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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 

www.palyazat.gov.hu 

www.mvh.allamkincstar.gov.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. 

A jelenlegi LEADER pályázatok feldolgozása folyamatos. 68 pályázat érkezett be eddig, 340 millió 

forint támogatási igénnyel. 

Sajnálatos módon a bírálati folyamat elhúzódik. Egyrészt az elektronikus feldolgozási felület (IIER) 

még nem végleges, sok az időszaki szoftver módosítás. Azonban az is lassítja a munkát, hogy nagyon 

sok a hiánypótlás, a pályázók hiánypótlásai pontatlanok ami újabb hiánypótlás kiegészítést 

eredményez. 

Munkaszervezetünk mindent elkövet, hogy minél előbb eredményt lehessen hirdetni, és a nyertes 

pályázók mielőbb megkezdhessék fejlesztési elképzeléseik megvalósítását. 

Terveink szerint április elején a tartalmi értékelésen átesett pályázatokat a Helyi Bíráló Bizottság elé 

szeretnénk terjeszteni, hogy a MÁK-IH ellenőrzés mielőbb megkezdődhessen. 

Biztató azonban, 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. 

Felhívjuk azon pályázók figyelmét, akik saját felelősségre megkezdték a projekt megvalósítást, hogy 

gondosan tanulmányozzák a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó MÁK jogszabályokat, hogy a 

támogatói okirat kézhez vétele után minél előbb beadhassák a kifizetési kérelmüket. 

https://hellovelence.hu/hu/news/6/1958/tajekoztato-kifizetesi-kerelem-alapos-es-valosaghu-

elkesziteserol?lap=1 

Természetesen tájékoztatást, és képzést fogunk tartani, hogy sikeres legyen az elszámolásuk a 

nyertes pályázóknak. 

https://www.facebook.com/velenceitoleader
http://www.hellovelence.hu/
http://www.palyazat.gov.hu/
http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
https://hellovelence.hu/hu/news/6/1958/tajekoztato-kifizetesi-kerelem-alapos-es-valosaghu-elkesziteserol?lap=1
https://hellovelence.hu/hu/news/6/1958/tajekoztato-kifizetesi-kerelem-alapos-es-valosaghu-elkesziteserol?lap=1
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LEADER aktualitások 2019.03.20. 

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 

 

Beadott pályázatok forrás igénye: 2019-03-20-án rendelkezésre álló adatok alapján 

Velencei-tó 
Térségfejlesztő 
Közhasznú Egyesület 

VP6-19.2.1.-93-
1-17 

Minőségi, innovatív 
szolgáltatás fejlesztés, 
vállalkozás élénkítés  

2018.01.17-
2018.02.19 

16 63 671 729 

2018.02.20-
2018.05.15 

6 19 410 572 

2018.05.16-
2018.09.30 

1 4 491 000 

2018.10.01-
2018.10.31 

1 4 302 456 

2018.11.01-
2019.01.20 

3 13 500 000 

2019.01.21-
2019.02.20 

5 21 037 185 

2019.02.21-
2019.03.20 

1 4 500 000 

VP6-19.2.1.-93-1-17 Összesen 33 130 912 942 

VP6-19.2.1.-93-
2-17 

Innovatív minta értékű 
turisztikai vonzerő 
fejlesztések 

2018.01.17-
2018.05.28 

3 30 000 000 

2018.05.29-
2018.10.31 

1 10 000 000 

2019.01.21-
2019.02.20 

1 9 999 084 

2019.02.21-
2019.03.20 

1 10 000 000 

VP6-19.2.1.-93-2-17 Összesen 6 59 999 084 

VP6-19.2.1.-93-
3-17 

Értékmentés a vidéki 
életminőség 
fejlesztése 

2018.02.05-
2018.05.30 

12 51 902 461 

2018.05.31-
2018.09.30 

3 9 775 624 

2018.10.01-
2018.10.31 

2 9 000 000 

2018.11.01-
2019.01.20 

3 9 993 267 

2019.01.21-
2019.02.20 

3 13 197 000 

2019.02.21-
2019.03.20 

1 4 500 000 

VP6-19.2.1.-93-3-17 Összesen 24 98 368 352 

VP6-19.2.1.-93-
4-17 

Megőrzendő örökség 
együttműködésben 

2018.02.05-
2018.05.28 

3 29 999 746 

2018.05.29-
2018.10.31 

1 10 000 000 

2019.01.21-
2019.02.20 

1 10 000 000 

VP6-19.2.1.-93-4-17 Összesen 5 49 999 746 

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Összesen 68 339 280 124 
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LEADER Pályázatok kérelemkezelés- aktuális állapot 2019-03-20. 

HACS neve: Velencei-tó             
2019.03.20              

Intézkedés címe 

rendelkezés
re álló 

fejlesztési 
forrás 

Felhí
vás 

állap
ota, 

nyíto
tt/zá

rt 

Beér
keze

tt 
kérel
mek 

Pályázói 
igény 

A1 
ügyintéz
és alatt 

A2 
üg
yin
téz
és 

vis
sza
vo
nt 

elu
tas
íto
tt 

2.A
2 

üi/
Hiá
ny
pót
lás 
kie
gés
zít
és 

Tart
almi 
érté
kelés 

H
B
B 
d
ö
n
t
é
s 

HBB 
dönt
éssel 
érint
ett 

kötel
ezett
ségv
állal
ás 

TO 
lev
él 

Minőségi, 
innovatív 
szolgáltatás 
fejlesztés, 
vállalkozás 
élénkítés 90 000 000 zárt 33 130 912 942    6   6 1   27 0 0 0 

Innovatív minta 
értékű 
turisztikai 
vonzerő 
fejlesztések 32 864 839 zárt 6 59 999 084    2   0 0   3 0 0 0 

Értékmentés a 
vidéki 
életminőség 
fejlesztése 54 000 000 zárt 24 98 368 352    1   4 0   23 0 0 0 

Megőrzendő 
örökség 
együttműködés
ben 27 909 893 zárt 5 49 999 746    0   0 0   3 0 0 0 

                            

  
204 774 

733   68 339 280 124      0     0 56       

 

Tisztelt LEADER Pályázók! Hiánypótlás 

A benyújtott LEADER támogatási kérelmekhez kapcsolódó ügyintézés folyamatban van, a 

hiánypótlások kiküldése folyamatos.  

Összegyűjtöttük a legfontosabb teendőket a beérkezett LEADER támogatási kérelmekhez 

kapcsolódó hiánypótlások elkészítéséhez. 

Az ügyfélkapu az érkezett küldeményről külön értesítést küld az ügyfélkapuhoz rendelt e-mail 

címre. Elektronikus úton történő kézbesítés esetén a határidő a központi elektronikus 

szolgáltató rendszer által visszaigazolt iratkézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. 

(Amennyiben az irat átvételének visszaigazolása az elküldés napját követő hét napon belül 
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nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintik.) A hiánypótlás elmulasztása a 

kérelem elutasításával járhat. 

A hiánypótlások teljesítését segítő formanyomtatványok a következő linken érhetőek el: 

/images/uploaded//File/2018/hianypotlas_feltoltese_lepesrol_lepesre_segedlet_.pdf 

Emlékeztető- Bírálati folyamat (LEADER) 2019- március 

 

 

 

 

 

Támogatói
okirat

Irányító 
Hatóság 
döntés

HBB ülés-
döntés

Tartalmi 
értékelés
Ha szükséges 

adategyeztetés

Hiánypótlás 
feldolgozása

Hiánypótlás

Beadott LEADER pályázat

http://hellovelence.hu/images/uploaded/File/2018/hianypotlas_feltoltese_lepesrol_lepesre_segedlet_.pdf
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Több mint 500 millió forint támogatást kap a fűszerpaprika ágazat 

2019. március 13. 8:01 

A fűszerpaprika vetésterületének megőrzése érdekében azonnali intézkedésekre van 
szükség, ezért még idén több mint 500 millió forint támogatást kap az ágazat - hangsúlyozta 
Nagy István agrárminiszter Kalocsán kedden a helyi és környékbeli fűszerpaprika termelőkkel 
folytatott egyeztetéseket követően. 

A Kalocsai Fűszerpaprika Zrt.-nél tartott sajtótájékoztatón az agárminiszter kiemelte: a 
fűszerpaprikát termelők sok problémát megfogalmaztak a külföldi import mennyiségével, 
alacsony árfekvésével, a megváltozott fogyasztói szokásokkal és a feketekereskedelemmel, 
valamint a klímaváltozással, az öntözés nehézségeivel kapcsolatban. 

Ezekre mind választ kell adni, akárcsak arra, hogy megfelelő termésmennyiséget adó, a kor 
követelményeinek megfelelő vetőmagok, fajták és hibridek álljanak rendelkezésre - tette 
hozzá. A tárcavezető kiemelte, a fűszerpaprika vetésterülete visszaszorulóban van, a 
termesztők jövedelmezősége pedig kritikus szintre csökkent, éppen ezért az 
Agrárminisztérium számos forrásból nyújt támogatást az ágazatnak.     Emlékeztetett, a 
területalapú támogatás jelenleg hektáronként mintegy 74 ezer forint. Ezen felül 2018/2019-
ben a fűszerpaprikát termelők hektáronként további 91 ezer forintos, termeléshez kötött 
támogatásban részesültek.     Nagy István bejelentette, idén jelentősen bővítik a nemzeti 
forrásból 2014 óta működtetett, a fémzárolt vetőmag költségeihez nyújtott támogatást. A 
forrás eddig a vetőmag költségének 75 százaléka, de legfeljebb kilogrammonként 30 ezer 
forint volt. Ennek mértékét 100 ezer forintra emelik. 

