  

Konferenciát rendeztek szerdán a népfőiskolai mozgalom kapcsán a kápolnásnyéki Halász-kastélyban. 
A konferencián e téma köré szerveződő előadásokkal köszöntötte a közönséget többek közt Rétvári 
Bence, az EMMI államtitkára és L. Simon László országgyűlési képviselő is. Závogyán Magdolna, a 
Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője pedig kifejtette: 7 területi, 173 járási, 5 tematikus és több 
mint 40 határon túli népfőiskola létrehozása van előkészítés alatt, melyet a 2020-2028-as időszakban 
szeretnének megvalósítani. Ehhez nyújt majd jó példát a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola 
Alapítvány, melynek elnöke, Rodics Eszter a Velencei-tavi művészeti népfőiskolai tervekről, az 
alapítvány bemutatásáról szólt. Az alapítvány intenzív munkába kezdett az elmúlt időszakban, 
létrehozásával ugyanis a magyarországi népfőiskolai rendszer hiánypótló intézménnyel gazdagodott a 
Velencei-tó partján. A magyar nemzeti identitástudat erősítése és a művészeti képzés 
iskolarendszeren kívüli megvalósítása a kápolnásnyéki központú népfőiskolai mozgalom fő célja – 
mondta el Rodics Eszter a konferencián. Az alapítvány elnöke a kápolnásnyéki Halász-kastéllyal 
kezdte előadását, kiemelve, hogy az már a 19. században is a tókörnyék kulturális központja volt. Ám, 
mint kiderült, a népfőiskolai mozgalom kezdete 1844. november 7-ére datálható, Grundtvig püspök 
ekkor indította útjára az első népfőiskolát Dániában. A vezérfonalat Kirsten Kold tanító adta meg, 
amikor azt mondta: „Arra szeretnénk megtanítani őket, ami a társadalom önálló és érett tagjaiként 
való viselkedéshez szükséges.” 

Majd egy kis történelmi áttekintés következett: az Amerikai Egyesült Államokban Grundtvig fia 
szervezte meg a népfőiskolát, majd 1926 és 35 között Japánban is elterjedt.  

A II. világháborút követően pedig Ghánában, Tanzániában, Kenyában és Indonéziában alakítottak 
népfőiskolákat. Magyarországon 1914-ben Bajaszentivánon indult el a népfőiskolai tevékenység, de a 
vesztes háború és a trianoni tragédia után nyert teret igazán, amikor bátorítást és reménységet, 
valamint alkalmazható tudást nyújtott a résztvevők számára. Magyarországon Klebelsberg Kuno, , aki 
a népfőiskolák fénykorában vallás- és közoktatásügyi miniszter volt, így fogalmazott: „Az igazi 
műveltség fellendíti a gazdasági életet és gazdagságot teremt. Ellenben még a gazdag emberek és 
társadalmak is tönkremennek igazi műveltség nélkül.” 

A népfőiskola célja tehát az, hogy választ adjon azokra az állandóan változó társadalmi, kulturális és 
gazdasági kihívásokra, amelyekkel az egyén, a közösség, a nemzet szembetalálja magát. Rodics Eszter 
előadásában kiemelte: a 21. századi népfőiskoláinak fő feladata, hogy betöltve a magyar történelem 
során kialakult szerepüket, egyszerre segítsék az élethosszig tartó tanulás modern megvalósítását, 
valamint a honismeret és a hazaszeretet elmélyítését. Ebben vállal fontos szerepet a kápolnásnyéki 
kastély, amely – 19. század után – újra élénk kulturális élet központja: kiállítások, múzeumpedagógia, 
koncertek, kortárs művészet és rendezvények sokasága vonzza a látogatókat. 

Összefogása, dokumentálása, kutatása, kiállítások rendezése 

– A cél pedig az, hogy a Kárpát-medence legkomplexebb, iskolarendszeren kívüli művészeti képzését, 
továbbképzését, magyar nemzeti identitást erősítő művészeti nevelési programját megvalósító 
intézmény, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola (KMNA) megerősödjön. A szervezet célja 
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többek közt a magyarság kortárs művészetének összefogása, dokumentálása, kutatása, kiállítások 
rendezése, illetve a helyi Vörösmarty Emlékmúzeummal együttműködve, a vidéki közgyűjteményi 
rendszer újragondolásával kapcsolatos projektek indítása, továbbá például a Velencei-tavi Biennálé 
elindítása a az alapítvány alkotótáborainak művészeti anyagaiból – emelte ki Rodics Eszter, 
hozzátéve: a népfőiskolai törekvések központja a kápolnásnyéki Halász-kastély lesz, melynek 
fejlesztési tervei között szerepel egy művésztelep létrehozása, valamint a művelődés modern 
tereinek kialakítása is. 

