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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! 
 

Megkezdődött a LEADER pályázatok benyújtása. Megjelentek a “Felhasználói kézikönyv 
elektronikus felült használatához és e-kérelem benyújtásához”, valamint az “ÉNGY tételek 
import segédlete” c. dokumentumok a LEADER helyi felhívásokhoz kapcsolódóan, amelyek 
a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok a “Kapcsolódó tartalmak” 
pont alatt érhetőek el. 

A támogatási kérelem benyújtására már elérhető a LEADER helyi felhívások menüpont, 
azonban a kitöltés megkezdésére az adott felhívásban szereplő benyújtási időszak kezdő 
napjától van lehetőség. 

Feltettük a honlapra a Gyakran ismételt kérdések (GYIK)összefoglalóját. 

http://hellovelence.hu/palyazatok-2014-2020 

A könnyebb használhatóság érdekében word formátumban is elhelyeztük az adatlapokat. 

Az igazolásokhoz kapcsolódó dokumentumokat kérjük word formában kitöltve részünkre 

elküldeni, hogy az általunk aláírt dokumentumokat előkészíthessük időben, személyesen 

vehetők át, előzetes bejelentkezés alapján. 

Felhívjuk a Velencei-tó LEADER HACS működési területén LEADER pályázatot benyújtók 
figyelmét arra, hogy minden esetben a felhívásokban leírtak figyelembe vételével állítsák 
össze a támogatási kérelmeiket. 

Rendkívül fontos, hogy folyamatosan kövessék nyomon a felhívások esetlegesesen 
megjelenő módosításait és az ezeknek megfelelő dokumentációk kerüljenek benyújtásra! 

 

https://www.facebook.com/velenceitoleader
http://www.hellovelence.hu/
http://www.palyazat.gov.hu/
http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok
http://hellovelence.hu/palyazatok-2014-2020
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Változik az ÉNGY elérhetősége! 

Tisztelt Ügyfeleink! A Vidékfejlesztési Program támogatást igénylői és kedvezményezettjei 

számára rendelkezésre bocsátott Építőipari Normagyűjtemény (ÉNGY) 2017.12.21-től a 

kérelmek kitöltésére szolgáló felületekkel egységes módon, ügyfélkapus belépés után érhető 

el. A belépést követően az „Elektronikus kérelemkezelés” menüben található az ÉNGY 

böngésző alkalmazás. 

Lehetőségük van az érdeklődőknek a Fórumokon, vagy előzetes bejelentkezés alapján 

személyesen is információt kérni, a pályázatok beadását megelőzően. A tájékoztatókon azok 

részvételére számítunk elsősorban, akiknek az alapvető információjuk már megvan a helyi 

felhívásokról és konkrét kérdéseik vannak, amelyben segítségre van szükség. 

SZAKMAI FÓRUM a LEADER Helyi Felhívásokról 

2018. február 7. szerda 10:00 
Velence Korzó  2481 Velence, Tópart u. 47. 

 
A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tisztelettel meghívja Önt szakmai 

fórumára. 

- VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM aktualitásai Előadó: Kutai Tibor 

- Velencei-tó LEADER HACS, LEADER Helyi felhívások 2018 

- Elektronikus felület használata 

- ÉNGY tételek, mellékletek 

- VP6-19.2.1-93-3-17 Értékmentés, a vidéki életminőség fejlesztése 

- VP6-19.2.1-93-4-17 Megőrzendő örökség együttműködésben 

 

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM a LEADER Helyi Felhívásokról 

2018. február 12. hétfő 15:00 
Velence Korzó  2481 Velence, Tópart u. 47. 

