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HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET 

 

Kedves Olvasó ! 

Lassan minden nyertes pályázó befejezi a projektek megvalósítását, benyújtja a 
kifizetési kérelmét, hiszen záródik a 2007-2013-as programozási időszak. Örömmel 
jelenthetjük, hogy a nyertesek 87% már megkapta a benyújtott kifizetési kérelmek 
alapján nyertes fejlesztési forrásokat.  

Gratulálunk az elért eredményekhez !! 

Megalapozott HVS alkotás:  A LEADER program 2007-ben 450 millió forint fejlesztési 
forrás elnyerésére indult a Velencei-tónál kilenc település összefogásával. A jól 
megfogalmazott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiának és az Egyesület mögött álló 
önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek, magánszemélyek, őstermelők 
együttműködésének köszönhetően ezt sikerült megduplázni, közel egymilliárd forint 
fejlesztési forrást sikerült kipályáztatni a térségben a vidékfejlesztési támogatások keretében.  

157 nyertes pályázat közös jellemzője, hogy valamilyen módon kapcsolódik a térség egészét 
meghatározó nagyobb beruházásokhoz, szinergiát teremtve a Velencei-tó dinamikus 
fejlődésében. 

EREDMÉNYEINK 

Tengely  

Fejlesztési forrás 
2008 IH által 

megítélt  

Kötelezettség vállalás 
fejlesztési forrás 2014  

LEADER   196 163 750 Ft 595 547 892 

III. tengely 
Mikrovállalkozások 
létrehozása és 
fejlesztése  53 340 000 Ft 

90 549 766 

III. tengely Vidéki 
örökség megőrzése  58 160 869 Ft 

71 121 719 

III. tengely Falumegújítás 
és fejlesztés  52 273 200 Ft 

75 544 407 

III. tengely Turisztikai 
tevékenységek 
ösztönzése  71 208 900 Ft 

185 727 442 

Összesen:  431 146 719 Ft 1 019 993 908 
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A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tagsága nagy lehetőségként értékeli az 
elmúlt évek közös együttműködését, a közösség erejét,  mert hiába egy jó stratégia, ha nem 
állnak mögötte olyan közösség formáló emberek, szervezetek, egyének akik bátran vállalják 
egy ötlet megvalósításának nemcsak örömét, hanem nehézségeit is. Bármerre megyünk a 
településeken találkozunk a LEADER forrásból megvalósult fejlesztésekkel, büszkék 
lehetünk, hogy a jó gazda gondosságával szépültek a települések, vállalkozások erősödhettek 
meg, bővülhettek a szolgáltatások, és a civil szervezetek nagyban hozzájárultak a térség 
fejlődéséhez. 

velencei-tó 
LEADER HACS 

Fejlesztési forrás 
2008 IH által 

megítélt  

Kötelezettségvállalás 
fejlesztési forrás 2014  

Lekötött 
fejlesztési forrás 

2014 
Összesen:  431 146 719 1 109 993 908 884 982 640 

 

 

Visszaszámlás 

Utolsó módosítás a nyertes pályázók utolsó kifizetési kérelmének benyújtásához, (kérjük 
figyelmesen olvassák el, az MVH közleményeket is) 

http://umvp.kormany.hu/download/5/67/f0000/IHk_2015_023_%28V_29%29_IHkozlem
eny.pdf 

 

A 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program tervezete a hónap végén benyújtásra került 
Brüsszel részére, ezért a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésének határideje módosult, a 
nyár folyamán kell véglegesíteni. A projekt ötletek beküldhetők még irodánkba, hogy az 
Önök javaslatai és beépülhessenek a Stratégiába. 

 

Jogcím Kötelezettségvállalás 
összege 

db 

Falumegújtás és fejlesztés 74 544 407 10 
Mikrovállalkozások létrehozása és 
fejlesztése  

90 549 766 12 

Turisztikai tevékenységek ösztönzése  185 727 442 14 
LEADER  595 547 892 116 
Vidéki örökség megőrzése  73 624 401 5 

 1 019 993 908 157 

http://umvp.kormany.hu/download/5/67/f0000/IHk_2015_023_%28V_29%29_IHkozlemeny.pdf�
http://umvp.kormany.hu/download/5/67/f0000/IHk_2015_023_%28V_29%29_IHkozlemeny.pdf�
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Több mint ezermilliárdot kaphat a vidékfejlesztés az EU-tól 