A cél az, hogy a magas minőségű, drága vetőmagok megvásárlása se jelentsen a termelőknek 
túlzott anyagi megterhelést - fogalmazott a miniszter. Hangsúlyozta továbbá, hogy új 
jogcímként, jelentős, évente legfeljebb mintegy 20 millió forintos energiaköltség-támogatást 
vezetnek be, azoknak a szárítmány-előállítóknak, akik gázt használnak. A támogatás a 
felhasznált éves hőmennyiség arányában sávosan, csökkenő mértékben vehető majd 
igénybe először idén nyáron, a tavalyi év második félévében és az idei év első félévében 
szárításra felhasznált gáz után. A program elérhető lesz egyéb zöldség-gyümölcs, illetve 
fűszer- és gyógynövényszárítással foglalkozó üzemek számára is - tette hozzá. 

Nagy István beszélt arról is, hogy a fűszerpaprika jövője érdekében tervezik egy egységes 
védjegy alkalmazását, amellyel megkülönböztethetővé válik az import a hazai termesztésű 
paprikától. 

 
Fotó: Pelsőczy Csaba 



HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET      2019/1 
 

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

Németh József, az Országos Fűszerpaprika Terméktanács elnöke elmondta: stabilizálhatja az 
ágazat helyzetét a minisztérium által nyújtott segítség, a termelők vetőmagár-, illetve a 
feldolgozók gázár támogatása.     Kiemelte, amennyiben pedig az idei időjárás szélsőségektől 
mentes lesz, akkor az akár 8-10 ezer tonnás hazai termelés képes lesz reményt adni, hogy a 
jövőben - egyéb támogatási formákat is kidolgozva - a nehéz munkát igénylő zöldségágazat, 
benne a fűszerpaprikával ismét fellendülhet. 

(MTI) 

 

Az Agrárminisztérium pályázati workshoppal segíti a civil szervezeteket 

2019. március 12. 15:37 

A korábbi évekhez hasonlóan, az Agrárminisztérium idén is segítséget kíván nyújtani a 2019. 
évi Agrárágazati civil szervezeteket támogató pályázat, valamint a Zöld Forrás pályázat 
benyújtása kapcsán.  

Cél, hogy az agrárágazati, valamint a környezet- és természetvédelmi civil szervezetek 
szakmai tevékenységükhöz, valamint a tárca célkitűzéseihez is illeszkedő projektjeik 
megvalósításához vissza nem térítendő támogatásban részesülhessenek. 

Az Agrárágazati civil szervezeteket támogató pályázat 2019. március 4-én, a Zöld Forrás 
pályázat pedig 2019. március 11-én jelent meg a minisztérium honlapján. 

A formailag és szakmailag is megfelelő pályázatok benyújtásának elősegítése érdekében a 
minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya, mint a pályázatok szakmai 
kezelője, egy workshop keretében kíván szakmai tájékoztatást adni az érdeklődő civil 
szervezetek részére. 

Az érdeklődők bővebb tájékoztatást itt találnak. 

(AM Sajtóiroda) 

 

Új lendületet kap a hazai aktív- és ökoturizmus 

2019. március 11. 13:19 

A magyarországi aktív- és ökoturizmus élénkítésére, a beruházások összehangolására, a 
fejlesztések népszerűsítésére, illetve a területtel foglalkozó állami, önkormányzati, civil és 
üzleti szereplők munkájának segítésére a kormány létrehozza az Aktív és Ökoturisztikai 
Fejlesztési Központot, amelynek felügyeletét az aktív Magyarországért felelős 
kormánybiztosra bízza.  

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=206#!DocumentBrowse
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Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a szervezet létrehozását 
bejelentő sajtótájékoztatón elmondta, hogy 2010 óta jelentős szemléletváltás történt az 
aktív és ökoturisztika területén. Az állami erődgazdaságok és a nemzeti parkok 2010 óta több 
mint 100 erdei szálláshelyet építettek vagy hoztak rendbe, 25 új látogatóközpont és 40 új 
kilátó épült. Emellett a Kéktúra teljes hosszában megújult, folyamatosan épülnek új vízi 
megállóhelyek a Tiszán. 

A fejlesztésekből több nagyon sikeres, például a poroszlói ökocentrum, vagy a bakonybéli 
csillagda, de vannak olyanok is, amelyek a várakozások alatt teljesítettek. Előfordul, hogy a 
fejlesztésekről nem értesülnek széles körben és nincsenek mindig összehangolva. Ha egy 
régióba megyünk néhány napra, akkor a turisztikai attrakciókat, látnivalókat, 
nyitvatartásokat több honlapról kell összegyűjteni. 
Az újonnan létrejövő Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ célja, hogy a fejlesztéseket, 
és a különböző fenntartóhoz tartozó turisztikai intézmények működését koordinálja és 
hatékonyabbá tegye. Feladata lesz továbbá az is, hogy az elmúlt évek fejlesztéseit 
megismertesse a nagyközönséggel, a látogatóközpontok és egyéb közjóléti épületek (pl. 
kilátók, erdei szálláshelyek) látogatószámát növelje, és a természetjárás és a 
természetvédelem néha egymással ellentétesnek tűnő igényeit összehangolja. A létrejövő 
szervezet nem fog ellátni beruházási és üzemeltetési feladatokat. Mindezen túl a központ 
célja az aktív életmód, a természetközeli kikapcsolódás népszerűsítése, a természetszerető, a 
természetet óvó, környezettudatos emberek számának a növelése. 

Új lehetőségek az aktív és ökoturizmus területén 

Révész Máriusz hangsúlyozta, hogy kormánybiztossága az elmúlt években szorosan 
együttműködött mind a nemzeti parkokkal, mind az erdőgazdaságokkal. Közösen adták ki a 
természetjáró szálláskalauzt, folyamatosan egyeztetnek a turistaház fejlesztésekről, a via 
ferrata útvonalakról, sípályákról, a nyaralóhajó programról. A kormánybiztosság segítségével 
jutottak forráshoz például az erdei kisvasutak, a Bükki Csillagda, és legutóbb az Ős-Dráva 
látogatóközpont melletti turistaház is. Jó példa az együttműködésre, hogy idén már több 
mint 10 ezer gyereket viszünk el vándortáborozni. 

 
Fotó: AM/Pelsőczy Csaba 

 
Az aktív és ökoturizmus területe azonban még óriási, jelenleg kihasználatlan lehetőségeket 
rejt. A pontszerű fejlesztések helyett az aktív turisztikai attrakciókat hálózatban kell kezelni, 
hiszen az aktív turisztika egyben folyamatosan mozgó turistát is jelent. A kerékpártúrázók, a 
vízitúrázók, a gyalogtúrázók jellemzője, hogy haladnak, így egy-egy tájegységet egy 
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rendszerben kell kezelni, régiós programcsomagokat kell felkínálni, mert számukra teljesen 
lényegtelen, hogy egy látnivaló kinek a fenntartásában működik. Egy folyó vízi 
megállóhelyeinek a fejlesztése nem érhet véget a megyehatáron, hiszen a folyó tovább 
folyik. Az új központ feladata lesz, hogy az aktív turisztikai beruházások ezt a hálózati 
szemléletet kövessék, és az egyes túraútvonalakra egységes, összehangolt ajánlatokkal hívják 
fel a figyelmet. 

Az Aktív és Ökotursiztikai Központ működésével sokkal többen értesülnek az aktív turisztikai 
fejlesztésekről, a gyalogos, vízi, kerékpáros vagy lovas túraútvonalakon programcsomagok 
várják majd a túrázókat. Az új szervezet létrehozása azt célozza, hogy érzékelhetően 
emelkedjen azok száma, akik szabadidejüket aktívan a természetben töltik, és ez hozzájárul 
ahhoz, hogy Magyarország 2030-ra Európa egyik legélhetőbb országává váljon.  
 
A sajtótájékoztatón Rácz András, a környezetügyért felelős államtitkár kiemelte a nemzeti 
parkjainkat nem csak védeni kell, hanem megismerhetővé kell tenni a gyermekek és 
felnőttek számára, ezzel is erősítve a természetvédelmet. Hozzátette: az országban működő 
tíz nemzeti parki igazgatóság jelenleg összesen 300 ezer hektár állami tulajdonú védett 
területet kezel. Ebben az uniós költségvetési időszakban 38 milliárd forintnyi forrás jut 
élőhely-rekonstrukcióra. A fejlesztések révén összesen 100 ezer hektáron javulhat a 
természeti környezet állapota. A nemzeti parkok elsődleges célja a védett területek kezelése 
és megőrzése. Az utóbbi időszakban azonban jelentős társadalmi igény mutatkozott a 
látogatóközpontokon keresztül a természettel, és annak védelmével kapcsolatos munka 
bemutatására. Ezen feladatokat az igazgatóságok magas szakmai szinten látják el, melyek a 
700 hazai ökoturisztikai  létesítmény felét kezelik. A tavalyi évben összesen 1,6 millió 
látogatót regisztráltak a nemzeti parkokban, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 10 évben 
megduplázódott az érdeklődők száma. A teljes látogatottság azonban még ennél is nagyobb, 
hiszen több olyan helyszín is van, ahol nem kell jegyet váltaniuk az érdeklődőknek (például 
tanösvények felkeresése). A nemzeti parkok számára kiemelten fontos feladat a környezeti 
nevelés,  évente 200 ezer a környezeti nevelési programokban résztvevők száma. Mivel a 
hazai ökoturizmusnak több szereplője van, ezért szükséges, hogy egy kormánybiztos is 
segítse a komplex munkát. Ennek köszönhetően még több látogató ismerheti majd meg a 
nemzeti parkokban folyó tevékenységet és remélhetőleg a fiatal generáció minél népesebb 
tábora kerülhet közelebb a hazai élő és élettelen világhoz, valamint a természethez. 