 
A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tisztelettel meghívja Önt tájékoztató 

fórumára, ahol a 2014-2020 LEADER Helyi Felhívások kerülnek bemutatásra 

 

- Velencei-tó LEADER HACS, LEADER Helyi felhívások 2018 

- VP6-19.2.1-93-1-17 Minőségi innovatív szolgáltatás fejlesztés, vállalkozás élénkítés 

- VP6-19.2.1-93-2-17 Innovatív minta értékű turisztikai vonzerő fejlesztések 

- VP6-19.2.1-93-3-17 Értékmentés, a vidéki életminőség fejlesztése 

- VP6-19.2.1-93-4-17 Megőrzendő örökség együttműködésben 

- Elektronikus felület használata 

- ÉNGY tételek, csatolandó mellékletek 

http://gmetleader.hu/2018/01/03/valtozik-az-engy-elerhetosege/
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A vidékfejlesztési projektek sikeres megvalósítását segítő tájékoztatót jelentetett meg a 
Miniszterelnökség 

A gazdák vidékfejlesztési beruházásainak eredményes megvalósítása érdekében 2017. 
december 7-én tájékoztatót jelentetett meg az EMVA Irányító Hatóság. Az iránymutatásból 
kiderül, hogy a nyertes pályázók a fejlesztéseik során felmerülő kérdésekben hogyan járhatnak 
el a gyakorlatban.  

A tájékoztató tartalmazza többek között a mérföldkövek, műszaki, illetve projekttartalom 
módosításának szabályait, a változás bejelentésre, projektmegvalósításra, létszámtartásra 
vonatkozó előírásokat. Emellett hasznos információk találhatók benne a Vidékfejlesztési 
Program keretében támogatott projektek közbeszerzésére, támogatási előleg igénylésére 
vonatkozóan, valamint a kötelezettségátadás folyamatára és az örökléssel kapcsolatos 
gyakorlati kérdésekre is. 

Fontos kiemelni, hogy a tájékoztatóban megjelenő iránymutatást több vidékfejlesztési 
pályázat módosítása, egységesítése is követ majd annak érdekében, hogy a gazdálkodók 
sikerrel valósíthassák meg beruházásaikat. 

A Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával 
kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdésekről megjelent tájékoztató a 
www.szechenyi2020.hu oldalon, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján, a 
www.nak.hu oldalon mindenki számára elérhető. 

(Miniszterelnökség) 

 

Az előadások után kóstoltak a fehérvári diákok  

Megjelent: 2018-01-25 11:10:12  

Székesfehérváron folytatódott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános, valamint 
középiskolások számára indított tájékoztató fórumsorozata. 

 
Január 23-án délelőtt Székesfehérváron a Hétvezér Általános Iskolában, valamint a Teleki 
Blanka Gimnáziumban volt lehetősége a tanulóknak részt venni az előadáson.  
– A kamarának van egy Itthonról otthonra nevű edukációs oldala az egyik nagy közösségi 
portálon, amelyet azért hoztunk létre, hogy széles körben tudjuk tájékoztatni azokat, akik nem 
a mezőgazdaságból élnek, viszont napi fogyasztói az általa előállított termékeknek. Célunk a 
tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, amelyet nem árt minél korábban elkezdeni, a 
megfelelő szemléletet kialakítani – mondta Süle Katalin, a NAK elnökségi szóvivője, zalai 
elnöke. 

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vidkfejlesztsi-program-keretben-trsfinanszrozott-projektek-megvalstsval-kapcsolatban-felmerlt-gyakorlati-krdsekrl-szl-tjkoztat
https://www.nak.hu/agazati-hirek/videkfejlesztes/161-gazdasagfejlesztes/95586-segitseg-a-vp-s-projektek-megvalositasahoz-es-elszamolasahoz
https://www.nak.hu/kamara/kamarai-hirek/megyei-hirek/95865-az-eloadasok-utan-kostoltak-a-fehervari-diakok
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Az eddigi visszajelzések pozitívak, a tanintézmények többsége igényt tart az előadás 
prezentációs anyagára is. Ezeket aztán kiválóan fel lehet használni a különböző tantárgyi órák 
keretében is, hiszen a téma – amely akár több tantárgyat is érinthet – alapvetően az 
egészséges táplálkozás. 
– Természetesen igyekeztünk figyelembe venni a korosztályos sajátosságokat és ennek 
megfelelően készülni, a már elsajátított ismereteiket beépíteni az előadásba. Míg az általános 
iskolásoknak a táplálkozásról mesélünk, addig a középiskolákban ezt kiegészítjük egy kis 
gazdasági kitekintés, illetve az Európai Unió élelmiszerpolitikája is bekerült az előadás 
anyagába. 