 

 

Folytatódik és bővül a Magyar falu program 

MTI  
Az idei évben is folytatódik, sőt bővül a Magyar falu program – mondta vasárnapi budapesti 
sajtótájékoztatóján a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.  

Gyopáros Alpár hangsúlyozta: Magyarország kormánya eltökélt annak a célnak az elérésében, hogy 
megállítsa a magyarországi kistelepülések népességcsökkenését. Ehhez javítani akarják a falvakban 
élők életminőségét. 

A költségvetés idén is rögzíti, hogy legalább 150 milliárd forint jut a Magyar falu programra – mondta 
a kormánybiztos, aki bejelentette: a kormány döntése értelmében további területekre -
útkarbantartásra és falusi civil szervezetek támogatására – juttatnak pluszforrásokat, összesen 12,5 
milliárd forint értékben. 

A kormánybiztos emlékeztetett: azt már lehetett tudni, hogy a Magyar falu programra idén legalább 
annyi forrás jut mint tavaly, mivel a 2020-as központi költségvetésben szerepelt az erre a célra 
megjelölt 150 milliárd forint. Tudni lehetett azt is – mondta -, hogy biztosan folytatják a falusi családi 
otthonteremtési kedvezmény (csok) programot, illetve a falvakat kisvárosokkal összekötő állami 
mellékúthálózatok fejlesztését, valamint az életminőség javítását célzó helyi fejlesztések 
támogatását. 

Hozzátette: míg a falusi csok kedvezményezettjei magánszemélyek, az állami úthálózat fejlesztésének 
kedvezményezettje az állami útfenntartó, az életminőség fejlesztését célzó pályázatok 
kedvezményezettjei pedig az önkormányzatok, továbbá a települési önkormányzati társulások. 

Elmondta: 2019-ben mintegy 50 milliárd forintot fordítottak útfejlesztésre, ebből mintegy 400 
kilométernyi útszakaszon indulhatott meg útfejlesztés, az idén is legalább ennyivel kalkulálnak. A 
kormány döntése szerint további 7,5 milliárd forintot szánnak útkarbantartási célokra, ami további 
400 kilométernyi útszakaszon teszi lehetővé az útjavításokat. 

Gyopáros Alpár a kormány másik fontos döntésének nevezte, hogy elindítják a falusi civil alapot a 
kevesebb mint 5000 lakosú településeken működő, ott székhellyel, telephellyel rendelkező civil 
szervezeteknek. Ez a keret 5 milliárd forint lesz és pályázati úton kaphatják meg a civil szervezetek. 

Hangsúlyozta: a civil szervezetek döntő szerepet játszanak abban, hogy egy helyi közösség élettel teli 
legyen. A helyi önkormányzatok, a képviselő-testületek és a polgármesterek mellett a civil 
szervezetek a helyi közösségek motorjai. Példaként említette az önkéntes tűzoltó-egyesületeket, a 
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sportegyesületeket, az ifjúsági klubokat, a nyugdíjasklubokat és a polgárőr-, valamint a lokálpatrióta 
szervezeteket. 

Ezek a szervezetek azon túl, hogy valamilyen speciális tevékenységet végeznek, szinte kivétel nélkül a 
helyi közösség fenntartásáért és életminőségének javításáért is tesznek, ezért kívánnak segítséget 
nyújtani nekik – mondta a kormánybiztos. Bejelentette: a civil szervezetek két tevékenységi körre 
pályázhatnak majd, rendezvények és programok megvalósítására, illetve eszközbeszerzésre, vagy 
esetleg ingatlanfejlesztésre, ingatlanvásárlásra is. 

 

Elindult a bor.hu, a magyar bor hivatalos weboldala 

 Elindult a bor.hu, a magyar bor hivatalos weboldala 

 

 

Elindult a bor.hu, modern designnal, letisztult képanyaggal, borrégiókat és borvidéket is bemutató 
térképpel, a magyar bor legfontosabb jellemzőit és tudnivalóit összegző, naprakész honlap. 

A weboldal bemutatja a hazai borrégiókat és borvidékeket, tartalmaz egy bortörténeti összefoglalót, 
és ismerteti az egyes bortípusokat és a jellegzetes szőlőfajtákat – részben hiánypótló képanyagokkal 
és leírásokkal. Ezen felül megtalálható az oldalon a borfogyasztás kultúrájához, a bor-étel 
párosításhoz kapcsolódó útmutatás, továbbá a honlap az általános borkultúra erősítése mellett 
beszámol az aktuális hírekről és eseményekről is. 