Közzétéve 2015. május 24 | Szerző: szerk.  
„A kormány benyújtotta az Európai Bizottságnak a 2014-2020-as uniós ciklusra vonatkozó 
Vidékfejlesztési Program (VP) átdolgozott változatát, így mintegy 1300 milliárd forint 
vidékfejlesztési forrás felhasználása kaphat zöld jelzést Brüsszelben – közölte a 
Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési államtitkársága az MTI-vel. 
A benyújtást követő formális bizottsági eljárások maximum 60 napot vehetnek igénybe. 
Ennek megfelelően a VP jóváhagyása várhatóan már júniusban megtörténik, onnantól kezdve 
bármelyik jogcím megnyitható – mondta az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár. 
Kis Miklós Zsolt hozzátette, az egyes jogcímek megnyitásához további előkészítő munka 
szükséges: a pályázat-előkészítő munkacsoportok kidolgozzák az egyes pályázatok 
részletszabályait, az eljáráshoz szükséges formulákat. Zajlik továbbá az új követelményeknek 
megfelelő informatikai rendszer kialakítása a pályázatok befogadásához. 

Emlékeztetett: a Vidékfejlesztési Program megvalósítására 2020-ig mintegy 1300 milliárd 
forint áll rendelkezésre. A program legfontosabb fejlesztési céljai közé tartozik a vidéki 
munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése a mezőgazdaságban. Különösen fontos 
ez a munkaigényes ágazatokban, mint az állattenyésztés, a zöldség- és gyümölcstermesztés 
vagy az élelmiszer-feldolgozás. 

A program forrásainak 34 százalékát fordítja a kormány munkahelyteremtő beruházásokra, 
ennek mintegy a fele – csaknem 200 milliárd forint – az élelmiszer-feldolgozóipar 
technológiai, erőforrás-hatékonyságot javító és hozzáadott értéket növelő fejlesztéseit jelenti – 
hangsúlyozta a szakpolitikus. 

Hozzáfűzte: a kertészeti ágazat 72 milliárd forintnyi összegben részesül, de az ágazatban 
dolgozók, gazdálkodók további forrásokat igényelhetnek még az öntözésfejlesztési, az 
élelmiszeripari és a kockázatmegelőző beruházásokra fordítható források terhére is. 

Kis Miklós Zsolt kiemelte: a kormány stratégiai célként kezeli a klímaváltozásra történő 
felkészülést. Ezért összesen 432 milliárd forinttal ösztönzi a környezetkímélő gazdálkodási 
módokat, a megújuló energiák használatát, az erdőterületek növelését és a minőségi, 
fenntartható erdőgazdálkodást. 

Emellett a VP a kis- és közepes – főként családi – gazdaságok támogatását helyezi előtérbe, 
hiszen ezen vállalkozások jelentős munkahelyteremtő képességgel rendelkeznek és a legtöbb 
embert foglalkoztatják. 

A fiatal gazdálkodók kiemelt célcsoportjai az új vidékfejlesztési politikának. Elkülönített 
forrásokkal, nagyobb támogatási intenzitással és külön tematikus alprogram keretében segíti a 
képzett, ifjú gazdákat a kormány. Új mezőgazdasági vállalkozás létrehozására 38 milliárd 
forintot, ezen felül további 40 milliárd forintot különített el a kabinet a fiatal és képzett 
mezőgazdasági szakemberek beruházásainak támogatására. 

A Vidékfejlesztési Program elsődleges haszonélvezői a kis- és közepes méretű gazdaságok 
lesznek, a korábbi gyakorlattal ellentétben a támogatások legalább 80 százaléka kizárólag 
számukra lesz hozzáférhető – hívta fel a figyelmet az új támogatáspolitikára az államtitkár. 

http://hirlevel.egov.hu/2015/05/24/tobb-mint-ezermilliardot-kaphat-a-videkfejlesztes-az-eu-tol/�
http://hirlevel.egov.hu/author/szerk/�
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A VP a vidéki térségek fejlesztésére, a helyi gazdaság és a közösségek speciális igényeire 
reagáló szolgáltatások biztosítására is lehetőséget nyújt. Mindezt a kiegészítő 
jövedelemszerzési formák és a kis gazdasági szereplők együttműködéseinek ösztönzésével, a 
helyi közösségi szolgáltatások és infrastruktúrák fenntartható fejlesztésével, valamint a 
közösségi tervezésen alapuló, LEADER típusú fejlesztésekkel, összesen közel 200 milliárd 
forintos pályázati forrással kívánja megvalósítani a kormány. 