A tudatos fogyasztóvá nevelés mellett az agrárkamara célja az is, hogy a helyi termékekre 
ráirányítsák a figyelmet. Ebben Székesfehérváron Varga Imre, a NAK Fejér megyei elnöke, 
valamint Schultz György, a Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület vezetője volt a diákok 
segítségére, aki az őstermelői áruk előnyeiről is beszélt. 

A hazai termelőkkel szemben támasztott magas követelményeket külön kiemelte az elnöknő 
is az előadásban, amivel igyekezett tudatosítani a diákokban a magyar áruk kiváló minőségét, 
valamint azt a tényt, hogy az unió többi államából származó élelmiszerek bizony tartalmukat 
tekintve hagynak olykor kívánnivalót maguk után. Arról már nem is beszélve, hogy az akár több 
ezer kilométert szállított, utaztatott termények, termékek frissessége egészen más, mint 
azoké, amelyeket egy piaci nap reggelén szed le az őstermelő a kertben. 
– Nagyon fontosnak tartom, hogy a hazai termelők a minőség mellett a nevüket és az arcukat 
is adják a termékeik mellé, amely egyébként egy mobilalkalmazás segítségével és a termelői 
azonosítóval bárki számára megnézhető. Az applikáció segítségével ellenőrizhető az is, hogy 
az adott terméket hol, hogyan és milyen körülmények között termelték, állították elő – 
mondta el Süle Katalin. 

A mintegy tanórányi előadás végén a diákok maguk is megkóstolhattak többfajta termelői 
terméket: gyümölcsleveket, péksüteményeket, mézet, gyümölcsöket és tejtermékeket. 

 

Négy milliárd forint támogatás borszőlő ültetvények telepítésére 

A Miniszterelnökség borszőlő ültetvények telepítését támogató pályázatot hirdetett a 
Vidékfejlesztési Program keretében. Az új, mintegy 4 milliárd forint keretösszegű felhívásra a 
kérelmeket 2018. február 15-től lehet benyújtani. 

Az Európai Unió új szőlőtelepítési engedélyezési szabályozásának köszönhetően ugyan 
korlátozott mértékben, de alkalom nyílik a tagállamok számára a termelési potenciál 
növelésére. 

A magyar kormány a lehetőséget kihasználva a Vidékfejlesztési Program keretében, mintegy 
4 milliárd forint támogatást csoportosított át új borszőlő ültetvények telepítésére. 

A „Borszőlőültetvény telepítés támogatása” című felhívásra a borpiaci szabályozás szerinti 
telepítési engedéllyel rendelkező mezőgazdasági termelők és csoportjaik nyújthatják be 
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kérelmüket. A telepítés megvalósítására egyéni projekt esetén maximum 75 millió forint, 
kollektív projekt esetén pedig legfeljebb 150 millió forint vissza nem térítendő támogatás 
nyerhető. 

A Vidékfejlesztési Program keretében megjelent pályázatra 2018. február 15-től nyújthatók be 
a kérelmek a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon. 

Az egyes értékelési határnapokig benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra. A 
Miniszterelnökség felhívja az érintettek figyelmét, hogy a pályázati felhívás részleteiről 
a www.szechenyi2020.hu oldalon tájékozódhatnak. 

Forrás: Miniszterelnökség 

Borszőlő ültetvény telepítés támogatása  című pályázati felhívás 
 

1.      Kik pályázhatnak: 

Őstermelők / egyéni vállalkozók / fiatal mezőgazdasági termelők abban az esetben 
amennyiben a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben: 
  
-          mezőgazdaságból származó üzemméretük eléri a 6000 euró STÉ összegnek megfelelő 
méretet 
-          árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelő tevékenységből származott 
  
Jelen Felhívás szerint telepítési támogatás kizárólag borvidékbe sorolt településen 
megvalósuló, új telepítési engedély alapján telepített ültetvényekre vehető igénybe! 
  
