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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 

 
 

Tisztelt Partnereink, Tisztelt tagjaink, Tisztelt érdeklődők!  

A Helyi Fejlesztés Stratégia megvalósítására és a Helyi Akciócsoport működési és animációs 
költségeinek támogatására együttműködési megállapodást írtunk alá Vidékfejlesztési 
program irányító Hatóságával 2017.05.31-én 

A helyi felhívások (LEADER pályázatok) megjelenésének határideje legkésőbb 2017. 
október 31. 
A felhívások megnyitásának végső határideje 2017. december 31. 

 
A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú  Egyesület tagsága a 2017. május 18-án tartott 
közgyűlésén elfogadta a tervezési területéhez tartozó módosított Helyi Fejlesztési Stratégiát. 
Elfogadásra került:  

- a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2016. évi éves pénzügyi 
beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági 
jelentés), az erre vonatkozó könyvvizsgálói és a felügyelő bizottsági jelentés. 

- Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület a 2017.évi költségvetése  
 

- a Velencei-tó Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása az Irányító Hatóság Útmutatása 
alapján, LEADER pályázati menetrend,  
 

- Helyi Bíráló Bizottság ügyrendje, és HBB 

A tavalyi évben elkészített, majd elfogadott Helyi Fejlesztési Stratégiákat, a helyi pályázati 
felhívások megjelenése előtt, a LEADER Helyi Akciócsoportoknak önhibájukon kívül 
szükséges módosítaniuk. Ennek elsőszámú oka, hogy 2016-os év végén az Irányító Hatóság 
közölte a Helyi Akciócsoportokkal, hogy a 2007-2013-as fejlesztési időszakról az új 
fejlesztési időszakra áthúzódó kötelezettségvállalások, ún. determináció miatt a LEADER 

https://www.facebook.com/velenceitoleader
http://www.hellovelence.hu/
http://www.palyazat.gov.hu/
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fejlesztési keretek csökkentek. A fejlesztési források tekintetében a HFS tartalmazza a 4 
Intézkedést, és a hozzárendelt pénzügyi forrásokat, („9. Indikatív pénzügyi terv”).  

A módosítás a Stratégia megvalósítására rendelkezésre álló indikatív forráskeret 
csökkenése miatt vált szükségessé, de egyidejűleg a Cselekvési terv intézkedései keretében 
igényelhető támogatások hozzáférésének feltételei is változtak. Az új szabályoknak 
köszönhetően a térség szereplőinek szélesebb köre lehet jogosult a fejlesztési támogatások 
lehívására. 

A LEADER  program pályázati felhívásai várhatóan  - ősz folyamán jelennek meg. Jelenleg a 
pályázati felhívások előkészítése folyik,  a Miniszterelnökség, Agrár- Vidékfejlesztésért 
felelős Államtitkárság ellenőrzését követően jelenhetnek meg a pályázati felhívások. 

Amint konkrét információval tudunk szolgálni értesíteni fogjuk tagjainkat, tájékoztató 
fórumokat szervezünk, illetve a honlapunkon megtalálható lesz minden információ. 
Személyes konzultációra addig is van lehetőség velencei irodánkban. 

 

Indul a LEADER október 31.-el! 

A helyi felhívások (LEADER pályázatok) megjelenésének határideje legkésőbb 2017. 
október 31. (www.szechenyi2020.hu ) 
A felhívások megnyitásának végső határideje 2017. december 31. 

 

Keressenek bennünket! 

Honlapunkon megtekinthetik a módosított HFS-t, és egy összefoglalót a pályázati felhívások 
alapját képező LEADER cselekvési tervet. 

Folyamatosan tájékoztatjuk a leendő pályázókat, LEADER kisokost készítünk, hogy 
könnyítsük a tájékozódást. www.hellovelence.hu 

Mit kell tennie annak aki LEADER-ben akar pályázni? 

- ismernie kell Velencei-tó Helyi Fejlesztési Stratégiát 

- projekt ötletet nyújtott be 

- az intézkedések alapján alakítja ki pályázati költségvetését,  

- az elvárt LEADER elveknek a projekt megfelel 

- egyéb pályázati feltételek: (272/2014 (IX.6)) Kormányrendelet 

Ügyfélazonosító: Minden pályázónak rendelkeznie kell a Magyar Államkincstár által 
működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben igényelhető 
ügyfélazonosítóval. 

http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.hellovelence.hu/
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/hatalyos-ugyfel-nyilvantartasi-nyomtatvanyok-es-kitoltesi-utmutatok
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/hatalyos-ugyfel-nyilvantartasi-nyomtatvanyok-es-kitoltesi-utmutatok
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/hatalyos-ugyfel-nyilvantartasi-nyomtatvanyok-es-kitoltesi-utmutatok
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(Ezen a címen igényelhető: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ 

ugyfelnyilvantartas) 
 

-  Szechenyi2020 – palyazat.gov.hu: A pályázatok benyújtása elektronikus úton 
történik. Először a felhívás tervezete, majd véleményezés után megjelenik a felhívás 
véglegesen, a kiegészítő mellékletekkel együtt. A felhívás tartalmazza a csatolandó 
dokumentumok listáját.  