Zambó Péter, földügyekért felelős államtitkár elmondta, hogy a 2 millió hektárnyi magyar 
erdőterület a leglátogatottabb belföldi turisztikai célponttá nőtte ki magát. Csak a főváros 
környéki erdőkben évente 25 millió látogatási alkalmat becsülnek. A természetjáró 
infrastruktúra kialakításában élen jár az Agrárminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó 22 állami erdészeti társaság, amelyek több mint 1 millió hektár területet kezelnek. Az 
erdészetek legfontosabb feladata az erdők változatosságának megőrzése, fenntartása és 
megújítása. A Nyitott Erdő Program keretében a nagyközönség számára is bejárhatóvá váltak 
az erdők Magyarországon. 2010 óta az állami erdőgazdaságok rengeteg turisztikai 
beruházást végeztek el, melyeknek köszönhetően megnőtt a látogatók, a túrázók és a 
táborozók száma. Az állami erdészeti társaságok kezelésében összesen 81 kilátó, 159 
szálláshely, 36 erdei iskola, 25 látogatóközpont található, mindezek mellett számos 
tanösvény szolgálja az érdeklődőket. Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztossággal 
együttműködve eddig is számos közös program valósult meg, például az idén 10 000 
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gyereket fogadó Vándortábor Program, ami annyira népszerű, hogy a meglévő 5 erdei 
útvonal mellé az idei évben újabb kettőt nyit meg a lebonyolítást koordináló Országos 
Erdészeti Egyesület. A fejlesztések idén és a jövőben sem állnak meg, hiszen a nagyközönség 
számára olyan egészséges kikapcsolódási lehetőségeket szeretnénk kínálni, melyeknek 
köszönhetően minél többen töltik majd a szabadidejüket az állami erdészeti társaságok 
területein. Ezekre példa az erdei vasutak fejlesztési programja vagy a Téry Ödön Nemzeti 
Turistaház Fejlesztési Program keretében megújuló turistaházak, mint a Rostallói Turistaház 
és a Kőhányási Ökocentrum. 

(AM Sajtóiroda)  

 

Vidékfejlesztési Program 2019 - előrehaladás, várható 

módosítások, pályázatok újranyitása  

 

Kis Miklós, az Agrárminisztérium (AM) vidékfejlesztésért felelős államtitkára a közelmúltben 

megrendezésre került Fiatal Gazda Konferencián számolt be a Vidékfejlesztési Program 

előrehaladásáról, a 2019-ben várható módosításokról és új pályázatokról, 

újranyitásokról. 

Kis Miklós elmondta, hogy eddig összesen 74 pályázat jelent meg, több mint 1500 Mrd forintos 

keretösszeggel. Ebből 56 db felhívás került lezárásra, 1303 milliárd forintos keretösszeggel, 18 

pedig továbbra is nyitva van, 268 milliárd forintos keretösszeggel. A kötelezettségvállalás 

nagysága 1305 Mrd forint (a keret 101%-a), kifizetés nagysága 394 Mrd forint (a keret 30%-

a). Eddig mintegy 244 ezer db beérkezett és 176 ezer db támogatott kérelem (a jogosult 

kérelmek 75%-a!) van. 

A legfontosabb feladatok a végrehajtásban jelenleg a támogatott kérelmekhez kapcsolódó 

előlegigénylések, változás-bejelentések, rész- és záró kifizetési kérelmek ügyintézése. Ezen 

feladatok a Magyar Államkincstár, megyei Kormányhivatalok), továbbá bizonyos esetekben az 

Irányító Hatóság látják el. 

2018. november 29-én módosult a közbeszerzési törvény, árubeszerzésnél és szolgáltatás 

megrendelésnél nem klasszikus árajánlatkérő esetében 68 655 860 Ft, építési beruházásnál 300 

millió Ft a jelenleg hatályos értékhatár. A támogatási összeg függvényében azon 

https://www.palyazatihirek.eu/napi-palyazat-ertesito-ie/4052-fiatal-gazda-konferencia-2019
https://www.palyazatihirek.eu/napi-palyazat-ertesito-ie/4052-fiatal-gazda-konferencia-2019
https://www.palyazatihirek.eu/images/tractor-2546370_960_720.jpg
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kedvezményezettek is mentesülhetnek a közbeszerzési kötelezettség alól, akik már hatályos 

támogatói okirattal rendelkeznek. 

Komoly problémát jelent sok nyertes, támogatói okirattal rendelkező pályázó számára 

mind a projekt összköltségének 12 hónapon belüli, 10%-ával való elszámolása, mind pedig 

a projekt teljes megvalósítása 24 hónapon belül. A pályázók számára lehetőség van – 

indokolt esetben, a megfelelő dokumentumokkal alátámasztva – ún. kimentési kérelemmel 

felmentést kérni a 12 hónapon belüli, 10%-al való elszámolás alól, melyet egy változás-

bejelentés formájában kell kezdeményezni. Vizsgálják annak a lehetőségét is, hogy adott 

felhívások esetében a jelenleg hatályban lévő 24 hónap helyett több időt adjanak a projektek 

megvalósítására. 

Kis Miklós Zsolt megemlítette, hogy több internetes oldal, pályázatíró cég hirdeti, hogy idén 

májusban várhatóak ismételten megnyitandó felhívások a Vidékfejlesztési Program keretében. 

Ezen állításokat kategorikusan cáfolta. Magyarország Kormánya kezdeményezte a 

Vidékfejlesztési Programban rendelkezésre álló források átcsoportosítását, a kevésbé népszerű 

felhívásokban megmaradt összegeket szeretnék átcsoportosítani azokra, ahol jelentős 

túligénylés mutatkozott vagy mutatkozik. 2019 második felében kapnak teljesebb képet a 

megmaradt forrásokról, a visszamondott pályázatokról, és akkor felül fogják vizsgálni 

adott felhívások esetleges újranyitását. 

Kis Miklós Zsolt elmondta, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében nyitva lévő lehetőségek 

közül jelenleg a legnagyobb érdeklődés a Mezőgazdasági termékek értéknövelése a 

feldolgozásban című felhívást övezi, mely 2019. január 2. napja óta van nyitva. Eddig összesen 

409 db kérelem érkezett be, 64,3 Mrd Ft támogatási igénnyel.  

Forrás: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 

 

Vidékfejlesztési program élő felhívásai 

  VP2-4.1.3.6-17 - Borszőlőültetvény telepítés támogatása  
Beadási határidő: 2020.08.31.  
Maximum igényelhető összeg: 150.000.000 Ft.  
Támogatás intenzitás: 50%  
Támogatás formája: vissza nem térítendő  
Beadás kezdete: 2018.02.15.  
Támogatás minimum összege: 1 Ft.  

 
  VP4-12.1.1-16. - Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések  

Beadási határidő: 2020.05.15.  
Maximum igényelhető összeg: 21.390 Ft.  
Támogatás intenzitás: 100%  
Támogatás formája: vissza nem térítendő  
Beadás kezdete: 2016.04.15.  
Támogatás minimum összege: 21.390 Ft.  
 

 

https://palyker.fair.gov.hu/?fejlesztesiProgramok=555&kedvezmenyezettek=
https://palyker.fair.gov.hu/?fejlesztesiProgramok=555&kedvezmenyezettek=
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  VP4-12.2.1-16 - Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések  
Beadási határidő: 2020.05.15.  
Maximum igényelhető összeg: 73.470 Ft.  
Támogatás intenzitás: 100%  
Támogatás formája: vissza nem térítendő  
Beadás kezdete: 2016.04.15.  
Támogatás minimum összege: 12.710 Ft.  

 
  VP5-4.1.6-4.2.3-17 - Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása  

Beadási határidő: 2020.02.18.  
Maximum igényelhető összeg: 1.000.000.000 Ft.  
Támogatás intenzitás: 40%  
Támogatás formája: vissza nem térítendő  
Beadás kezdete: 2018.02.19.  
Támogatás minimum összege: 1 Ft.  

 
  VP6-7.2.1.4-17 - Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint 

szennyvízkezelési fejlesztései  
Beadási határidő: 2019.04.01.  
Maximum igényelhető összeg: 50.000.000 Ft.  
Támogatás intenzitás: 95%  
Támogatás formája: vissza nem térítendő  
Beadás kezdete: 2017.03.31.  
Támogatás minimum összege: 500.000 Ft. 

 

A Magyar Államkincstár több mint 661 milliárd forint támogatást utalt el 

2018-ban a gazdálkodóknak. 

Az előző évinél 110 milliárd forinttal nagyobb összegű agrár-és vidékfejlesztési támogatás 

kifizetését teljesítette a Magyar Államkincstár 2018-ban. Ebből közel 231 milliárd forintot az 

egységes kérelem keretén belül juttatott el a termelőknek. 

Az év végéig 192 ezer gazdálkodó több mint 200 jogcímen 661 milliárd forintot meghaladó 

támogatást kapott. 

Közvetlen támogatásokra 405 milliárd forintot, piaci és nemzeti támogatásokra 81,2 milliárd 

forintot utalt el a Kincstár. A Vidékfejlesztési Program (VP) kapcsán összesen 175,6 milliárd 

forint kifizetése történt meg, melyből több mint 68 milliárd forint beruházási pályázatokhoz 

kötődik. A Vidékfejlesztési Programban a támogatói döntések jelentős hányada 2017-ben 

megszületett, az idei évben ezeket a projekteket zárni kell, így a kifizetési kérelmek jelentős 

növekedésére lehet számítani 2019-ben. A Kincstár felkészült a megnövekedett igények 

teljesítésére. 

A 2018. október 16. és november 30. közötti előlegfizetési időszakban 159 milliárd forintot 

utalt el a Kincstár a jogosult gazdálkodóknak, decemberben megkezdődtek a részfizetések. 

2019-ben folytatódik a támogatások folyósítása, többek között az egységes területalapú 

támogatás, illetve a zöldítés támogatás kifizetésével, valamint számos közvetlen termeléshez 

kötött támogatás részfizetését is megindítja a Magyar Államkincstár. 

https://palyker.fair.gov.hu/?fejlesztesiProgramok=555&kedvezmenyezettek=
https://palyker.fair.gov.hu/?fejlesztesiProgramok=555&kedvezmenyezettek=
https://palyker.fair.gov.hu/?fejlesztesiProgramok=555&kedvezmenyezettek=
https://palyker.fair.gov.hu/?fejlesztesiProgramok=555&kedvezmenyezettek=
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A VELENCEI-TÓRA HANGOLVA- ÚJ RÁDIÓADÁS A VELENCEI-

TÓNÁLRÁDIÓ 1, 90.4 

2019. január 27-től a Velencei-tó térségében a 90.4 frekvencián hallgatható a Rádió 1 Velence 

adása. A csatorna a Rádió 1 országos hálózatához kapcsolódik, azonban naponta 4 óra 40 perc 

terjedelemben helyi adást sugároz. 