2.      Támogatható tevékenységek 
  
2.1  Kötelezően megvalósítandó: 
-          Borszőlő ültetvény telepítése  
·         minimum tábla és ültetvényméret: 0,25 ha 
·         művelésmódnak megfelelő támrendszer kialakítását is  
  
2.2  Önállóan nem támogatható tevékenységek (kizárólag új ültetvény telepítése 
esetében) 
-         öntözőrendszer vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek kialakítása 
(víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén) 
-          öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása 
(építmények, vízkivételi  művek, gépek, berendezések, vízfogyasztás mérő berendezés, 
tápanyag utánpótlás rendszer) 
-          víztakarékos öntözési infrastruktúra és hozzá kapcsolódó műtárgyainak kiépítése, ahol 
kizárólag csepegtető vagy mikro szórófejes öntözési rendszer építhető ki. 
  
3.     Elszámolható költségek 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
https://www.szechenyi2020.hu/
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/agrar-videkfejlesztesert-felelos-allamtitkar/hirek/negy-milliard-forint-tamogatas-borszolo-ultetvenyek-telepitesere
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-         Előkészítési költségek: talajvizsgálat, talajfertőtlenítés, gyomirtás, tápanyagfeltöltés, 
szántás, mélylazítás, meglévő teraszok karbantartása 
-         Telepítési költségek: talajművelés, telepítés kitűzése, szaporítóanyag, 
telepítés(kézi/gépi), beöntözés 
-          Támberendezés költségei: végoszlop, soroszlop, véghuzal, huzal, feszítőszem, karó 
-          Egyéb: építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, projekt-menedzsment 
   
A támogatási kérelem benyújtásakor mellékelni kell a terület fekvése szerint illetékes 
hegybíró által kiadott új telepítési engedélyt!  
A támogatással érintett ültetvényt a projektmegvalósítás befejezésétől számított 13. 
borpiaci év végéig művelési kötelezettség terheli.  
   
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 
75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.  
A támogatás maximális mértéke: 50%, fiatal gazda esetében 60% 
  
A támogatási kérelmek benyújtására 2018.02.15. napjától van lehetőség. 
Első szakasz zárása: 2018.03.16.  
 

 

A Miniszterelnökség enyhített a fiatal gazda támogatások szankciórendszerén 

A kormány elkötelezett az ifjú agrárvállalkozók támogatása mellett, ezért a Miniszterelnökség 
több, az ÚMVP időszak alatt meghirdetett, a fiatal mezőgazdasági termelők induló 
támogatására vonatkozó jogcímrendelet módosításáról döntött. A szankciók enyhítésére 
vonatkozó 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet a Magyar Közlöny 2017. évi 225. számában jelent 
meg. 

A Miniszterelnökség folyamatosan felülvizsgálja a megjelent pályázati felhívásokat, illetve a 
korábbi időszak jogcímrendeleteit annak érdekében, hogy a projektek végrehajtása zökkenő 
mentesebb legyen, és a gazdálkodók minél hatékonyabban használhassák fel a 
rendelkezésükre álló forrásokat. A most megjelent rendelet az ÚMVP időszak fiatal 
mezőgazdasági termelők induló támogatását érintő jogcímrendeletek szankciórendszerének 
egységesítését és enyhítését szolgálja, amely a folyamatban lévő kérelmek elbírálásánál is 
irányadó. 

A rendeletben foglalt módosítások a 2009., 2012., 2014., illetve a 2015. évben meghirdetett 
fiatal gazda jogcímrendeleteket érinti. Annak érdekében, hogy az ifjú gazdák ne 
kényszerüljenek indokolatlan mértékű visszafizetésekre – emiatt ne lehetetlenüljön el a 
gazdálkodásuk – többek között enyhült a főállású mezőgazdasági termelővé válás, a képzési 
kötelezettség, illetve a gazdaság üzemméretének elérése kapcsán meghatározott szankciók 
mértéke. 