- A támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem 
igényelhető támogatás. 

- Építés esetén: Pontos építészeti műszaki tervdokumentáció, ennek alapján 
elkészített, építési normagyűjteményen (ÉNGY) alapuló költségvetés szükséges. 

- Pályázat benyújtása: elektronikusan, az mvh.allamkincstar.gov.hu felületén 
(Ügyfélazonosító szükséges!) 

- Minden szükséges csatolmányt a felületen szükséges feltölteni, többek között az 
üzleti tervet is. Ehhez segítségképpen tartozik kitöltési útmutató, amelyben 
szerepelnek az elvárt fejezetek.  

- A felületen részletes szakmai bemutatást kell írni: milyen területen, milyen 
eszközökkel, pontosan mire pályázunk, ki kell tölteni egy rövid összefoglalót is. 
Minden pályázat elején a beruházás költséghatékonyságát meg kell indokolni, kitérve 
az ár-érték arányra. 
- Értékelés: Tartalmat értékelő hatóságként a Miniszterelnökség értékeli a benyújtott 
pályázatokat. Az elbírálás hivatalosan 30 nap, de 60 napra meghosszabbodhat.  

 -- Minden tételre, eszközre vagy szolgáltatásra három árajánlatot kell kérni a 
pályázónak. Kivéve, ha egy kizárólagos forgalmazója van a terméknek (nemcsak 
Magyarországon, hanem nemzetközileg is! – erről a forgalmazótól kért igazolást kell 
benyújtani.) Az árajánlatoknak legalább három, egymástól és a kedvezményezettől 
független ajánlattevőktől kell származni. Az árajánlatok egymástól függetlenek, és 
tartalmazzák az ajánlat érvényességi idejét, ajánlatkérő és az ajánlattevő nevét, címét, 
adószámát, vagy adóazonosító jelét. Tartalmaznia kell továbbá a kiadási tétel műszaki 
adatait, mennyiségét és mértékegységét, nettó egységárát, nettó összegét, a felszámított 
áfát és bruttó összegét, pénznemét, amennyiben forinttól eltérő, az ajánlattevő aláírását, 
és az árajánlat kiállításának dátumát. (272/2014 (IX.6)) 

 

 

 

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
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Specifikus cél 

Intézkedés 

 
Ft 

Támogatás min-

max. mértéke 

(Ft)/projekt 

1, Helyi gazdaságfejlesztés 
vállalkozások megerősítésért, 
fennmaradásáért, és 
megújulásáért 
2, Modell értékű turizmus 
fejlesztés, innovatív turisztikai 
szolgáltatásokkal: fenntartható 
rekreációs, sport, és 
egészségturizmus 
megvalósításával  
 

1, Minőségi 

innovatív 

szolgáltatás 

fejlesztés, 

vállalkozás élénkítés 

90 000 000 

 

1.000.000.- 

4.500 000- 

1, Helyi gazdaságfejlesztés 
vállalkozások megerősítésért, 
fennmaradásáért, és 
megújulásáért 
2, Modell értékű turizmus 
fejlesztés, innovatív turisztikai 
szolgáltatásokkal: fenntartható 
rekreációs, sport, és 
egészségturizmus 
megvalósításával  

2, Innovatív minta 

értékű turisztikai 

vonzerő fejlesztések 

32 864 839 1.000.000.- 

10 000 000.- 

1, Dinamikusan fejlődő 

települések a térség belső 

erőforrásainak és a hálózati 

együttműködéseknek 

köszönhető vonzó élettér 

biztosítása a jövő 

nemzedékének 2, Modell 

értékű turizmus fejlesztés, 

innovatív turisztikai 

szolgáltatásokkal: fenntartható 

rekreációs, sport, és 

egészségturizmus 

megvalósításával 3, 

Fenntarthatóság A táji és 

épített, természeti és kulturális 

örökség és helyi identitás 

védelme, megőrzése, 

megújítása, fenntarthatóság 

biztosításával   

3, Értékmentés, a 

vidéki életminőség 

fejlesztése 

54 000 000 1.000.000.- –

4 500 000.- 



HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET      2017/06 

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

1, Dinamikusan fejlődő 

települések a térség belső 

erőforrásainak és a hálózati 

együttműködéseknek 

köszönhető vonzó élettér 

biztosítása a jövő 

nemzedékének 

3, Fenntarthatóság A táji és 

épített, természeti és kulturális 

örökség és helyi identitás 

védelme, megőrzése, 

megújítása, fenntarthatóság 

biztosításával   

 