A 2007-2013-as időszakhoz képest jelentős változás az új, egységes rendszerhez illeszkedő, 
pályázóbarát eljárásrend, az egyszerűsített támogatástípusok bevezetése és az egyszerűsített 
elbírálás. Jelentős új eleme a vidékfejlesztési programnak, hogy immáron lehetőség lesz a 
beruházási jellegű pályázatok megvalósításához előleg igénylésére. Ezzel azokat is segíteni 
tudjuk, akik hitelképesség és kezdőtőke hiányában nem tudtak pályázni a korábbi időszakban 
– mondta Kis Miklós Zsolt.” 

 

A 19. Pápai Agrárexpon a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 3. alkalommal vett részt a pápai 
Agrárexpón, idén a Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke, a Völgy Vidék, MEZŐFÖLD Helyi 
Közösség LEADER Egyesületekkel.  

Minden eddiginél nagyobb területen és minden eddiginél több kiállítóval rendezték  meg a 
2015.évi  Agrárexpót, keretében mintegy százhúsz szőlész-borász, élelmiszeripari termelő, 
gépkereskedő mutatkozott be és cserélt szakmai tapasztalatot. Ez a szám az elmúlt évekhez 
képest jelentős növekedést jelent. Idén   helyi termékpiacot is  biztosítottak a szervezők, a 
termelő-árusok 58 folyóméternyi asztalt igényeltek, különböző helyben készített termékeket – 
szörpök, lekvárok, szappan stb. - mutattak be. Természetesen a hagyományos 
rendezvényelemek szintén főszerepet kaptak az idei évben is,  vannak olyan kiállítók, akik a 
kezdetektől részt vesznek az Agrárexpón, elsősorban a nagy mezőgazdasági gépesek, illetve 
élelmiszer-kiállítók. Az elmúlt években megjelentek a külföldi kiállítók is. 

A többi LEADER egyesülettel közösen egy hosszú, 8 vitrinből álló standnál vártuk az 
érdeklődőket. Helyi termékeket mutattunk be, valamint prospektusainkkal népszerűsítettük a 
térséget és szolgáltatóinkat (Velencei-tó a természetes egészség, Velencei-tó turisztikai 
látványtérkép, Völgyvidék, Velencei-tó kerékpáros térkép, Horgász együttműködések a 
Pinkától a Velencei-tóig, Halas kifestő) Itt is nagy volt az érdeklődés a látványtérkép és a 
kerékpáros térkép iránt, de a gyerekek nagyon örültek a halas kifestőnek is. 
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Megnyílt a háromnapos Pápai Agrárexpo 

Megnyílt a 19. Pápai Agrárexpó, a háromnapos programsorozat keretében mintegy százhúsz 
szőlész-borász, élelmiszeripari termelő, gépkereskedő mutatkozik be és cserél szakmai 
tapasztalatot.  

Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára, a 
rendezvény fővédnöke szerint a ”magyar agrárium lenyomata” látható a kiállításon. Fontos 
színfoltjai a kiállításnak a családokat vonzó programok, amelyeken keresztül a gyermekeket is 
be lehet vonni az agrárium világába – fogalmazott Kis Miklós Zsolt. 

A kormányzati elképzelésekről szólva az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár azt 
mondta, fontos cél a kis- és közepes vállalkozások támogatása olyan módon, hogy növekedjen 
a vidéken lévő munkahelye száma, a vállalkozások versenyképessége. 

Áldozó Tamás, Pápa polgármestere (Fidesz-KDNP) a pénteki megnyitón elmondta, hogy az 
expo kiállítói mintegy háromezer négyzetméteren mutatkoznak be, köztük az idén 
újdonságnak számít a termelői piac. Hozzátette: az elmúlt évek tapasztalatai alapján több mint 
10 ezer látogató várható rendezvényre. 