A Miniszterelnökség felhívja a figyelmet, hogy az érintettek részletesen tájékozódjanak a 
jogcímrendeletek megváltozott szankciórendszeréről és követelményeiről. A 35/2017. (XII. 
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27.) MvM rendelet a Magyar Közlöny 2017. évi 225. számában, illetve a www.njt.hu oldalon 
elérhető. 

 

Fiatal Gazda Hírlevél 

2018. január 27. 

Fiatal Gazda Konferencia - február 23. 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ JANUÁR 29. hétfő 

Az AGRYA február 23-án Budapesten tartja "Egy nap a jövőről" címmel a szokásos éves 
rendezvényét a Fiatal Gazda Konferenciát. A rendezvénynek az előttünk álló időszak 
támogatásai, azok a technológiai és piaci változások állnak, amelyekre érdemes odafigyelni. 
A rendezvényt Dr. Fazekas Sándor miniszter úr nyitja meg. 
Ismét, immáron harmadik alkalommal, megszervezzük a parlamenti pártok agrárpolitikusainak 
a vitáját. Ennek különös aktualitást ad az idei parlamenti választás és az, hogy az AGRYA 
készített egy javaslatot "Nemzeti minimum az agrár nemzedékváltásért". Ennek is a rendezvényen 
lesz a bemutatója. 
A Fidesz, a Jobbik és az MSZP agrár politikusa már visszaigazolta a részvételét. 
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött! 
Részletes program elérhető itt: 
http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fgk_2018_program_web.pdf 
Jelentkezési lap és további információk elérhetők itt: http://www.agrya.hu/fiatal-gazda-konferencia-
2018-februar-23 

 

Tavaly 690 milliárd forintnyi támogatást hagyott jóvá a Miniszterelnökség a VP-ből  

Tavaly 690 milliárd forintról, ebből decemberben 140 milliárd forintról, 61 500 támogatási 
kérelemről hozott pozitív döntést a Miniszterelnökség a Vidékfejlesztési Programban, 
amelyben 30 felhívás nyitott 315 milliárd forintos keretösszeggel - mondta a 
Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára kedden sajtótájékoztatón, 
Budapesten.  

Kis Miklós Zsolt jelezte: a Vidékfejlesztési programban a 2014-2020 közötti uniós ciklusban 
közel 1300 milliárd forint áll rendelkezésre. Kötelezettségvállalással 2017 végéig a 
Miniszterelnökség a források 87 százalékáról, mintegy 1127 milliárd forintról döntött. 

Kiemelte, hogy a Miniszterelnökség az energiahatékonyság javítására a programban eddig 
felhasználatlan összegekből önálló pályázatot hirdet januárban, 30 milliárd forintra a 
mezőgazdasági üzemek, 5 milliárd forintra pedig az élelmiszeripari kisvállalkozások 
pályázhatnak majd. Szintén januárban jelenik meg 4 milliárd forint keretösszeggel pályázati 
felhívás a borszőlő ültetvények telepítésére. A kérelmeket várhatóan február második felétől 
lehet majd a benyújtani - tette hozzá. 

http://www.njt.hu/
http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fgk_2018_program_web.pdf
http://www.agrya.hu/fiatal-gazda-konferencia-2018-februar-23
http://www.agrya.hu/fiatal-gazda-konferencia-2018-februar-23
https://www.palyazatihirek.eu/videkfejlesztes/3764-tavaly-690-milliard-forintnyi-tamogatast-hagyott-jova-a-miniszterelnokseg-a-videkfejlesztesi-programbol
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A kormány célkitűzéseinek megfelelően tavaly március 31-ig az összes, 68 pályázat megjelent 
a Vidékfejlesztési programban - emlékeztetett az államtitkár. Ebből 39 felhívás lezárult, közel 
233 ezer kérelemről döntöttek, amelyek 75 százaléka, több mint 168 ezer kérelem részesült 
pozitív elbírálásban. A kifizetések nagysága eddig 207 milliárd forint, 2016-ban 101 milliárd 
forintot fizettek ki, tavaly pedig 106 milliárd forintot - közölte.     Az államtitkár elmondta, a 
vidékfejlesztési források több mint 50 százaléka beruházásokra van elkülönítve, 665 milliárd 
forintból 487 milliárd forint értékben került sor kötelezettségvállalásra. 