A Velencei-tó környékén élők számára így nemcsak Balázsék reggeli műsora és az igazi, mai 

slágerek érhetők el, hanem a térséget közvetlenül érintő hírek és információk is. Minden 

reggel 5 és 6 óra között, illetve délelőtt 10 és 12 óra között Kalocsay Bernadett és Nagy 

Mihály műsorvezetők tolmácsolják a Velencei-tó híreit, amelyeket a nap folyamán többször 

friss programajánlók és érdekességek egészítenek ki. 

„A 90.4 Rádió 1 Velence elindulásával a Velencei-tó körül élők újra saját rádióval lettek 

gazdagabbak, a hírekben végre lakókörnyezetünk kerül a fókuszba” - mondta L. Simon 

László, a térségben elő és dolgozó kormánypárti országgyűlési képviselő, aki szerint 

„Dinnyéstől Velencén át egészen Válig a helyi lakosok, a térségbe látogató turisták, vagy a 

vidéken átutazók, az M7 autópályán közlekedők első kézből tájékozódhatnak a térség 

fejlődéséről, a programajánlókban pedig a legfrissebb forrásból értesülhetnek a tó környéki 

eseményekről, rendezvényekről” 

A Rádió üzemeltetői felhívják a hallgatók figyelmét arra, hogy a Velencei-tó és a Váli-völgy 

térségében élők az autójukban, illetve az egyéb digitális rádiókészülékeiken állítsák be újra a 

Rádió 1 frekvenciáját az új, 90.4-es hullámhosszra, mert akkor az automatikus 

frekvenciaváltást garantáló RDS rendszernek köszönhetően a lehető legnagyobb lefedettségi 

körben tudják hallgatni a Rádió 1 Velence adását, illetve távolabbról a térségbe érkezve 

könnyen átvált a frekvencia a 90.4-esre. Technikailag ez nagyon könnyen megoldható, elég a 

korábban beprogramozott csatorna törlése után újra eltárolni a memóriába a Rádió 1-et, így 

 

Új táblák jelölik a Velencei-tó Körzeti Hegyközséget 

Összesen tizenöt idegenforgalmi tájékoztató tábla hirdeti a borvidék déli területeit 
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A Velencei-tó Körzeti Hegyközség a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei 
Igazgatóságának együttműködésével összesen tizenöt darab idegenforgalmi tájékoztató 
táblát állított a Velencei-tó körüli közutak bevezető szakaszaira. A köznyelvben csak „barna 
táblaként” hivatkozott táblák az Etyek-Budai borvidék déli hegyközségének területeit jelölik.  

A táblákat Dobos Ferenc hegyközségi elnök és L. Simon László országgyűlési képviselő 
kezdeményezésére állították a Velencei-tó Körzeti hegyközség finanszírozásából. Az összesen 
tizenöt helyszínen telepített táblákon „Etyek-Budai borvidék – Velencei-tó körzeti 
hegyközség” felirat hirdeti az Észak-dunántúli borrégió legkeletibb borvidékének déli 
hegyközségét, jelentősen növelve ezzel a térség turisztikai desztinációs értékét.  

A táblák a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei Igazgatóságának együttműködésével 
kerültek végleges helyükre. Az újonnan kihelyezett táblákkal a hegyközségbe látogatók a 
Velencei-tó környéki bevezető útszakaszokon találkozhatnak, többek között a Kápolnásnyék-
Vereb-Lovasberény, Velence-Csákvár-Tata és a Kápolnásnyék-Pákozd összekötő utakon 
három ponton, továbbá a 7-es főút mentén két helyszínen is. További táblákat helyeztek 
még el a Seregélyes-Pákozd, Szabadegyháza-Agárd és az Adony-Velence összekötő utakon, 
valamint az M7-es autópálya pákozdi pihenőjénél.  

Országszerte több helyütt jelölik „barna táblák” a borvidékeket, és a hatályos útügyi előírás 
külön szabványt alkalmaz a borutak – és ezen belül is a borutakon található pincészetek – 
jelölésére. Mindezek ellenére hazánkban még mindig nem általánosan elterjedt gyakorlat a 
borvidékek közutakon történő idegenforgalmi jelzése, az pedig országszerte is egyedülálló, 
hogy a táblák egy hegyközséget önállóan jelezzenek. Ebből a szempontból példaértékű a 
hegyközség kezdeményezése, mely így nemcsak a méltán ismert és elismert Etyek-Budai 
borvidéket hirdeti, hanem annak déli szőlőterületét, a Velencei-tó Körzeti Hegyközséget is 
felhelyezi hazánk borturisztikai térképére. 
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Kedves Partnereink! 

 Mellékelten küldjük a Storie elnevezésű nemzetközi projektünk 1. hírlevelét. 
Üdvözlettel: Simon György ügyvezető Velencei-Tavi Fejlesztési Nonprofit Kft. 8095 Pákozd, Móga 

János utca 21. Mobil: +36 30 271 3292 Email: to@velenceitohajozas.hu, 

hajozasvelenceito@gmail.com Web: www.velenceitohajozas.hu, www.expediciovelenceito.hu, 

www.akvariumhaz.hu 

 

 

 

 

 

STORIE projekt – a vidéki vállalkozások ismereteinek a fejlesztése  

Az Erasmus+ programból támogatott STORIE projekt célja 2018-2020 között a turizmusban és 

kapcsolódó szektorokban működő vidéki vállalkozások 

versenyképességének javítása. A STORIE online 

képzési felületet hoz létre és irányelveket határoz meg 

a vidéki vállalkozások képességeinek és tudásának 

fejlesztésére, célja a kulturális és szellemi örökségre 

alapozott fenntartható turisztikai termékek 

fejlesztésének a támogatása.  

A projekt partnerségében 5 EU tagországból – 

Horvátországból, Ciprusról, Magyarországról, 

Litvániából és Spanyolországból – összesen 7, a vidéki 

turizmusban, képzési területen, tanácsadásban és 

kutatásban működő szervezet vesz részt. A project koordinátora a Velencei-tavi Fejlesztési Nonprofit 

Kft. 

Miért fontos?  
A vidéki turizmus mintegy 1 millió embert 

foglalkoztat közvetlenül és közvetetten az Európai 

Unióban. A vidéki turizmus fejlesztése 

megállíthatja az elvándorlást a vidéki térségekből, 

segíti a környezetvédelmet, támogatja a 

tradicionális szakértelem megőrzését: fontos eszköz 

a kulturális és szellemi örökség megőrzésében és 

népszerűsítésében és jelentős számú helyi lakos és 

odalátogató életét teheti gazdagabbá.   
Ugyanakkor a kis vidéki vállalkozások számára 

szükséges a fejlődés a hatékonyabb marketing, az 

erősebb helyi együttműködés és a termékfejlesztés 

területén annak érdekében, hogy képesek legyenek 

az adott térség értékes egyedi adottságaira építve 

életre szóló élményt adni a turistáknak. 

Csatlakozzon a kutatásunkhoz!  

mailto:to@velenceitohajozas.hu
mailto:to@velenceitohajozas.hu
http://www.velenceitohajozas.hu/
http://www.expediciovelenceito.hu/
http://www.expediciovelenceito.hu/
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A projekt első lépése a vidéki vállalkozások képzési igényeinek a felmérése. A felmérés során a vidéki 

turisztikai szolgáltatók képzési szükségleteit mérjük fel, a minél eredményesebb STORIE képzési 

program fejlesztése érdekében. 

Kérjük, hogy vegyen részt a kutatásunkban. Minél több véleményt kapunk vissza, annál hatékonyabban 

tudjuk a képzési programunkat kialakítani. 

Kérjük kattintson  IDE az online kérdőív kitöltéséhez.  
 

Tudjon meg többi a STORIE projektről 
Kérjük, lépjünk velünk kapcsolatba és kövessen minket a Facebook-on! 

 The European Commission support for the production of this publication 
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

 

MTSZ JELZÉSFESTÉS PÁLYÁZAT 2019. 

Pályázati kiírás turistautak jelzéseinek teljes körű felújítására 
mtszközpont, 2019-03-05 11:26  
A Magyar Természetjáró Szövetség (továbbiakban: MTSZ) 2019. március 1-jén pályázatot hirdet 
turistautak jelzéseinek felújítására. A pályázat célja a Magyarország területén található általános fő 
turistajelzések (sáv, kereszt), általános céljelölő leágazó turistajelzések (háromszög, négyzet, kör, 
omega, rom, kápolna, elmékmű, pecsét), valamint a körút jelzések felújítása és pótlása. 
  
Pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon nyilvántartásba vett vállalkozások és civil szervezetek. 
Jelen kiírás keretében magánszemélyek nem nyújthatnak be pályázatot. 
 
2019-ben a megpályázható összeg: nettó 12 000 Ft + ÁFA/km. 
Azok a tagszervezetek, amelyek a 2018. évi „MTSZ JELZÉSFESTÉS 2018” pályázat keretében, a 
megbízási szerződésben vállalt kötelezettségeiket nem teljesítették, 2019-ben kizárólag abban az 
esetben nyújthatnak be pályázatot, amennyiben külön, egyedi megállapodás keretében vállalják a 
2018-as pályázatuk befejezését is. 
 