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke elmondta, hogy a kamara immár 
harmadik alkalommal partner a szervezésben. Hozzátette: a Pápai Agrárexpo folyamatos 
szakmai fejlődésen megy keresztül, fontos terepe a gazdák közötti szakmai eszmecserének. 
Az ágazatot érintő aktualitásként beszélt arról is, hogy május 22-ig meghosszabbították az 
egységes kérelmek benyújtásának határidejét, hamarosan indulnak a vidékfejlesztési program 
pályázatai is, amelyek hatékony felhasználása az egész magyar gazdaság számára fontos. 

Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára azt hangsúlyozta, hogy 
az expo a helyi termékek értékére szeretné ráirányítani a figyelmet. Fontos, hogy egyre 
rövidebbek legyenek az ellátási láncok a termelő és a fogyasztó között, ezt a célt szolgálja a 
Pápai Agrárexpo is - mondta. 

(MTI, Miniszterelnökség) 
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Húszmilliárd forint a borágazatnak 2020-ig 

A bor nem csak kísérőjelensége, hanem igazi védjegye a magyar gasztronómiának, a 
kultúrának és a közösségi létnek is, ezért a kormány kiáll a kulturált borfogyasztás ösztönzése, 
a hazai borok széles körű megismertetése mellett. A borkészítés tradíciója és a szakértelem 
ötvöződése kiváló befektetés, amely lendületet adhat a kunsági borvidék vállalkozásainak is, a 
hazai és külföldi piacon egyaránt. Ezt segíti elő az új Vidékfejlesztési Program, amelyben a 
borászat versenyképességének javítása önálló jogcím lesz, húszmilliárd forintos elkülönített 
keretösszeggel. Az ágazatnak tehát nem kell versenyre kelnie más élelmiszeripari 
ágazatokkal. A támogatás irányai a hozzáadott érték növelését, a kapacitásbővítést célozzák. 
Mint a legtöbb beruházási művelet esetében, a borászati technológia fejlesztésében is előnyt 
élveznek majd a közös beruházások. 

A Kunsági borvidéken is igény mutatkozik az új pályázatokra: egy, európai viszonylatban is 
versenyképes mustsűrítő üzem létesítését és a kistermelők technológiai beruházásait is nagy 
mértékben segíthetik az uniós vidékfejlesztési források. 

(Miniszterelnökség) 

 

A halfogyasztás növelését célozza a halgazdálkodási operatív program 

2015. május 2. 14:53 

Rövidesen elkészül a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program, amellyel megvalósítható a 
következő években az ágazat előtt álló legfontosabb feladat: az éves szinten mintegy 5 
kilogrammos hazai fejenkénti halfogyasztás megduplázása - mondta a Miniszterelnökség 
agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára az MTI-nek.  

A programot az Európai Bizottsághoz kell benyújtani, és a jóváhagyását követően a jövő évtől 
a 2020-ig tartó költségvetési ciklusban 15 milliárd forintnyi támogatást jelent a halászati 
ágazat számára - ismertette Viski József. Ez a keret 3 milliárd forinttal nagyobb, mint az előző 
időszakban volt - tette hozzá. 

A helyettes államtitkár rámutatott: az EU irányelvei szerint az akvakultúra nagyarányú 
fejlesztése a cél a tengerparti és a tengerekkel nem rendelkező tagországokban egyaránt. 

A hazai halfogyasztás növelését elsősorban népegészségügyi szempontok indokolják - 
szögezte le a szakpolitikus. Az öt kilogrammnyi egy főre jutó mennyiséggel ugyanis 
Magyarország az utolsók között áll az unió tagországai sorában, más országokban évente 4-5-
ször ennyi halat fogyasztanak - mondta. 

Viski József közölte: a program szerint a hal gyakoribb beiktatásához a napi étrendbe szükség 
van a feldolgozott, konyhakész haltermékek arányának emelésére. A tógazdaságokból évente 
lehalászott 20 000-21 000 tonnányi mennyiségnek jelenleg alig néhány százaléka kerül 
feldolgozva a piacra. Holott a halfasírtra, halkolbászra, gyorsan elkészíthető haltermékekre 
nagy lenne a kereslet. Ezért a következő években a halfeldolgozásra berendezkedő 
gazdaságok jó eséllyel pályázhatnak majd a forrásokra - jelezte a helyettes államtitkár. 
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Ugyancsak kiemelt szerephez jut a programban a halászati technológiák korszerűsítése. 
Jelenleg ugyanis az elavult rendszerek következtében a lehalászás az őszi hónapokban 
időszerű, emiatt nyáron gyakorlatilag hiányzik a hazai hal a piacról. A más országokban 
bevált ketreces haltartás nagyobb arányú  elterjesztésével állandósulhatna a kínálat, 
emelkedhetne a fogyasztás. 