Kis Miklós Zsolt ismertette, a Miniszterelnökség decemberben kötelezettséget vállalt mintegy 
15 milliárd forint értékében 140 állattartó telep korszerűsítésére benyújtott kérelemre, 
valamint közel 38 milliárd forint értékben 838 kisméretű terménytároló és szárító építésére és 
energiahatékonyság javítására irányuló kérelemre. 

Hozzátette, döntöttek még 22 milliárd forint értékben 3473 kérelemről kertészeti 
gépbeszerzés támogatásáról, valamint 28 milliárd forint értékben külterületi helyi közutak 
fejlesztéséről és 15 milliárd forint értékben mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott 
támogatásról. Többek között a kormány még kötelezettséget vállalt az erdősítés 
támogatására, gombaházak és hűtőházak létrehozására, a meglévők korszerűsítésére, illetve 
a tejágazat szerkezetalakítását kísérő állatjóléti támogatásra - sorolta. 

Forrás: kormany.hu 

 

Kistermelők és közösségi ételkészítők figyelmébe  

 A KISTERMELŐI élelmiszer-előállítás és -értékesítés jó higiéniai gyakorlat 
ÚTMUTATÓ: https://www.kisleptek.hu/ma_files/Kistermeloighp2017.pdf 

Ételkészítés, étkezés, étkeztetés kisokos, 2017. Közösségi főzéstől a közösségi kóstolóig. Mit 
lehet és mit kell tudni annak jogi háttéréről, hogy problémamentesen mindenki jóízűen 
ehessen? 
http://védegylet.hu/elelmiszer-onrendelkezes/792-2/ 

Kistermelői házhozszállítástól a webshopig 
https://www.kisleptek.hu/ma_files/tavertekesites1102.pdf 

 
 

Kilenc Fejér megyei rozé kapott arany minősítést XIX. Országos rozé borverseny 

https://www.smbleader.hu/egyeb-hirek/250-kistermelok-es-kozossegi-etelkeszitok-figyelmebe.html
https://www.kisleptek.hu/ma_files/Kistermeloighp2017.pdf
http://védegylet.hu/elelmiszer-onrendelkezes/792-2/
https://www.kisleptek.hu/ma_files/tavertekesites1102.pdf
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Minden évben, hagyományosan Miklós napon, Kunszentmiklóson rendezik meg az országos 
rozé borversenyt.  

Idén sorrendben a 19. megmérettetése volt ez a hagymahéj, vagy pink színű boroknak, az 
ország majd mindegyik borvidékéről érkeztek termékek a versenyre. Az új rozék jól 
vizsgáztak. Fejér megyében a borászok rendre szép sikereket érnek el e viadalon. Nem volt 
ez másképp most sem, Fejér 9 arany, és 6 ezüstérmet szerzett. 

Az agárdi Csóbor Jenő két aranyérmet nyert, ebből az egyik a Magyarországi Borlovagrendek 
Országos Szövetsége Különdíja elismerésében is részesült. A Székesfehérváron élő, de a 
szőlőit a Balaton parton termelő Feind Péter két bora lett aranyérmes. A legfényesebb érem 
díjazásban részesült még a borok között a pázmándi Bayer Gábor, az Etyeki kúria, az L. Simon 
László csapatának nedűje, illetve a Törley két rozé pezsgője. Ezüstérmet kapott: az agárdi L. 
Simon László két rozéja, Feind Péter, az etyeki Kertész Zoltán, a pákozdi Lics Balázs és a móri 
Molnár Pál terméke. 

Díjazottjaink a 2017. évi Országos Rozé Borvesenyen 

Hamarosan a boltjainkban is kaphatók az Országos Rozé Borversenyen díjazott 2017. évi rozé 
boraink: Szekszárdi Nora-Bora kadarka rozé ARANY érem; Szekszárdi Cabernet Sauvignon 
rozé EZÜST érem; Pákozdi Pinot Noire rozé EZÜST érem 
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Gazdag Program kínálat a Velencei-tónál 

Verebi Esték 2018. február 2. 