5. Megőrzendő 

örökség 

együttműködésben 

27 000 000 1 000 000-

10 000 000 

ÖSSZESEN  204 774 733  

Jelen Hírlevelünkben részletesen bemutatjuk a 3. sz Intézkedést, és jó példákat 
mutatunk be, hogy könnyebb legyen készülni a pályázatra 

1. Az intézkedés 
megnevezése 

Értékmentés a vidéki életminőség fejlesztése 

2. Specifikus cél: Fenntarthatóság: A táji és épített, természeti és kulturális örökség és 
helyi identitás védelme, megőrzése, megújítása, fenntarthatóság 
biztosításával   
Dinamikusan fejlődő települések a térség belső erőforrásainak és a 
hálózati együttműködéseknek köszönhető vonzó élettér biztosítása a 
jövő nemzedékének 

Modell értékű turizmus fejlesztés, innovatív turisztikai szolgáltatásokkal: 
fenntartható rekreációs, sport, és egészség turizmus megvalósításával 

3. Indoklás, alátámasztás A HFS szükséglet felmérése rámutatott, hogy az élhető település 
fogalmának ma már szerves része kell, hogy legyen az igényesen 
kialakított köztér, legyen az park, történelmi kastélykert, játszótér, vagy 
egy egyedi part-menti sétány. Nagyon fontos, hogy meglévő  épített 
értékeink megóvása, felújítása, és funkciókkal történő megtöltése 
folyamatosan megvalósulhasson. Az igényes élettér a települések 
demográfiai helyzete, népességmegtartó képessége tekintetében is 
fontos szempont, továbbá a kreatív, szellemi tevékenységet, folyamatos 
inspirációt igénylő tevékenységek betelepülésnek is kedveznek. A 
megfelelő környezetminőség az életminőség meghatározó tényezője, a 
HFS-ben megjelölt célok érdekében, a térségi kiegyensúlyozott 
esélyegyenlőség érdekében, több célcsoportnak is helyet biztosító 
közösségi életterek létrehozása, és a turisztikai termékfejlesztésekhez 
kötődő, pl. sport, rekreációs szolgáltatások innovatív megvalósítását 
célzó, attrakciók létrehozásának és fejlesztésének a támogatása. Olyan 
fejlesztések támogathatók, amelyek a térség adottságaira fókuszálva a 
HFS-ben megfogalmazott célokra és szükségletekre reagálnak, többek 
között:  

-  kapcsolódnak a nagyobb térségi fejlesztésekhez, erősítik a 
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partnerséget, az együttműködéseket.  
- támogatják a turisztikai termékfejlesztéseket, az egyedi 

egyedülálló megközelítéseket (sport, rekreáció, aktív, szelíd 
turizmus, kultúra, stb.) 

- amelyek a legrövidebb időszak alatt biztosíthatják: a 
települések identitásának növelését,  

- a települések idegenforgalmi bekapcsolódását a turizmusba, a 
rekreációs lehetőségek széles skáláját biztosítják 

- felgyorsítják a háttértelepülések felzárkóztatását mind a 
gazdasági élet mind az idegenforgalom területén 

 

4. A támogatható 
tevékenység területek 
meghatározása: 

Közösség építő programok helyszíneinek biztosítása, civil szervezetek 
működésének és közösségépítő tevékenységeinek támogatása, 
közösségi szabadidős tevékenységek elősegítése a HFS-ben 
meghatározott célok elérése érdekében.  

1, Elsősorban a térségi egységes szabadidő pontok kialakítására: sport, 
rekreációs tevékenységek helyszíneinek és eszközeinek biztosítása, 
szabadtéri fitnesz, street workout eszközök, programok egységes 
bevezetése a településeken, amelyek egymásra épülve tematikus 
útként funkcionálva  „ Bejárható Velencei-tó „ programot biztosítanak 
a helyiek, és látogatók részére, minden korcsoport számára elérhetően: 

- szabadtéri innovatív játszóterek, fitnesz, street workout eszközök 
beszerzése, telepítése 

2.Az egészséges, élhető vidék kultúra, művészet, zene, 
készségfejlesztés, egészségtudatos formálása civil szervezeteken 
keresztül, és ifjúsági közösségi karakterisztikus programok kialakítása 
amely a fiatalok közösségi részvételét is biztosítja. 