Az MTÜ továbbra is várja a magyarországi borászatok jelentkezését, regisztrációját bor.hu oldal 
borászati adatbázisába. A weblapon a Borászok/Borászatok menüpontban könnyen elérhető és 
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kezelhető a borászati regisztrációs felület. Célunk, hogy az érdeklődők számára a regisztrált magyar 
borászatok kereshetővé váljanak a legkülönbözőbb szűrési kritériumok alapján – pl. helyben étkezés 
és szállás, pincelátogatáshoz kapcsolódó programok stb. A teljes országot lefedő borászati 
partneradatbázis segítségével a gasztro- és borturisták könnyedén meg tudják szervezni útjukat, ezzel 
is elősegítve a hazai borturisztikai forgalom fellendülését. 

Az oldal 2020-ban kiegészül egy eseménynaptárral és médiatárral, illetve angol nyelvű verziója is 
elérhető lesz. További információkért az MTÜ borért felelős szakértői az info@bor.hu címen állnak 
rendelkezésre. 

 

   

 

MEGHÍVÓ JÓTÉKONYSÁGI ESTRE A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN 

Zenén túli beszélgetések Vásáry Tamással 

2020. január 22. (szerda) 18 óra 

Ezúttal a Halász-kastélyban folytatódik a Vásáry Tamás Alapítvány rendhagyó programsorozata, 

amelynek keretében Vásáry Tamás zongoraművész és karmester, a Nemzet Művésze, a Magyar 

Kultúra követe az általa meghívott barátokkal, pályatársakkal, művész kollégákkal beszélget 

közös élményekről, emlékekről és kulisszatitkokról. 

Vásáry Tamás vendége a Halász-kastélyban: Oláh Vilmos Liszt-díjas hegedűművész 

Az est bevételét az Alapítvány az állami gondozott gyermekeket támogató munkájára fordítja. 

“Ezek az esték nem szokványos előadás formájában történnek, hanem a közönség aktív 

beavatásával, ahol a megjelent barátok nyitottak bármilyen kérdésre a jelenlévő hallgatóságnak. 

Legyen az szakmai vagy személyes. Tapasztalatom az, hogy egy hangversenyen vagy színházi 

előadáson, ahol a közönség távolról követi a nézőteret, az előadó valahol személytelen közvetítője 

a művészetnek. A 19. században ez másként volt. A szalonok Párizsban, Londonban, kulturális 

központokban fészket adtak a közvetlenebb kapcsolatnak. Elképzeljük Lisztet, Chopint, Berliozt, 

Delacroix-át, akiket a közönség csodált és akikkel személyes beszélgetés alakulhatott ki a 

szalonokban. Szeretném ezt a társas részvételt újra feléleszteni, ahol kérdéseik által megoszthatják 

élettapasztalataikat úgy az előadók mint a hallgatók. A magam részéről mindig is azt 

tapasztaltam, hogy én legalább annyit kapok ezektől a találkozásoktól mint a hallgatóság.” Vásáry 

Tamás 

Belépőjegy: 2.000,-Ft/fő, amely a helyszínen váltható. 

mailto:info@bor.hu
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Amennyiben a Vásáry Tamás Alapítványt további összeggel kívánja támogatni, úgy az Alapítvány 

a Magnet Bank Zrt.-nél vezetett 16200010 - 10073155 számú bankszámlájára fogadja a 

felajánlásokat. 

A férőhelyek korlátozott számára való tekintettel részvételi szándékukat a kastély 

elérhetőségein időben jelezzék. 

Szeretettel várjuk, 

   

Halász-kastély 

2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10. 

Tel: 06212920471 

E-mail: info@halaszkastely.hu 

www.halaszkastely.hu www.facebook.com/halaszkastely 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@halaszkastely.hu
http://www.halaszkastely.hu/
http://www.facebook.com/halaszkastely
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A mese az érzelmi intelligencia fejlesztésének legfontosabb eszköze, életre szóló nyomokat hagyó 

lelki táplálék, varázspálca saját belső világunkhoz, befelé figyelés, varázslat.” 

 

Előadó: Török Lilla pszichológus 

 

Témák: 

- Hogyan segíti gyerekeink fejlődését a mese világa? És a felnőttekét? 

- Népmesék világa: közösség és identitás formálás 

- Miért olvassunk mesét? 

- Miért mese a TV helyett? 

- Hány éves korban mit? Korcsoportok szerint milyen meséket olvassunk? 

- Legyen gonosz a mesében vagy ne legyen – hány éves kortól? 

- Miért Andersen és hány éves kortól? 

- Fantázia és valóság, felkészülés az életre, trauma feldolgozás 

- A mesék jelentése 

- Mesélj, mi történt veled? 