 

https://www.vereb.hu/index.php/15-cimlap/hirek/334-verebi-estek-2018-februar-2
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Gyertyafényes romantika Bálint-napon, a Bálint Boráriumban 
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A magyar néphiedelmek szerint Bálint napján választanak párt a verebek, ezen a napon 
tartják lakodalmukat a madarak. Ilyenkor jönnek vissza a vadgalambok is azokra a 
területekre, ahonnan ősszel elköltöztek.  Igaz Magyarországon a Valentin-napot csak 1990. 
óta tartják számon, a Bálint-napi népszokások nagy múltra tekintenek vissza. Február 14-e 
mindkét hagyomány szerint valamiképpen a szerelmesekhez, a párválasztáshoz kapcsolódik. 

Ezen jeles napot megelőzően szeretnénk Mi is a romantikus miliőnkben fogadni a szerelmes 
párokat! 

Február 10-én (szombaton) előzetes bejelentkezés alapján, 16.00-tól és 18.30-tól várjuk a 
gyertyafényes vacsorára vendégeinket! 

A nap emlékeként, minden pár számára az alkalomhoz kapcsolódó, személyre szóló apró 
ajándékkal kedveskedünk. 

 

AJÁNDÉK minden vacsorázó pár részére 

Pipere-Panni - természetes alapanyagokból - egyedileg készített kézműves szappan 
kollekciójából választhatnak a vacsora est résztvevői! 

 Több infó Pipere Panniról  

 

 Bálint-napi gyertyafényes vacsora 
             a dézsma pincében                  vagy               a panoráma teraszon                                
 Ti választhatjátok ki a helyszínt előre! 
  

http://piperepanni.hu/
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Ünnepi menü 
  
Bálint-napi meglepetés koktél 
(alkoholos/alkoholmentes) 
  
Hölgyeknek ajánljuk: 
Fácán esszencia húsos derelyével 
Rózsaszínűre sütött kacsamell, mézes-gyömbéres zellerpürével és fóliában sült burgonyával 
Szerelemvölgyi csokoládés sajttorta forró eper öntettel 
  
Uraknak ajánljuk: 
Tárkonyos fácánragu  leves                      
Tűzdelt szarvasfilé vörösboros ribizliraguval, házi burgonyafánkkal 
Panna cotta bazsalikomos epervelővel, karamellel 
  
 Menü ára: 4.650 Ft / ételsor 
  
Igény esetén az ételválasztásnál, lehetőség van a hölgyek és urak számára ajánlott menük 
közötti átjárásra - 2018. február 05–ig - előzetes írásbeli visszajelzés esetén ! 
  
Előzetes asztalfoglalásra szükség van:  e-mailen: info@balintborarium.hu vagy a                 06 
20 274 20 66-os telefonszámon. 

 

Velencei Karnevál a Velence Korzón 2018  

2018. február 10. 2481 Velence, Tópart u.  

Velencei Karnevál a Velence Korzón 2018. február 10-én. Tartsanak velünk egy valódi 
időutazásra! Képzeljenek el egy reneszánsz karneváli hangulatot. Vegyen részt a Velencei 
Karnevál felvonulásán! Középkori Piactér és számos program várja a látogatókat délelőtt 10 
órától este 21 óráig. 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-velencei-karneval-a-velencei-korzon.html
https://www.programturizmus.hu/telepules-velence.html
javascript:show_map();
http://balintborarium.hu/UserFiles/images/B%C3%A1lint-nap/b%C3%A1lint_nap_alaplogo.jpg
http://balintborarium.hu/UserFiles/images/slider/B%C3%A1lint_nap/valenitn-cs%C3%B3k-1024x640.jpg
http://balintborarium.hu/UserFiles/images/slider/B%C3%A1lint_nap/DSCF4073.JPG
http://balintborarium.hu/UserFiles/images/slider/B%C3%A1lint_nap/DSC_2869.jpg
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VELENCEI KARNEVÁL 