- ifjúsági programok, készségfejlesztés 

- tematikus táboroztatás, műhelymunkák-helyben elérhető 
kompetencia fejlesztés (kultúra, művészet, zene, készségfejlesztés) 

3. Civil szerveztek eszközfejlesztése  

- felújítás, eszközbeszerzés,  épületek, építmények építése (felújítás, 
bővítés, új építés), külső és belső rekonstrukció, energetikai fejlesztés,  
2,      eszközök beszerzése 
3.   rendezvény, marketing a projekt teljes költségvetésének maximum 
20%-ig támogatható 

5. Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 

Az intézkedés kiegészítő jellegű, VP és TOP egyéb forrásaitól leválasztva 
Az intézkedés keretében olyan tevékenységek is támogathatók, amelyek 
kacsolódnak a „Bejárható Magyarország” jármódjaihoz, de abból nem 
támogathatók, és elkülönülnek a TOP és VP. céljaitól, illetve más 
forrásból nem támogathatóak. A fejlesztések összhangban vannak a 
HFS-ben megfogalmazott elvárásokkal. 

6. A jogosultak köre  önkormányzat,  nonprofit szervezet, egyházi jogi személy; 

7. A kiválasztási kritériumok, 
alapelvek: 

A támogatott projekteknek a HFS-ben megfogalmazott szükségletekre 
kell épülnie, hozzá kell, hogy járuljon a települések fejlődéséhez, 
lehetőség szerint a településkép javításához. A közösségi élet, szabadidő 
felhasználás új formáihoz, célcsoport orientáltan és újszerű 
együttműködésekhez.  
Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték hálózati 
együttműködésben való részvétel.  
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Olyan fejlesztések támogathatók, amelyek a térség adottságaira 
fókuszálva a HFS-ben megfogalmazott célokra és szükségletekre 
reagálnak, kapcsolódnak a nagyobb térségi fejlesztésekhez, erősítik a 
partnerséget, az együttműködéseket. A pályázó vállalja, hogy a 
megvalósult fejlesztést nyílt nap, és PR anyagok megjelenésével 
bemutatja. A hálózati együttműködés mellett helyi, térségi civil 
szervezetekkel együttműködik. Esélyegyenlőség, a társadalmi integráció 
és a környezeti fenntarthatóság szempontjainak megjelenése a 
projektben. 
A pontozási rendszer,a végleges pályázati feltételek, és felhívás 
Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Helyi Pályázati 
felhívása  www.szechenyi2020.hu és a www.hellovelence.hu  
honlapokon kerül meghirdetésre, és meghatározásra. 

8. Tervezett forrás: a. 54 000 000 

b. 85%-os támogatás 

c. minimum 1 millió Ft maximum 4,5 millió Ft 

d. vissza nem térítendő 

a támogatás módja: hagyományos vagy egyszerűsített
 
költségelszámolás 

9. A megvalósítás tervezett 
időintervalluma 

2017-2018 folyamatos forráskimerülésig 

10. Kimeneti indikátorok: 16-20 projekt 
2 egyház 
8 önkormányzat 
10 civil szervezet 

 

A pályázat csak egyedi, innovatív elemeket tartalmazó szabadidő gyermek vagy felnőtt játszótér 

építését támogatja. Legalább egy olyan elemet kell tartalmaznia ami különleges nem megszokott, 

hogy a sajtó megjelenésekben kiemelhető legyen. 

 

http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.hellovelence.hu/
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Természetfotós játszóteret alakítottak ki a fővárosi Füvészkertben Máté Bence világhírű 

természetfotós segítségével. A mYnest névre keresztelt létesítmény már várja is a kicsiket. 
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Vizes játszóterek 

 



HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET      2017/06 

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

 

 

Sok támogatási kérelem van elbírálás alatt  

Megjelent: 2017-06-07 16:00:51  

Kis Miklós Zsoltot, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkárát és 
Kovács Zoltánt, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkárát az 
Országgyűlés mezőgazdasági bizottsága a Vidékfejlesztési Program aktuális 
helyzetéről hallgatta meg. 
Valamennyi vidékfejlesztési pályázatot kiírták a határidőig, 68 pályázatot hirdettek meg 
összesen mintegy 1300 milliárd forint értékben március 31-ig – mondta Kis Miklós Zsolt 
szerdán, az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságának ülésén. Az agrár-vidékfejlesztésért 
felelős államtitkár kiemelte: 30 olyan pályázat van, amit véglegesen lezártak – vagy a 
forrásokra való hozzájutást, a pályázati lehetőséget felfüggesztették –, mintegy 823 milliárd 
forint meghirdetett keretösszeggel. A 68 pályázatból 29 van nyitva, mintegy 431 milliárd 
forintos keretösszeggel. 