További részletek a csatolt pályázati kiírásban találhatók. 
Érdeklődni a jelzesfestes@termeszetjaro.hu ímél címen lehet. A megvalósult és elfogadott turistaút 
felújításokat az alábbi térképen tüntettük fel. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQIRM7EXXn8BN-3cuLspW8NRKj5jXbBRRFDHrFk_Po2AiOvg/viewform?usp=sf_link
https://www.facebook.com/Project-Storie-1218429408305274/
mailto:jelzesfestes@termeszetjaro.hu
http://turistaterkepek.hu/portalwa/apps/webappviewer/index.html?id=1763a68c19b14a279850c3686415e589
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A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei szervezete idén is 
meghirdette hagyományos megyei borversenyét.   

A versenyre a Fejér megyében termelt szőlőből készült palackozott, illetve palackozásra szánt, 
címkével ellátott borok, illetve a Fejér megyében lévő borászati üzemekben készült gyöngyöző borok, 
pezsgők nevezhetők, a tulajdonosnak pedig a nevezett borból legalább 300 liternyi készlettel kell 
rendelkeznie. A nevezni kívánóknak a borokból fajtánként 0,7-1 literes palack esetén 3-3 palack, 
illetve 0,5 literes palack esetén 4-4 palack mintát kell leadni. Mindezt, illetve a nevezési lap kitöltését 
legkésőbb április 30-ig várják. A mintákat hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra, pénteken 8 és 13 óra 

között lehet leadni többek közt a bicskei falugazdász-irodában. (nak.hu) 
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Kiállításmegnyitó     

   

KÉP-TÖRTÉNETEK a magyar grafika nagymestereitől 

Betekintés a kortárs magyar grafika izgalmas és varázslatosan sokszínű világába. 

Borsos Miklós szobrászművész vésője nyomán az európai zeneirodalom kiemelkedő 
alkotóinak arcvonásai elevenednek meg az éremportrékon, kortársa, Szalay Lajos annak a 
Genezis-kötetnek néhány lapjával szerepel a kiállításon, amelynek 1966-os New York-i kiadása 
után Pablo Picasso a mestert a 20. század legjelentősebb grafikusának nevezte. A kortárs 
magyar grafika megszületésének nyitánya volt Kondor Béla 1956-os Dózsa-sorozata, az ő 
törekvéseit folytató Rékassy Csaba illusztrációi Ovidius Átváltozások című munkájához az 
antik mítoszokból vett történeteket fogalmazza át korunk nyelvére. A magyar irodalom egyik 
legszebb verses meséje elevenedik meg Péreli Zsuzsa János vitéz-sorozatán keresztül, míg 
Szemethy Imre rézkarcai a török sereget feltartóztató maroknyi magyar hősnek állítanak dicső 
emléket. A párizsi emigrációban alkotó Csernus Tibor könyvillusztrációi pedig a legmodernebb 
figurális ábrázolás eszközeivel keltik életre a kalandregények, krimik és a klasszikus irodalom 
világát. Rajtuk kívül Kéri Imre, Takáts Márton, Prutkay Péter, Kesselyák Rita és Orosz István 
alkotásait csodálhatják meg a Halász-kastélyba látogatók egészen június 30-ig. 
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Nyitnikék - I. Nagy velencei-tavi sétáló borkóstoló 

Nyitnikék! 
A világ a színek sokaságától olyan szép. A bor világa szép és színes. Talán kék? Akár. De, hogy 
érdemes rá nyitni, az biztos.  
Egy kis borvidék kicsiny körzetének meglepő sokszínűségét készülünk bemutatni. Homoktól a meszes 
löszön át a vulkanikus sziklákig, kézművességtől a csúcstechnológiáig, irsaitól rizlingen át a 
kékfrankosig, mind-mind mi vagyunk: velencei-tavi borászok. 
2019. április 13-án a Bálint Boráriumban a Nyitnikéken egy asztalhoz ülünk, ahogy tesszük ezt 
időnként. Mert nyitni, nyitottnak lenni, ismerni egymást, egymás borait fontos, és a tavasznál nincs is 
jobb évszak ehhez. Vitatkozunk, kritizálunk, tanulunk egymástól. Tudjuk mind, hogy csodálatos 
helyen élhetünk, kivételes adottságú termőhelyen gazdálkodhatunk. Ezt szeretnénk megmutatni 
Önnek/Önöknek/Nektek/ ezen a napon. Magunkkal hozzuk borainkat, álmainkat, terveinket, 
titkainkat, hogy megoszthassuk a kíváncsi érdeklődőkkel kóstolás, beszélgetés közben. 
Az érdeklődő vendégeket 15.30-tól várjuk a Bálint Borárium látványpincéjében egy sétáló kóstoló 
keretein belül. 
 
Kóstolójegy ára: 3.800 Ft/fő - korlátlan kóstolás - maximum 150 fő! 
Jegy igénylés: info@balintborarium.hu 
TRANSZFER - a velencei vasútállomás és a Borárium között - hamarosan részletek, feltételek! 
Főszervező: Bálint Borárium 
Szakmai együttműködő: Vin et Rouge Borklub  
Támogató: Velencei-tó körzeti Hegyközség 
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XII. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor-, és 
Pálinkafesztivál 

2019. május 3. péntek 

Nagyszínpad: 
16:00 Megnyitó. Salsa táncdélután a Barrio Latino 
zenekarral 
18:00 Velencei-tó All Stars – latin jazz fiesta a 
Velencei-tó körül élő zenészekkel 
20:00 The Bits Beatles Emlékzenekar koncertje 
21.45 Arato disco fever- a legendás Velencei-tavi 
diszkók királya újra a tóparton! Video- és lézershow, 
tánc és mulatság éjfélig! 
Fesztiválközpont, Szarvas-szobor: 
16.00 -20.00 Junior séf-verseny- téma: a vadételek. 
– Országjáró főzőverseny, szakma és közönség 
találkozása, látványfőzés 

 

2019. május 4. szombat 

Nagyszínpad: 
10:00 Akrobatikus rock and roll show 
11:00 Dobrossy Family Magic Show. A Dobrossy 
bűvész család interaktív bűvészműsora. 
12:00 Szóljon hát a magyarnóta! Az European 
Operett dalos, táncos látványos műsora 
13.00 Hagyományaink: a dinnyési Iglice népdalkör, 
az agárdi Gilice és Gerlice gyermek-néptánccsoport, 
és a zichyújfalui gyermek-néptánccsoport műsora 
14.00 Szóljon a boogie! A Boka Boogie Band műsora 
15.30 Majsai Gábor és a Fehérvár Big Band – Tom 
Jones projekt 
17.15 A django-pop nagykövetei a színpadon: 

Pankastic koncert 
18.30 A borverseny eredményhirdetése 
20.00 Margaret Island koncert 
21.45 Tűzijáték 
22.15 Coco Loco csípőstekerős trópusi karneválzene 

 

Nagyszínpad mellett „Kapj rá!” halfogyasztást 
népszerűsítő stand: 
Az Agrármarketing Centrum szakemberek 
segítségével látványkonyha keretében bemutatják a 
különféle halfajták feldolgozásának és 
elkészítésének módjait. Eközben pedig a profik által 
készített halas különlegességek kóstoltatásával, a 
különféle ízvilágú halfajták és receptek sokaságával 
ismertetik meg a látogatókat. A busa és harcsa 
falatok után, amur és pisztráng, harcsa és süllő, 
ponty és busa ételek kerülnek a terítékre. 2023-ig 
tartó halfogyasztást ösztönző kampány az 
Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok 
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, 
mint a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 
(MAHOP) Irányító Hatósága és az Agrármarketing 
Centrum közreműködésével valósul meg. 

A „Kapj rá!” kampányról: Az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alap (ETHA) és Magyarország 
társfinanszírozásával megvalósuló „Kapj rá!” 
kampánynak a hazai halfogyasztás növelése az 
elsődleges célja. A kampány weboldalán, a 
www.kapjra.hu oldalon a látogatók információs 
anyagokat, receptgyűjteményeket és 
konyhatechnológiai írásokat találnak, amelyek 
segíthetik eligazodásukat a halgasztronómia 
világában. A kampány egyszerre igyekszik felhívni a 
figyelmet az egészséges életmód és a tudatos 
táplálkozás fontosságára, valamint a fogyasztók 

https://velenceito.info/wp-content/uploads/2019/03/01.jpg
https://velenceito.info/wp-content/uploads/2019/03/02.jpg
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számára is megmutatni a halételek sokféleségét és 
változatos ízvilágát. További információ a „Kapj rá!” 
kampányról és a halételekről a www.kapjra.hu 
weboldalon és a 
https://www.facebook.com/kapjra/ közösségi 
oldalon érhető el. 

Fesztiválközpont, Szarvas-szobor: 
10.00-18.00 Junior séf-verseny- téma: a vadételek. 
– Országjáró főzőverseny, gasztrokulturális 
esemény, szakma és közönség találkozása, 
látványfőzés 
11.00-16.00 Kulturpajta (riportok, beszélgetések, 
vetített képek) 
11.00 Aki világhíressé tette a Velencei-tavat – 
Chernel István 
12.00 Fürdőélet a Velencei-tónál a húszas, 
harmincas években 
13.00 A Velencei-tó körüli híres-neves borokról 
14.00 A régió híres-neves pálinkáiról 
15.00 Náderdőben vadmadár – Dékány András 
természetíró a Velencei-tó szerelmese 
10.00-18.00 Babajátszótér és pelenkázó sátor 
A játszótér részei: „Hangok-konyhája” :ahol a 
főzőcskézésen túl az edények, gombócok, fűszerek, 
tojások mind, mind hangot adnak ki. Dobok- dobban 
a szív, dobbant a láb és minden gyerekben lakó 
ritmusok kelnek életre a doboknál. „Festő játék”- 
Gyalogutak vezetnek a kisasztalig, ahol ecsetek, 
láthatatlan festék és építőkockák várják a 
szorgalmas gyerek és apuka kezeket. Autópálya –ez 
egy furcsa görbe-körbe autópálya, sok kis autóval. 
Babahintáztató- Kicsi kosárhinta rongybabával. 
Egyéb játékok: építőjáték cellux gurigákból, 
pörgettyűk fatálcán, célbadobó zoknik, babzsákok. 
A babasátor részei: – Hempergő – párnák és 
gyerekkönyvek várják a kicsiket – mobil pelenkázó 
és egy szoptatós gyékényfotel. 