Célszerű növelni a halfajták kínálatát is: a halgazdaságokban lehalászott mennyiség 80 
százaléka jelenleg ponty. A harcsa, a csuka, a süllő és a pisztráng azonban jobban eladható, 
ezek a ragadozó halak exportképesek is - hangsúlyozta a szakpolitikus. 

A hazai halfogyasztás növelése érdekében a tervek között szerepel, hogy a közétkeztetésben 
bővüljön a hazai halételek kínálata - ez naponta hozzávetőleg 2 millió felnőtt és félmillió 
gyerek egészségesebb táplálkozását jelentené. Azonban az iskolai menzákon, üzemi 
konyhákban a friss hal folyamatos biztosítása  jogszabályi módosításokat, a gyakorlathoz 
igazítást igényel - jegyezte meg a helyettes államtitkár. 

(MTI) 

 

Velence-tavi borok dícsérete 

Lics – Pákozdi Merlot 2012 

  

Pákozdi LICS pincészet sikere  a Challenge International du Vin borversenyen (Bordeaux, 
Franciaország) a 2012 Pákozdi Merlot bor aranyérmet nyert.  

A Challenge International du Vin 
Európa és a világ egyik legismertebb borászati megmérettetése, a „Borok Olimpiájának" is 
nevezik. Idén április elején 4180 borminta versengett a négyfős bíráló bizottságok kegyeiért. 
A bizottságok itt különlegesek: borászok, szőlészek és borkereskedők mellett az értő 
nagyközönség közül - előzetes regisztráció után - is kerül be egy-egy tag, hogy a lehető 
legjobban tükrözzék a fogyasztók ízlését és véleményét. A legtöbb érmet a hazai, a francia 
borok kapták, a külföldi országok közt Spanyolország végzett az élen, Portugália, Olaszország 
és Magyarország előtt.  
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A borok olimpiájának is nevezett francia borversenyen idén a világ 34 országából 4180 bort 
bíráltak el, a legtöbb (2243) bort francia termelők nevezték. 

Európa ezen másik neves borászviadaláról 18 aranynyal, 20 ezüsttel, 24 bronzzal és egy 
különdíjjal térhettek hazai borászaink. 

   

 

 

Ezüstérmet nyert magyar bor 

Ezüstérmet nyert: L. Simon - Vörös gém Cabernet-sauvignon 2013 bora a 21. Vinalies Internationales 
elnevezésű párizsi nemzetközi versenyen. 

A nemzetközi versenyre összesen 3575 bort neveztek be, melyek közül 1938 volt külföldi, ezen belül 
65 magyar bor, amelyek közül a magyar borok 9 arany- és 11 ezüstérmet nyertek - írja a 
borászportál.hu 

A világ talán legnagyobb elismertségű és presztizsű versenye, amelyet a borversenyeket értékelő 
listákon szinte mindenhol az első helyre helyeznek. Az elismertség a szakmai színvonalnak és a 
nevezett boroknak egyaránt köszönhető. Alapító tagja a Nagy Nemzetközi Borversenyek 
Szövetségének, védnököli az OIV és az UIOE. A zsűritagok ismert szakemberek a világ minden tájáról. 
A nevezések száma évek óta 3000 minta körül alakul. 

     

 

http://www.boraszportal.hu/hirszuret/magyarorszag-tarolt-a-bordeaux-i-borok-olimpiajan-4752�
http://www.boraszportal.hu/hirszuret/magyarorszag-tarolt-a-bordeaux-i-borok-olimpiajan-4752�
http://www.boraszportal.hu/froccs/mar-nem-csak-rozekiraly-424�
http://www.boraszportal.hu/froccs/mar-nem-csak-rozekiraly-424�
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Szent Orbán Bor-ünnep és családi nap Velencén 

Velence – május 23.-án szombaton rendezték meg a hagyományos Szent Orbán Bor-
ünnepet és családi napot a városban, illetve több helyszínen. 