A nyitva álló pályázatok között példaként megemlítette az öntözésfejlesztést, amelynek a 
kerete mintegy 50 milliárd forint – eddig csak 14 milliárd forint igény érkezett. Emellett az 
ültetvénytelepítési jogcím is pályázható, aminek a kerete 19,3 milliárd forint, és itt is vannak 
még szabad források. A fiatal gazdák induló támogatása szintén nyitva lévő támogatás, 
amire mintegy 38 milliárd forint a keret, és folyamatos a benyújtási lehetőség. Eddig mintegy 
41 milliárd forint igény érkezett. Hozzátette: a mezőgazdasági vállalkozások 
tevékenységbővítő – főleg a falusi turizmus terén alkalmazható – pályázata is nyitva áll még 
mintegy 36 milliárd forintos keretösszeggel. Megjegyezte, vannak olyan pályázatok, amelyek 
március végén megjelentek ugyan, de még nincsenek nyitva, mivel 60 napos felkészülési 
időt adnak a pályázóknak általában a kérelem benyújtására. Ez 9 pályázat esetében áll fenn, 
mintegy 33 milliárd forint értékben. 

Kis Miklós Zsolt közölte: a rendelkezésre álló mintegy 1300 milliárd forint forrásból mintegy 
480 milliárd forint sorsa dőlt el, ezek kötelezettségvállalások és determinációval érintett 
korábbi pénzek, amelyek a keretösszeg mintegy 37 százalékát teszik ki. A 
kötelezettségvállalással érintett összeg a 480 milliárd forintból mintegy 336 milliárd forint. 
– Sok támogatási kérelem van elbírálás alatt – mondta az államtitkár. – Így például az agrár-
környezetgazdálkodási program második körére vonatkozó pályázatok mintegy 40 milliárd 
forintos keretösszeggel, és az élelmiszeripari támogatás elbírálása is a végéhez közeledik; 
erre a jogcímre mintegy 274 milliárd forint igény érkezett be. Ebből az első szakaszban 
mintegy 126 milliárd forint a támogatási kérelem. 

Mint mondta, elbírálás alatt van a településképet befolyásoló épületek külső rekonstrukcióját 
segítő pályázat, amelyre több mint 76 milliárd forint igény érkezett be, illetve döntés várható 
az egyedi szennyvíz-kezelés első és második szakaszában benyújtott kérelmek esetében is. 
Ezek mellett a következő hónapban várható döntés a kertészeti pályázatok egy részére, 
továbbá az állattartó telepekre vonatkozó pályázatok egy részére is, eddig mintegy 100 ezer 
támogatási kérelmet nyújtottak be az igénylők. 
– A támogatói döntések a legfontosabb pályázatok esetében még a nyáron, szeptemberre 
megszületnek – mondta az államtitkár. Hozzáfűzte ugyanakkor, hogy a benyújtott pályázatok 
90 százalékában szükséges volt a hiánypótlás. 

Kis Miklós Zsolt kiemelte: az idei év végére mintegy 280-300 milliárd forintot fizethetnek ki a 
pályázóknak, az év végéig a kötelezettségvállalási terv mintegy 1100 milliárd forint, eddigi 

https://www.nak.hu/agazati-hirek/videkfejlesztes/161-gazdasagfejlesztes/94099-meg-431-milliard-forint-videkfejlesztesi-forrasra-lehet-palyazni
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mintegy 500 milliárd forintot ért el a kötelezettségvállalás, amelyet mintegy további 600 
milliárd forinttal növelnek. 

Kovács Zoltán mindezt azzal egészítette ki, hogy a kormányhivatali főosztályokon végzett 
munka az irányító hatóság és az államkincstár tevékenységétől függ, de a 
kormányhivataloknál nincs álló ügy pillanatnyilag. 

 

Pápai Agrárexpon jártunk!  2017 

2017-ben 21. alkalommal rendezték meg a Pápai Agrárexpot, amely Pápa városának egyik 
legnagyobb programja, idén 2017. május 19-21. között került megrendezésre a Városi 
sportcsarnok területén. A 3 napos rendezvényen a kiállítók benti és kültéri standokon 
mutatkozhattak be.  

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, GEMARA SK, Mezőföld HACS-al közösen mutattuk 
be eredményeinket, termékeinket. Az Egyesület szolgáltatók prospektusaival, saját 
kiadvánnyal népszerűsítette a Velencei-tó térségét. 

A megnyitóra május 19-én 10:30-kor került sor, amelyre már szép számmal érkeztek 
érdeklődők. Ezután kezdődött a védnöki szemle. A mezőgazdaság tavaly a magyar 
gazdaság hajtóerejét jelentette – fogalmazott a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti 
államtitkára a vasárnapig tartó 21. Pápai Agrárexpo pénteki megnyitóján.  

Nagy István elmondta: a fejlesztésre fordítható agrártámogatások óriási lehetőséget 
jelentenek az ágazat számára. A hosszú távú biztonságos működést a kiszámítható  

bevételek alapozzák meg – húzta alá- Nagy István közölte: 16500-zal bővült tavaly a 
mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma, hozzátéve, hogy kiemelten fontos az utánpótlás, 

amit az ágazatot jellemző folyamatos innováció 
garantál.  Jakab István, az Országgyűlés 
elnöke, a Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) 
elnöke elmondta: az élelmiszergazdaságban 
robbanásszerű a változás, ami a klímaváltozás 
által előidézett kihívásokkal párosul. A 
klímaváltozásra méltó válasz adható az ágazat 
modern eszközeivel – emelte ki. 