- Félelmeink megszelídítése, érzelmi konfliktusaink megoldása, 

veszteségeink elfogadása, indulatok, vágyak, saját belső sárkányok 

- Titokban még szeretem a mesét – kamaszok mesevilága 

- Csak a gyerekek olvassanak mesét? Miért emlékezünk gyerekkorunk fontos meséire? 

- Miért szeretünk filmeket, érdekes történeteket nézni? 

 

Helyszín: Velencei Kastély Házasságkötő terme (Tópart u. 52.) 

Időpont: 2020. január 24. 17:00 
 

Az előadás térítésmentes, de rövid adminisztrációt igényel a helyszínen! 

 

Januárban újraindítjuk ismeretterjesztő előadásainkat, tréningjeinket, várunk 
mindenkit sok szeretettel!  
Ismerjük meg jobban gyermekeink világát és a körülöttünk zajló történéseket! Velencén az alábbi 
alkalmakat ajánljuk: 
- január 21. -- Hisztitréning 
- január 24. -- Mesepszichológia előadás 
- február 28. -- Legyünk utcajogászok!  

https://www.facebook.com/vektorkozossegipont/ 

https://www.facebook.com/vektorkozossegipont/
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Kortárs Fejér megyei képzőművészek alkotásai költöztek most a 
kápolnásnyéki Halász-kastélyba 
 
Megyei és kortárs – Tárlat nyílt a Halász-kastélyban  
A március 22-ig látogatható kiállítás ezúttal Hegedűs 2 László, Nagy Benedek, Ujházi Péter, Péter 
Ágnes és Szegedi Csaba alkotásaiból merít. 
FEOL 
Reprezentatív válogatás nyílt  a kápolnásnyéki Halász-kastélyban Fejér megyei kortárs alkotók 
műveiből.  
A tárlat szubjektív és folytatásra érdemes – fogalmazott megnyitóbeszédében L. Simon László 
országgyűlési képviselő. A március 22-ig látogatható kiállítás ezúttal Hegedűs 2 László, Nagy Benedek, 
Ujházi Péter, Péter Ágnes és Szegedi Csaba alkotásaiból merít. 
Ez az első olyan kiállítás az immáron kulturális központtá avanzsált, három éve megújult Halász-
kastélyban, amely önállóan, Fejér megye kortárs művészetének egy izgalmas szeletére fókuszál. 
 
– A Halász-kastély elmúlt három évében arra törekedtünk, hogy mind a Velencei-tó környékieket, 
mind a székesfehérváriakat és a Budapest környékieket ide vonzzuk, sok-sok eseménnyel, elsősorban 
klasszikus képzőművészeti tárlatokkal, koncertekkel és táncos előadásokkal. Korábban is voltak 
kísérletek, amikor a kortárs művészet kitöltötte a kiállítótereket, de inkább színesítették és 
gazdagították az aktuális klasszikus kiállítás anyagát. Ilyen volt Szűcs László szobrászművész 
kisplasztikáinak kamaratárlata vagy a szolnoki művésztelep kiállítása. 

 
Képgaléria: Reprezentatív válogatás nyílt a Halász-kastélyban 
 
  
De abban az értelemben, hogy rámutassunk szűkebb hazánk kortárs képzőművészeti értékeire, ez az 
első nagy feladatvállalása a kastélynak – fogalmazott L. Simon László országgyűlési képviselő a 
megnyitón. Ujházi Péter háromdimenziós táblafestményei, Hegedűs 2 László digitális alkotásai és 
Nagy Benedek plasztikái mellett két jelentős Velencei-tavi alkotó is bemutatkozott – akiknek 
munkássága szintén túlmutat a megye dimenzióin: Péter Ágnes és Szegedi Csaba szintén külön 
termet kapott a tárlaton. 

 

 

https://www.feol.hu/galeria/reprezentativ-valogatas-nyilt-a-halasz-kastelyban/
https://www.feol.hu/galeria/reprezentativ-valogatas-nyilt-a-halasz-kastelyban/
https://www.feol.hu/galeria/reprezentativ-valogatas-nyilt-a-halasz-kastelyban/
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LEADER Kiállítás- hogy könnyebb legyen a LEADER pályázat 

 

Tisztelt Partnereink! 

Folyamatosan friss információkat találnak az alábbi honlapokon. 

https://www.facebook.com/velenceitoleader 

www.hellovelence.hu 

info@velenceitoleader.t-online.hu  

www.palyazat.gov.hu 

 

 

https://www.facebook.com/velenceitoleader
http://www.hellovelence.hu/
mailto:info@velenceitoleader.t-online.hu
http://www.palyazat.gov.hu/