2018. február 10. 10:00 – 21:00 

KÖZÉPKORI PIACTÉR A VELENCE KORZÓN 
Házigazda a székesfehérvári Szabad Színház társulata és a Sub Rosa régizene együttes 
Műsorvezető: Rákóczi Ferenc 

Az úr 2018. évének második havában, annak tízedik napján, napkeltétől napnyugtáig tartó 
farsangi mulatsággal örvendezzünk ismét a tavasz közeledtére! 
Alkonyat után a parti homok lankás buckái között, a Velencei-tó pompás partján immár 
hagyományosan, ünnepélyes keretek között égettessék el a Télboszorka, melynek teste a 
nap folyamán általunk legyen teleaggatva minden, az úr 2017. évében elszenvedett búval és 
bánattal! És íme a program: Délelőtti és egész napos programok 10:00 – 18:00 Arcfestés, 
reneszánsz alkotó kuckó, középkori játékok 
Középkori piactér, életképek Kézműves kirakodóvásár 
11:00 – 11:30 Reneszánsz táncház Délutáni programok: 
13:40 Karneváli felvonulás gyülekező és INGYENES forró teával melegítés a Zöldliget 
Általános Iskolánál 
14:15 Jelmezes farsangi felvonulás a Zöldliget Általános Iskolától a Velence Korzóra 
gólyalábasokkal, síppal, dobbal 
15:30 Gólyalábasok a piactéren 
16:30 Reneszánsz divatbemutató 
17:00 Reneszánsz táncház 
17:30 Zsonglőr kabaré 
18:00 A Wertheim család cirkuszi artista bemutatója 
18:30 Reneszánsz táncház Mátyás királlyal és Beatrix királynéval 
19:00 Télboszorka égetés 
19:30 Tűzfészek Társulat Akrobatikus tűzzsonglőr show 

A nap folyamán, a piactéren, közös fotót készíthetsz Mátyás királlyal és Beatrix királynéval! A 
rendezvény ingyenesen látogatható! 
A programváltozás jogát fenntartjuk! 
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KASTÉLYMESÉK A kápolnásnyéki Halász-kastélyban  

 

Különleges programsorozat indult a kápolnásnyéki Halász-kastélyban. Havonta egy este 
különleges vendégek különleges helyszínen mesélnek különleges kastélyokról, épületekről, és 

http://www.halaszkastely.hu/index.php/26-kastelymesek-a-kapolnasnyeki-halasz-kastelyban
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az ezekhez kapcsolódó személyes történeteik segítségével hívják rendhagyó kalandozásra 
hallgatóságukat. A vendégekkel Rodics Eszter, a kastély igazgatója beszélget. 
Az estre a belépőjegy 1000 Ft. 

MESEMONDÓINK: 

2018. FEBRUÁR 16., PÉNTEK 18.00 ÓRA 
GRÓF NÁDASDY BORBÁLA  
mesél kalandos életéről, a Nádasdy-családról, a nádasdladányi kastélyról valamint legújabb 
könyvéről, amelynek címe Asszonyszerelem, asszonysors. 

2018. MÁRCIUS 23., PÉNTEK 18.00 ÓRA 
GULYÁS GÁBOR 
filozófus, a Szentendrei Múzeum Centrum igazgatója, a Ferenczy-kiállítás kurátora mesél egy 
családról, három iskolateremtő művészről, a Ferenczyek világáról az időszaki kiállítás 
záróeseményén. 
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Kultúrház,  Fantasztikus színházi előadást láthat a közönség 2018. február 2-án pénteken 
19:00 órától a sukorói Kultúrházban! 

Olt Tamás főszereplésével egyedülálló Rejtő Jenő est várja az érdeklődőket. A darab 
egyenesen a Nemzeti Színházból érkezik a sukorói színpadra! 

Jegyek 2018.01.22-től vásárolhatók a Kultúrházban hétköznapokon 16:00-18:00 óra között. 
Jegyár: 3.000 Ft 
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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/