Fesztiválközpontból indított túrák: 
10.00-15.00 Nagy-kultúra – autóbuszos, tó körüli 
túra 
A Posta mögötti parkolóból indul. Autóbuszos 
kirándulás keretében a Velencei-tó környéke 
legjelentősebb látnivalóinak megtekintése. A 
kirándulást vezeti: Varga-Molnár Anna, a Gárdonyi 
Általános Iskola pedagógusa 

Útvonal: Agárdpuszta (Szent Anna kápolna, 
Gárdonyi Géza Emlékház, Velencei-tavi Galéria, 
Gárdonyi rönkvár) – Kápolnásnyék (Halász Kastély), 
–, Pákozd (Pákozdi Katonai Emlékpark – Nemzeti 
Emlékhely, Miska huszár szobra) – Dinnyés – 
Várpark és skanzen, Hagyományőrző központ. 
Felszállójegyek az információs pultban kaphatók a 

busz férőhelyeinek megfelelő számban. Ára: 1000 
Ft/fő áron (tartalmazza az utazást, idegenvezetést, 
belépést a meglátogatott helyekre). Regisztráció: 
halvadfeszt@gmail.com 

10:00 Látogatás a Dinnyési Halivadéknevelőben 
Bevezetés a halszaporítás rejtelmeibe Szabó 
Krisztiánnal, a halivadéknevelő vezetőjével. 
Ismerkedés a Hungarikum – listás halfajunkkal a 
dinnyési tükrösponttyal. Autóbusz indul a Posta 
előtti parkolóból. 

Tópart, szabadpart szakasz 
10.00-24.00 Vidámpark, körhinta, vurstli 

Tópart, Csónak-kitötő: 
Velencei-tavi Évadnyitó Horgász- és Halászléfőző 
Verseny – A Magyar Országos Horgász Szövetség 
hagyományos Velencei-tavi évadnyitó rendezvénye 
az agárdi Napsugár strand mellett, a vasúti átjáróval 
szembeni csónakkikötő mentén 
Felnőtt és IFI nyílt egyéni horgászversenyek 
(regisztráció 8:00-tól) 
Csónakos horgászverseny: az agárdi csónakkikötő 
melletti nyílt vízszakaszon kerül megrendezésre. 
Indulni elsősorban saját csónakkal lehet, de igény 
szerint a kirendeltség is tud korlátozott számban 
csónakot biztosítani a verseny idejére. 
Csónakonként 2 fő horgászhat, horgászni egy bottal, 
egy horoggal (úszós vagy fenekező készséggel) 
lehet, és egyéni értékelésre kerül sor. Parti 
horgászverseny: az agárdi szabad-strandon 
megrendezendő versenyen egy bottal, egy horoggal 
(úszós vagy fenekező készséggel) lehet horgászni. A 
versenyre helyet biztosítani csak korlátozott 
számban, a nevezések sorrendjében tudunk. 

Gyermek horgászverseny: 
A kikötő területén. A verseny lebonyolításának 
formája a MOHOSZ honlapján és a 
facebook/mohoszvelenceito oldalon lesz elérhető. 
A horgászversenyekre a nevezési ingyenes! A 
rendezvény miatt az agárdi csónakkikötő egész 
területén és a szabad-strandon, 2019. május 4-én 
0:00 órától 15:00 óráig horgászati tilalom lesz 
érvényben, ott csak a versenyen résztvevők 
horgászhatnak. 

Halászléfőző verseny 
Kategóriák: Halászlé – Egyéb halételek 
A verseny egyéni nevezéses (csapat vagy baráti 
társaság támogatásával), az agárdi Napsugár strand 
mellett, a vasúti átjáróval szembeni csónakkikötő 
mentén kerül megrendezésre. Nevezni előzetesen a 



HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET      2019/1 
 

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

kirendeltségen kell a nevezési lap kitöltésével, ill. a 
nevezési díj befizetésének igazolásával. 

Nevezési díj: 7.500 Ft. 

A nevezők részére a rendezők biztosítják a halat (kb. 
4 kg élő ponty), a tűzifát, valamint egy tűztálca és 
egy asztal és két pad használatát. A többi kellékről 
(edények, fűszerek, kenyér, stb.) a versenyzőknek 
kell gondoskodniuk. Nevezési határidő: 2019. május 
2. (csütörtök). Regisztráció, főzőhelyek elfoglalása 
8:00-tól. A horgászversenyek résztvevőinek 
lehetőséget biztosítunk halászlékóstolásra. 

10.00-16.00 h Lovasszekér-túra a Dinnyési 
Fogatudvarral 

Szekértúra a Dinnyési kilátóhoz 
indulás: 10.00, érkezés: 11.30; indulás: 14.00 
érkezés: 15.30 A fogatok az agárdi csónakkikötőtől 
indulnak és ide érkeznek vissza. Regisztrálni a 
zsoltujfalusi79@gmail.com vagy telefonon a 06 20 / 
541 29 88 elérhetőségen lehet, egyéb információ a 
fenti elérhetőségeken. Jegyek: Felnőtt: 1.300.- 
Ft/fő, Gyerek: 700 Ft / fő, Családi jegy: 4.300 Ft/fő 
(két felnőtt, három gyerekig – max. 14. évesek) 

A Velencei tavat megkerülő kerékpárút mentén 
fedezhetjük fel ezt az érdekes formájú, fából épült 
kilátót, melynek tetejéről betekintést nyerhetünk a 
titokzatos vízi világba. A kilátó mellett elhelyezett 
padoknál letelepedhetünk – de az igazi élmény a 
kilátó magasában vár bennünket, ahol a sűrű nádas 
fölé emelkedve, nádtető árnyéka alól nézelődve 
bepillanthatunk a titokzatos madárvilág életébe. A 
kilátó mellett található a Savajcz-kereszt, ami egy 
kiváló tóbíró különös-tragikus vadászbalesetének 
állít emléket. A történetet elolvashatjuk a 
helyszínen. A történetet Széchenyi Zsigmond, nagy 
vadászírónk is elmeséli az Ünnepnapok című 
írásában. 

Szekér-túra Agárd utcáin, Varsa utca, tó utca, 
üdülök útja 
Időpontok: minden egész órában – 10:00 – től 16:00 
ig. Jegyek Felnőtt: 700ft . Gyermek: 400ft 14 év 
alatti . Családi: 2500ft ” 2 felnőtt 3 gyerek 14 év 
alatti. Túra ideje 20-25 perc kb. A fogatok az agárdi 
csónakkikötőtől indulnak és ide érkeznek vissza. 
Regisztrálni a zsoltujfalusi79@gmail.com vagy 
telefonon a 06 20 / 541 29 88 elérhetőségen lehet,. 
egyéb információ a fenti elérhetőségeken. Egyéb 
információ: zsoltujfalusi79@gmail.com vagy 
0620/541-29-88 

Szekér-túra a Dinnyési kilátóhoz (a túra ideje másfél 
óra) 
Szekér-túra Agárd utcáin , Varsa utca, tó utca, 
üdülök útja (a túra ideje 20-25 per). Kontakt: 
Újfalusi Zsolt 

11.00-16-00 Sárkányhajózás a Dragon SE 
sportolóival fesztiválvendégek részére 
A hajók minden egész órában indulnak. 

Tópart, Csónak-kitötő, kerékpárút mellett, a vasúti 
aluljáró tó felőli oldalánál: 
9.00 VII. Fesztivál-Futóverseny Czéczei János 
szervezésében 

Rendező: Gárdony Város Önkormányzata. 
Versenycél: Hagyományteremtés, az egészséges 
életmód, a rendszeres sportolás, ezen belül a futás 
népszerűsítése . Verseny Fővédnöke: Tóth István 
Gárdony Város Polgármestere 
„Versenyközpont”,rajt-cél. Rajt: 9 óra. Táv: 4 km. 
Útvonal : Indulás Gárdony felé, végig a parton, az új 
kerékpárúton, 2 km-nél fordító, vissza a célba . 
Nevezés és rajtszám átvétel: nevezési díj nincs, 
regisztrálni és rajtszámot felvenni 8 órától lehet a 
„verseny-központban”. Korhatár: nincs. 
Korcsoportok: 0-10 év, 11-14 év, 15-20 év, 21-35 év, 
36-50 év, 50 felett. Díjazás: Minden korcsoport 1-3 
helyezettje (lány és fiú) emlékérmet kap. Időmérés 
a versenybírák segítségével. Célba érkezéskor az 
időeredményeket bemondjuk, de rögzítésre nem 
kerülnek!! Eredményhirdetés: valamennyi 
résztvevő beérkezése után. A versenyen a KRESZ 
szabályinak betartása kötelező! A szervezők 
fenntartják maguknak a jogot szükség esetén a 
versenykiírás módosítására. A versenyen mindenki 
a saját felelősségére vehet részt! Legyél Te is 
részese rendezvényünknek Versenyzőként, vagy 
akár Nézőként! Szeretettel várunk! 

Agárd – hajóállomás 
10:00 Másfél órás szakvezetett sétahajózás a 
Madárrezervátumba (a szakvezetésről a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park gondoskodik) 
14:30 Egy órás sétahajózás az agárdi hajóállomásról 
indulva, oda is érkezve 
17:30 Egy órás sétahajózás az agárdi hajóállomásról 
indulva, oda is érkezve 

A Velencei-tavi hajózási társaság a fenti hajóutakat 
megelőző órákban ingyenes belépést biztosít a 
fesztivál vendégeinek az Akváriumházba! A konkrét 
időpontok: 9-10, 13:30-14:30, 16:30-17:30. A hajóút 
során a Duna – Ipoly Nemzeti Park Biztosítja a 
szakszerű idegenvezetést. Céljuk a Velencei – tó 
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védett értékeinek, úszólápos területeinek 
bemutatása. A programon való részvételhez 
bejelentkezés szükséges az alábbi elérhetőségeken: 
Simon György: 06 30 / 271 32 92 – 
to@velenceitohajozas.hu 

Chernel István Madárvárta (Agárd, Chernel I. u. 
57.) 
6.00-10.00 Madárgyűrűzési bemutató 
10.00-17.00 A Madárvárta és a Magyar Madártani 
Egyesület Fejér megyei szervezetének nyílt napja 
Agárdi Közösségi Ház (Agárd, Márvány u. 27.) 