Elmondta azt is, hogy a Pápai Agrárexpóhoz 
hasonló rendezvények jó alkalmat teremtenek 

arra, hogy a mezőgazdaság eredményei megismerhetők legyenek. Győrffy Balázs, a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke úgy vélte, az expo megtalálta helyét a város, az 
ország és az agrárium életében. A tavalyi Pápa expón 120 kiállító és 13 ezer látogató volt 
jelen, az idén pedig közel 140 kiállítóval nyit a rendezvény 4.700 négyzetméteren, köztük a 
mezőgazdasági gépforgalmazók képviseltetik magukat a legnagyobb számban, ők mintegy 
2.600 négyzetméteren várják az érdeklődőket. 
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A XXI. Pápái Agrárexpo keretében vadászati konferenciát szervezett az Országos Magyar 
Vadászkamara Veszprém megyei szervezete és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
„Módosult a vadászati törvény – változó 
feladatok” címmel. 

A rendezvényen Györffy Balázs a NAK elnöke 
előadást tartott „Vadkár – jogok és 
kötelezettségek, vadkár felmérési útmutató” 
témakörében. Mint mondta, az elmúlt két 
évtizedben szinte folyamatosan emelkedett a 
térített mezőgazdasági vadkár mértéke, 2015-
ben meghaladta a 2,3 milliárd forintot. A 
rendelkezésre álló adatbázisok alapján a 
probléma jól láthatóan a dél- és nyugat-
dunántúli, úgynevezett nagyvadas megyékre 
összpontosul (a mezőgazdasági vadkár felét 
Somogy, Vas és Zala megye adja). Ugyanakkor a vadkárral alacsonyabb mértékben érintett 
régiók (jellemzően a dél-alföldi megyék) agrártermelői is folyamatosan panasszal élnek az 
őket érintő vadkárok miatt. 

 

Vidéki élmények a nagyváros szélén, A Fertőzug Szabadidőpark 

Egyszer volt, hol nem volt, Székesfehérváron innen, az M7-es autópályán túl, ahol a kurta 
farkú malac túr .... egy igazán különleges udvar. Hajdanán Börgöndpuszta volt a település 
neve, ahol a Dinnyési-fertő zugában egyre több állat éldegélt ebben az udvarban. 
És ahogy nőtt az állatok száma, úgy nőtt az őket látogató gyerekek száma is. A városi 
gyerekek csak ámultak a sok birka, kecske, ló, disznó, tyúk, kacsa, liba, pulyka láttán, hiszen 
még ilyeneket sem láttak otthon és akkor még nem beszéltünk az ormányos medvéről, az 
alpakáról és egyéb különleges szerzeményekről. A gyerekek hol Ropit, az őzikét etették 
kézből, hol a nyuszikat vették az ölükbe egy dögönyözésre, vagy Csutka, a csüngőhasú 
disznó rohangáló kismalacaiban gyönyörködtek. 
Jöttek a szülőkkel, nagyszülőkkel, az óvodával, iskolával, itt tartották a szülinapi zsúrokat és 
nyáron itt táboroztak. Lassan megtanulták, hogy melyik állat mit eszik, hogyan viselkedik, 
melyikkel hogyan kell bánni és hogy egy állat mennyi szeretetet tud adni egy embernek. Az 
állatok türelemre, odafigyelésre és szeretetre tanították a gyerekeket. 
A Fertőzug Szabadidőpark, vagyis Állatsimogató első vendégei lassan már felnőttek, de 
mindig jön egy újabb generáció, aki rácsodálkozik itt a természet szépségére, aki nyitott 
azokra az élményekre, amelyet a városban nem, de nálunk megtalál. Várjuk őket szeretettel! 
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Kültéri készségfejlesztő játék 

 

 

Az agárdi L.Simon borászat rangos versenyen ért el sikereket 

Tizenhatodik alkalommal rendezték meg az Országos Syngenta Borversenyt, amelyre idén 
összesen 459 nevezés érkezett az ország összes bortermelő térségéből. A siófoki díjátadón 
elhangzott: a kihívásokkal teli tavalyi év ellenére kiváló 2016-os borok kerültek a zsűri elé. 
Czigány Tibor, a Syngenta ügyvezető igazgatója köszöntőjében elmondta: a hazai szőlészeti 
és borászati ágazat folyamatos fejlődése jól lemérhető az agrárvállalat immár 16. éve 
rendezett borversenyén, amelyre idén összesen 455 bor és 4 pezsgő érkezett az ország 
valamennyi borvidékéről. 
A szakmai berkekben is nagy elismerésnek örvendő országos megmérettetésen 172 termelő 
391 borát értékelték a bírák. A 89 aranyérem között 6 nagy arany és 3 Quadris díj is 
született. 
Az L. Simon Borászat aranyérmes borai: 
 
Etyek-Budai Rajnai Rizling 2016 (a címkén megjelenő fantázia neve: Billegető cankó) 
Etyek-Budai Zöld Veltelini 2016 (a címkén megjelenő fantázia neve: Zöldike) 
Etyek-Budai Kékfrankos Rozé 2016 (a címkén megjelenő fantázia neve: Rozsdás csuk) 
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„Egy család – három iskolateremtő művész – Ferenczy Károly, Ferenczy Noémi, 
Ferenczy Béni” 

című kiállítás a kápolnásnyéki Halász-kastélyban 

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület szorosan együttműködik a Velencei-tavi 
Kistérségi Alapítvánnyal, közös projekteket valósít meg. Ezért is fontos, hogy országos hírű 
kiállításokat rendeznek, amelyre nagyon sok érdeklődő érkezik, akár csak a kiállítás miatt. 

 2017. május 1-jén nyitották meg az „Egy család – három iskolateremtő művész – Ferenczy 
Károly, Ferenczy Noémi, Ferenczy Béni” című kiállítást, amelynek a felújított kápolnásnyéki 
Dabasi Halász-kastély ad otthont. A kiállított alkotások a szentendrei Ferenczy Múzeumi 
Centrum gyűjteményének darabjai.  

A kiállítást Kósa Lajos, országgyűlési képviselő, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője 
nyitotta meg, aki a család munkásságának elismerése mellett megemlítette, hogy jelenleg is 
nagyon sok műtárgy van a magyar múzeumok raktáraiban, amelyek ezáltal a látogatók előtt 
rejtve maradnak.  

A köszöntő beszédet L. Simon László, országgyűlési képviselő, a Velencei-tavi Kistérségi 
Alapítvány alapítója mondta el. Beszédében kiemelte, hogy a Ferenczy kiállítással egy 
időben nyílt meg a kastély toronyszobájában lévő állandó kiállítás, amely a kastély, illetve a 
Halász-család történetét mutatja be.  

A kiállítás érdekessége, hogy ritka a művészvilágban az olyan család, amelynek tagjai 
egyenrangú műveket tudnak alkotni. Az alkotások között megtekinthetjük Ferenczy Károly 
festő festményeit, Ferenczy Noémi gobelinművész csodálatos műveit, amellyel a 
gobelinművészetet a monumentális művészet rangjára emelte, illetve ikertestvére, Ferenczy 
Béni Kossuth-díjas magyar szobrász, éremművész, grafikus alkotásait. Mind a festmények, 
mind a szobrok és gobelinek tökéletesen visszatükrözik a 19. század végétől az 1956-os 
forradalomig tartó időszakot.  
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Vereb Vitéz Napja 2017 

 

Május 7-én rendezték Vereben a hagyományőrző eseményt, a Vereb Vitéz napját. Az 
emléknap a verebi honfoglalás kori sír felfedezésének évfordulóján kerül megrendezésre 
minden évben, 2009 óta. A 2017-es rendezvény fővédnöke Vargha Tamás HM parlamenti 
titkár, védnöke pedig Tessely Zoltán országgyűlési képviselő volt.  

A program kezdéseként délelőtt a résztvevők kivonultak a Pogánykőhöz, amelyet meg is 
koszorúztak. 

Vereb polgármestere, Kurcz Mária mondott megnyitó beszédet a sportpályán, melyet a 
Dalos Ajkú Szépasszonyok előadása, majd a Verebi Végh János Általános Iskola tanulói 
táncos műsora követett.A Himnusz eléneklése után 11 órai kezdettel dr. Görög István, a 
Katonai Emlékpark Pákozd ügyvezető igazgatója tartott emlékbeszédet. 

A törzsek neveit viselő települések közül a tavalyi évben Nyék volt a meghívott vendég, idén 
a 45 éves Jenői Asszonykórus lépett fel. 

Olyan programokon vehettek részt az érdeklődők, amelyek értéket közvetítenek. Az egész 
nap a múlt tiszteletéről, a hagyományok ápolásáról és továbbörökítéséről szólt: 
hagyományőrző csoportok mellett a gyerekeket kézműves foglalkozások várták, ahol 
elkészíthetik a saját játékaikat, ékszereiket, és megtanulhatnak alapvető harci játékokat is.  