10.00-16.00 Anyák napja kicsit másképp Nusser 
Bogival 
Egy anyáknak célzott program előadásokkal és aktív 
programokkal a fesztiválközponttól 150 méterre 
(katolikus templom melletti sétányon 
megközelíthető kellemes sétával a helyszín). 
Sminkelési tanácsadás, masszázs, környezetbarát 
háztartás kialakítása, torna illetve az előadások: az 
anyaság mint egy archetípus, stílustanácsadás:kinek 
milyen szín áll jól, egészséges táplálkozásról. 

10.00-16.00 Népviseletek Kapuvártól Székelyföldig 
– kiállítás 
Velencei-tavi Galéria (Agárd, Sigray u. 1.) 
10.00-18.00 Az én Gárdonyom – Faragó László 
fotográfus kiállítása 
Gárdonyi Géza Emlékház (Agárd, Sigray u. 3.) 
10.00-18.00 Gárdonyi Géza élete, munkássága, 
művei – tárlatvezetések, múzeumlátogatás 
Gárdonyi rönkvár (Agárd, Sigray u. 1.) 
10-18.00 A várkapitány végigkalauzolja a 
látogatókat a váron, a kazamatarendszeren, és a 
látogatók bepillantást nyerhetnek a várvédő vitézek 
életébe! Vitézi próba és játékos feladatok a vár 
körül. 
Dinnyési Hagyományőrző Központ (Dinnyés, 
Gárdonyi G. u. 25. 
10.00-16.00 Az én Gárdonyom – Ódor Balázs 
fotókiállítása a főépületben 
10.00-16.00 Csipkecsodák – Ruppert Sándorné 
csipkegyűjteményének kiállítása 

 

2019. május 5. vasárnap 

NAGYSZÍNPAD 
10:00 Thai-chi bemutató és nyílt edzés 
11:00 Mátyás király bolondos bolondja. A Maszk 
Bábszínház előadása 
12:00 Népszerű operettek, filmzenék, magyarnóták 
Buch Tibor és Horváth Elemér Emi előadásában 
13.00 A swing klasszikusai az Optional Jazz Quartet 
előadásában 
14.30 A blues klasszikusai – Mr. G. Blues Band és 
Behán Eszter koncert 
16.15 Fourtissimo Jazzy Afternoon 
18.00 Csík zenekar koncert 
20.00 Óriások és Törpék fesztiválzáró koncert 

Nagyszínpad mellett „Kapj rá!” halfogyasztást 
népszerűsítő stand: 
Az Agrármarketing Centrum szakemberek 
segítségével látványkonyha keretében bemutatják a 
különféle halfajták feldolgozásának és 
elkészítésének módjait. Eközben pedig a profik által 
készített halas különlegességek kóstoltatásával, a 
különféle ízvilágú halfajták és receptek sokaságával 
ismertetik meg a látogatókat. A busa és harcsa 
falatok után, amur és pisztráng, harcsa és süllő, 
ponty és busa ételek kerülnek a terítékre. 2023-ig 
tartó halfogyasztást ösztönző kampány az 
Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok 
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, 
mint a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 
(MAHOP) Irányító Hatósága és az Agrármarketing 
Centrum közreműködésével valósul meg. 

Fesztiválközpont, Szarvas-szobor: 
10.00-18.00 Junior séf-verseny- téma: a vadételek. 
– Országjáró főzőverseny, gasztrokulturális 
esemény, szakma és közönség találkozása, 
látványfőzés 
11.00-16.00 Kulturpajta (riportok, beszélgetések) 
11.00 A Velencei-tó vadászatáról 
12.00 A Velencei-tó halászatáról 
13.00 Radetzky Jenőről, az agárdi Madárvárta 
alapítójáról 
14.00 Kapj rá! Nagy halhatározás. 
15.00 Dobzenekar interaktív bemutatkozása. 
Pajtazárás. 
10.00-18.00 BringART Játszóház (2-12 éves korig) 
Ebbe a játszóházba hét bicikli alkatrészeit 
hasznosítottuk újra, kicsit másként és újragondolva 
izgalmas játékokká alakultak át. A játszóház részei: 
VERSENYPÁLYA – Egyszerre két gyerek/ felnőtt tud 
tekerni egy-egy állványra szerelt kerékpáron. A nagy 
hajtás még izgalmasabb, hiszen a kicsi bábukat 
magunk mozgatják a versenypályán. FUT-A- TÁJ – 

https://velenceito.info/wp-content/uploads/2019/03/03.jpg
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Pici bicikli megy hegyen, völgyön, vízparton és 
városokon át. Ennél az izgalmas játéknál a bicikliző 
játékos mozgatja a nagy kereken keresztül az egész 
világot. CSENGAgép – A meghajtás itt nem csak 
kattog, hanem csilingel és zenél is, sőt egyszerre 
több muzsikus igazi koncertet is előadhat, csak a 
forgatás sebességétől és ütemtől függenek a 
hangok.BRINGAHINTA– Ez a szerkezet bizony pörög 
és forog, hóemberek elégedetten körhintáznak. 
LABDAPUMPA– Igazi varázslat, mindez 
biciklipumpával működtetve. Ajánlott a fáradt 
lábúaknak, hiszen itt a karizmukra és az ügyességre 
lesz szükség, hogy a labdák a helyükre kerüljenek. 
CSÖRGŐ-KERÉK, és a KICSIK BRINGÁJA egészíti ki a 
játékpályát. 

Tópart, szabadpart szakasz 
10.00-24.00 Vidámpark, körhinta, vurstli 

Tópart, Csónak-kitötő: 
10.00-16.00 Kenutúrák Huszár Péterrel (VVSI) 
Az agárdi csónakkikötőnél szeretettel várja a 
kenuzni vágyókat Huszár Péter és csapata. 7 
személyes túrakenukkal lesz lehetőség megkerülni a 
Cserepes – szigetet. Minden egész órában indulnak 
a túrák, 10:00 – 16:00 óra között. 

09.00-13.00 Vadételfőző verseny 
Előzetes jelentkezés alapján 5 kg szarvas vagy 
vaddisznóhúst biztosítunk a főzéshez (ennek ára 
előreláthatóan 8000 Ft lesz). Hozott, ellenőrizetlen 
vadból nem lehet ételt készíteni. A főzéshez 
szükséges fát, alátétet, vasat és sörpad-garnitúrát 
biztosítunk. Nevezési díj: 1500 Ft. Minden egyéb 
kelléket a résztvevők hozzanak magukkal 
Jelentkezés a 06 30 936 5336. Regisztráció: 
halvadfeszt@gmail.com. Értékelés: A fesztivál 
vendégei egyenként maximum 3 kóstoló jegyet 
vásárolhatnak 400 Ft/fő/db áron. A jegy mellé 
kisméretű műanyag edény is kapnak. A megkívánt 
főztökből kis adag kóstolót kérhetnek, ez-egy jegy 
ellenében. A főzők kötelesek eleget tenni a 
kérésnek. A főzőversenyt az a csapat nyeri, amelyik 
értékeléskor a legtöbb kóstolójegyet mutatja be. Az 
első helyezett csapatnak a főzés nevezési díját 
visszatérítjük, és 3 palack bort kap. A második és a 
harmadik helyzett csapat 3-3 palack bort kap a helyi 
borászok legjobbjai közül. A főzőcsapatok a kapott 
kóstolójegyeket 300 Ft-os áron visszaválthatják a 
szervezőnél. 

10.00-16.00 Lovasszekér-túra a Dinnyési 
Fogatudvarral 
Szekértúra a Dinnyési kilátóhoz 
indulás: 10.00, érkezés: 11.30; indulás: 14.00 

érkezés: 15.30 A fogatok az agárdi csónakkikötőtől 
indulnak és ide érkeznek vissza. Regisztrálni a 
zsoltujfalusi79@gmail.com vagy telefonon a 06 20 / 
541 29 88 elérhetőségen lehet, egyéb információ a 
fenti elérhetőségeken. Jegyek: Felnőtt: 1.300.- 
Ft/fő, Gyerek: 700 Ft / fő, Családi jegy: 4.300 Ft/fő 
(két felnőtt, három gyerekig – max. 14. évesek) A 
Velencei tavat megkerülő kerékpárút mentén 
fedezhetjük fel ezt az érdekes formájú, fából épült 
kilátót, melynek tetejéről betekintést nyerhetünk a 
titokzatos vízi világba. A kilátó mellett elhelyezett 
padoknál letelepedhetünk – de az igazi élmény a 
kilátó magasában vár bennünket, ahol a sűrű nádas 
fölé emelkedve, nádtető árnyéka alól nézelődve 
bepillanthatunk a titokzatos madárvilág életébe. A 
kilátó mellett található a Savajcz-kereszt, ami egy 
kiváló tóbíró különös-tragikus vadászbalesetének 
állít emléket. A történetet elolvashatjuk a 
helyszínen. A történetet Széchenyi Zsigmond, nagy 
vadászírónk is elmeséli az Ünnepnapok című 
írásában. 

Szekér-túra Agárd utcáin, Varsa utca, tó utca, 
üdülök útja 
Időpontok: minden egész órában – 10:00 – től 16:00 
ig. Jegyek Felnőtt: 700ft . Gyermek: 400 Ft 14 év 
alatti . Családi: 2500ft ” 2 felnőtt 3 gyerek 14 év 
alatti . Túra ideje 20-25 perc kb. A fogatok az agárdi 
csónakkikötőtől indulnak és ide érkeznek vissza. 
Regisztrálni a zsoltujfalusi79@gmail.com vagy 
telefonon a 06 20 / 541 29 88 elérhetőségen lehet. 
Egyéb információ a fenti elérhetőségeken. 