Az ide látogatók kedvükre kóstolhatták meg a Pázmándi Spájz finomságait, válogathattak a 
helyi és kistérségi kézműves termékek között, megcsodálhatták Biró Csaba bronzöntő, 
Kocsy Márton díszmű és fegyverkovács, Sáfár Benedek nyeregfaragó és szíj-gyártó mester 
alkotásait. Kipróbálhatták a kötélverést, az íjászatot, illetve a Hungarikum játszóházat is. A 
látogatóknak lehetőségük volt továbbá hun ételeket kóstolni, és korhű fegyveres bemutatókat 
megtekinteni.A nap zárásaként Vikidál Gyula adott koncertet, amely sok érdeklődőt vonzott. 
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A támogató önkormányzatok Baranyajenő, Kápolnásnyék, Kérsemjén, Magyarkeszi és 
Vereb, a Nyék, Megyer, Kürt, Gyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi törzsek nevét viselő 
települések. 
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Vizes játszótér Győrött 

A Bisinger sétányon kialakított park különlegessége, hogy a gyerekek vízzel kapcsolatos 
játékszerekkel játszhatnak, zsilipeket mozgatva, maguk irányíthatják a víz útját, ők 
"üzemeltetik" a játékokat. A vizes játszótér ötlete Somogyi Tivadar alpolgármestertől 
származik, aki Ausztriában látott hasonlót. A megvalósításon végül a belváros másik 
önkormányzati képviselőjével, Fekete Dávid alpolgármesterrel együtt dolgozott Borkai Zsolt 
polgármester támogatása mellett.  

 

"Amellett, hogy a nyári melegben jóleső felfrissülést biztosít a vizes környezet, a gyerekek 
játékosan, szórakozva ismerhetik meg a fizikai, mechanikai törvényszerűségeket, 
fejleszthetik készségeiket, tudásukat" - mondta az átadáson Somogyi Tivadar. Fekete Dávid 
hozzátette: "A beruházással Győr egy újabb népszerű attrakcióval gazdagodott, ahol az itt 
élő és a hozzánk látogató gyerekek egyaránt jól érezhetik magukat. A meglévő 
játszóeszközökkel egy olyan komplex játszótéregyüttes jött létre a Bisinger sétányon, amely 
akár egész napos kikapcsolódást is nyújthat a családoknak". 

A különleges játszótéren  a gyerekek különböző, vízzel kapcsolatos játékszerekkel 
játszhatnak, méghozzá úgy, hogy közben a víz útját maguk irányítják, a játékokat ők 
„üzemeltetik". A játékelemek között találhatóak nyitható-zárható zsilipek, ugrálókövek, 
vízkiemelő spirál, tekerős kút, vízköpő kakashinta, csónak, ivókút és több csobogó, vízköpő, 
fúvóka teszi még érdekesebbé a parkot. 
 
A gyerekek játékosan, szórakozva ismerkedhetik meg a fizikai, mechanikai 

http://www.kisalfold.hu/kepek/gyorben_az_orszag_legnagyobb_vizes_jatszotere/2033772/


HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET      2017/06 

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

törvényszerűségeket, fejleszthetik készségeiket, tudásukat. A meglévő eszközökkel egy 
olyan komplex játszótéregyüttes jött létre a Bisinger sétányon, amely akár egész napos 
kikapcsolódást is nyújthat a családoknak. 

Vizes játszótér a Hullám Csónakházaknál 

Pesterzsébet legújabb vizes játszótere a Duna partján, a Hullám Csónakházak 
szomszédságában található. A vizes játszótér közepén található egy kis fahajó, benne 
mindenféle kütyüvel (értve ez alatt a gombokat, mozgatható kapcsolókat) és kormánnyal. 
Mellette a játszótér egyik visszatérő eleme, egy ugrórámpa, ahonnan a homoktengerbe 
ugorhatnak a gyerekek. A dombról érkező csúszdák is stílusosan hullámos kialakítást 
kaptak. A csúszkát cápás borítás díszíti. Számunkra a legizgalmasabb a vizes rész volt. A 
helyszín legizgalmasabb része kétségkívül a vizes rész. Érdemes  kis papírhajókat készíteni 
(vigyetek magatokkal papírt), melyeket le lehet ereszteni az erre a célra kialakított 
csatornákon. Igazán izgalmas, ahogy a kis favályúkban kanyarog a víz, egészen a pici 
medencéig, közben egy csomó apró felfedeznivalót is lehet találni a minifolyón. Ha valami 
miatt nem működik a kút, lehet merni vizet a Dunából is.  
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jelentkezés: info@velenceitoleader.t-online.hu  

 

 

 

Tisztelt Partnereink! 

Folyamatosan friss információkat találnak az alábbi honlapokon. 

https://www.facebook.com/velenceitoleader 

www.hellovelence.hu 

www.palyazat.gov.hu 

mailto:info@velenceitoleader.t-online.hu
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