Agárd – hajóállomás 
14:30 Egy órás sétahajózás az agárdi hajóállomásról 
indulva, oda is érkezve 
A Velencei-tavi hajózási társaság a fenti hajóutakat 
megelőző órákban ingyenes belépést biztosít a 
fesztivál vendégeinek az Akváriumházba! A konkrét 
időpont: 13:30-14:30 A hajóút során a Duna – Ipoly 
Nemzeti Park Biztosítja a szakszerű idegenvezetést. 
Céljuk a Velencei – tó védett értékeinek, úszólápos 
területeinek bemutatása. A programon való 
részvételhez bejelentkezés szükséges az alábbi 
elérhetőségeken: Simon György: 06 30 / 271 32 92 
– to@velenceitohajozas.hu 

Velencei-tavi Galéria (Agárd, Sigray u. 1.) 
10.00-18.00 Az én Gárdonyom – Faragó László 
fotográfus kiállítása 

Gárdonyi Géza Emlékház (Agárd, Sigray u. 3.) 
10.00-18.00 Gárdonyi Géza élete, munkássága, 
művei – tárlatvezetések, múzeumlátogatás 
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Gárdonyi rönkvár (Agárd, Sigray u. 1.) 
10-18.00 A várkapitány végigkalauzolja a 
látogatókat a váron, a kazamatarendszeren, és 
természetesen bepillantást nyerhetnek a várvédő 
vitézek életébe! 

Dinnyési Hagyományőrző Központ (Dinnyés, 
Gárdonyi G. u. 25.) 
10.00-16.00 Az én Gárdonyom – Ódor Balázs 
fotókiállítása a főépületben 
10.00-16.00 Csipkecsodák – Ruppert Sándorné 
csipkegyűjteményének kiállítása 

Kirakodóvásár és portékás vásár a fesztivál minden 
napján. Kiemelt gasztro-kiállítóink: Agárdi 
Pálinkafőzde és a régió pálinkafőzdéi: Táci Pálinka, 
Csalló pálinka, Michelberger Pálinka, Nobilis 
Pálinka, a Velencei-tó körüli borászatok: Csóbor 
Pincészet, L. Simon Borászat, Nagy Gábor borászat, 
Dancsó Gábor pincészete. Díszvendég az 
Aranyponty Zrt. 

A fesztivált Gárdony Város Önkormányzata rendezi. 
Fővédnök: Tóth István, polgármester. Főszervező: 
Ocsenás Katalin (06 30 847-6088). 

 

Vásárszervezés: TDM Gárdony – Tihanyi Tamás és 
Tulics Katalin. Együttműködő partner: TDM 
Gárdony. Média-támogatónk: Vörösmarty Rádió. A 
fesztivál honlapja: www.velenceitofeszt.hu. 
Helyszín: Agárd, városközpont (Nádas étterem előtti 
és mögötti tér, Agárd, szabad part szakasz). A 
fesztivál ingyenes. A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk! 

(2019. 03.15-i állapot) A programterv folyamatosan 
bővül, egészül ki programokkal, programleírásokkal 
március 29-ig. A fesztivál facebook-oldalán és a 
weboldalán követhetik az események alakulását. 
Szeretettel hívunk, várunk mindenkit idei 
fesztiválunkra, Agádra, a Velencei-tó partjára! 

Ocsenás Katalin – főszervező, 06 30 847 6088; 
katiocsenas@gmail.com 

 
 

Ízes Ínyes Ünnep és Vásár -GASZTROmantika a Szerelemvölgyben  

2019. május 11 - 12. Egy rendezvény ahol megnyílik Nagyi kamrája, ahol a pincékben, 
spájzokban tartott csemegék titkai feltárulnak, ahol a kézműves mesterek saját maguk által 
készített portékáikat kínálják. A látogatók egy-egy ízletes bort kóstolgatva gyönyörködhetnek 
a csodás panorámában, jól megtöltött szerelemvölgyi kosárral elkalandozhatnak a 
szőlődombokon, megkereshetnek egy-egy pihenésre termett lankát.  

Az esemény két pillére, az ízek harmóniája és a természet sugallta hangulatok, melynek 
eredménye a pázmándi GASZTROmantika, amibe bárki beleszippanthat, aki ezen a hétvégén 
ellátogat a Szerelemvölgybe. 

Az évszázadokon át rangos bortermelői hagyományokkal rendelkező terület reneszánszát éli. 
Ezen a hétvégén azonban nem csak a helyi gyümölcsök nemes nedűit kóstolhatják meg a 
hozzánk ellátogatók , mert ismét hoztunk a rendezvényre a 7 ha alatti szőlőterülettel bíró, 
ámde remek kézműves borokat készítő borászok palackba zárt kincseiből az ország különböző 
borvidékeiről. 
Eddig a fatüzelésű tűzhelyen és annak sütőjében készített ÍNYENCSÉGEK miatt tértek be 
hozzánk látogatóink, az elmúlt évtől a SPARHELTES panoráma teraszunkon a szabadba, 
csodálatos látképben gyönyörködve grill különlegességekkel is várjuk a nálunk csipegetni vagy 
lakmározni vágyókat hozzá szombaton, a kora délutáni órákban az akusztikus zene 
szerelmeseit csábítja kulturális fürdőzésre Horváth Márk (gitár) és vendégei, akik helyi 
zenészekként indultak együtt meghódítani az akusztikus latin jazz kedvelőit szerte az 
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országban. Zenéjük bossa nova, samba és a swing hangulatát idézi ismert dallamokkal 
ötvözve.Szombat esti meghitt vacsora mellé Szabó Dávid jazz zongorista romantikus műsorát 
kínáljuk nagy szeretettel.  

Vasárnap kora délután szintén akusztikus zenével a Dr Jazz duó várja azokat, akik a 
repertoárjukon szereplő, swing, blues, latin, funky dallamokat szeretnék hallgatni…a zenekar 
két főből áll, ami a Dr. Tóth Gábor (zongora) és  Bauer Tamás (szaxofon) harmonikus duettjét 
jelenti. 

És mint az egy rendes ünnepen és vásáron illik, megannyi KÉZMŰVES kínálja majd egyedi 
portékáit, úgy mint sajtot, szörpöt, lekvárt, mézet, zöldséget, fűszereket, házi ecetet, csont 
eszközöket, szappant, krémet ....a kicsi pulyákat a Levendula Játszóház és Alkotóműhely, A 
pázmándi ÖTE tűzoltói, tűzoltóautói és sok-sok játék, kaland, móka várja… 
 

Szeretnénk ha minél többen részesévé válnának a pázmándi GASZTROmantikának!  
 Töltődjünk fel együtt a Szerelemvölgyben! 
 Bálint Borárium, Pázmánd Tel: +36 20 274 20 66, 
 www.balintborarium.hu, facebook.com/balintborarium 
 

ÉRDEKESSÉG- VIDÉK- Kertünk-Portánk  
 

 

Fűzfavesszőből készült szobrok népesítik be az erdőt 

A valaha legelterjedtebb  mesterség az emberiség történetében a fonott faanyagból készített 
kosárfonás, edények, használati tárgyak megalkotása volt.  A rugalmas, természetes 
anyagokkal való ilyenfajta munka inspirálta Annát, a brit szobrásznőt, aki ebből az 
ihletettségből hozta létre ezt a modern, kortárs művészeti formát az időtlen vesszőfonás 
minden csínját-bínját felhasználva hozzá. 

A tehetséges alkotó eleinte kosarakat, apró ajándéktárgyakat állított elő fonott 
fűzfavesszőből, de impresszív, mély benyomást keltő szobrászati alkotásai később már 
egészen más szintre emelték ezt a technikát – írja a My Modern Met 

https://sokszinuvidek.24.hu/kertunk-portank/
https://mymodernmet.com/outdoor-sculptures-anna-and-the-willow/
https://mymodernmet.com/outdoor-sculptures-anna-and-the-willow/
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Anna 10 éve kezdett el fűzfával dolgozni, miután részt vett egy hétvégi szobrászkurzuson. 

A természetes anyaggal való munka új világot tárt fel előttem, így vágtam bele a kosárfonás 
különböző technikáinak a megtanulásába. Élvezem, hogy az ősi művészet fogásait használom, 
és hozzáadom a saját lelkesedésem 

– mondta Anna. 

Az “Anna és a fűz” (Anna & the Willow) modern csavart adott ennek a legősibb, kortalan 
technikának. Elsőre meglepő, természet-ihlette, fűzfavesszőből készített szobrai úgy olvadnak 
bele természetes erdei környezetükbe, mintha egyenesen annak szerves részei lennének. 

Egy efféle nagyobb, kültéri alkotást először le kell rajzolni, úgy megtervezni aprólékosan, aztán 
lehet kiszabni és méretre vágni az acélvázat. Végül pedig egymásba fonódó fűzfavesszővel 
csavarja be Anna rétegenként a fémvázat, így mutatva meg annak lenyűgöző formáit. 

Fotó: Anna & the Willow  

Az egyik 9 láb magas szobor a „Skipton kastély erdeinek vadásznője” címet viseli, és egy nyilazó 
nőt ábrázol, gondolhatnánk akár a vadászat ősi római istennőjének, Dianának is első 
pillantásra. Az alkotást erdei környezetben helyezték el. A figyelemre méltó mű úgy fest, 
mintha az erdei ösvényből nőtt volna ki, és azért kelt volna életre, hogy bármelyik pillanatban 
kilője nyílvesszőjét. 
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Más munkáiban Anna életnagyságú állatokat mintázott meg, szarvasbikát, lovat, melyek úgy 
jelennek meg, mintha a tájat tanulmányoznák az időbe fagyva. 

 

LEADER Kiállítás- hogy könnyebb legyen a LEADER pályázat 
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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/