Összesen 31 borlovagrend és egy történelmi Borlovagrend jött el az országból, megtelt a 
második emeleti terem a megnyitóra. Koszti András és Hajdú Frigyes, a Borlovagrend elnöke, 
nagymestere köszöntötte a résztvevőket és nyitotta meg a napi programsorozatot. Tégla Imre, 
Matus Mihály tárogató hangszerrel előadott dalokkal szólt a szívekhez, majd Spányi Antal 
székesfehérvári megyés püspököt fogadták tiszteletbeli borlovaggá. 

- A bor csodálatos ajándéka a Jóistennek, amelyben benne van az ember munkája, a termőföld 
ereje, a nap sugárzása, és ez együtt adja a bort, ami az ember különleges kísérő társa. A 
keresztény liturgiában Krisztus utolsó vacsorán elmondott szavai után Krisztus vérévé lett a 
bor. Amit méltósággal kell inni, nem szabad vedelni, mert ha méltósággal tesszük felemel, 
méltó gondolatokat, erőt ad – mondta Spányi Antal. 

A borászok Agárdon, L. Simon László vendégeként töltötték el az ebéd idejét. L. Simon 
Lászlótól megtudtuk: olyan Velence-tavi fehér bor házasításon dolgoznak a borászok, amegy 
a Velencei-tó sajátja lesz Vörösmarty cuvé néven. Közben a gyerekek korzózhattak a 
programok között válogatva (óvodások tánca, és gyerekműsorok). Délután Koszti Andrást 
tiszteletbeli, Pauli Szilárdot, Meggyesi Dezsőt a Szent Benedictus Borlovagrend rendes 
tagjává fogadták.  

Kihirdették a Velencei-tó Körzeti Hegyközség borversenyének eredményét. 
Összesen 110 bort neveztek, a legjobbak: L. Simon Borászat Agárd 3, Dancsó Gábor Velence 
4, Nagy Gábor Pázmánd 4, a Csóbor Pincészet Agárd 8 aranyéremmel. A Hegyközség 
legjobb fehérbora Nagy Gábor Zenitje, a legjobb rozé a Csóbor Pincészet Kékfrankos roséja, 
a legjobb vörös bor a Csóbor Pincészet Cabernet Sauvignonja lett. Nagy aranyat a Lics pince, 
a Csóbor pince és Nagy Gábor érdemelt ki. A legeredményesebb ifjú borász címet Liber 
Alexandra kapta. Végül a csapat az Alsó pincesoron beszélgetett a szakmáról, az életről – a 
kiváló nedűk fogyasztása közepette. 

 

25 Legjobb hazai kisvendéglő között a  Bálint Borárium, Pázmánd 

Turisztikai szakemberek állították össze azt a listát, amely Magyarország 25 legjobb 
kisvendéglőjének nevét tartalmazza. A Magyar Turizmus Zrt. honlapján szereplő összeállítás 
a következő szempontok alapján készült: számított az étteremek online értékelése, általános 
megítélésük, eredményeik, weboldaluk minősége, hangulatuk. Az értékelést különböző 
szakmai tapasztalatok és ajánlások egészítették ki. A lista sorrendje véletlenszerű, nem jelent 
helyezést. 

http://balintborarium.hu/A-BORARIUM�
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Összeállításukban olyan éttermeket gyűjtöttek össze, amik őrzik a klasszikus házias 
vendéglátás és ételkészítés hagyományait. Ahol a vendég tényleg az első, a berendezés 
ízléses és barátságos, az ételek pedig, mintha nagyanyáink készítették volna. Ahol úgy 
érezzük, nem étteremben, hanem vendégségben vagyunk, ahová bármikor 
visszatérnénk.  

Bálint Borárium, Pázmánd 

A Velencei-tótól északra fekszik ez a mediterrán hangulatú kis borárium és bortrezor. 
Teraszáról szép panoráma nyílik a pázmándi szőlőhegyre. Ételeik sparhelten és annak 
sütőjében készülnek, a választék nem bőséges, de annál izgalmasabb fogásokat tartalmaz. A 
vendéglőhöz tartoik egy bortrezor és egy galéria is. Boltjukból pedig Pázmánd és környéke 
ízeit magunkkal is vihetjük. Olyan különleges termékeket kapni ott, mint például a bordzsem, 
a szőlő szörp és a szőlő dzsem. 

  

   

 
Újra a verebi vitéz napján jártunk 

2015. május 10., 20:53 szerző: Buthy Lilla fotós: Molnár Artúr 

1853. május 9-én, 162 évvel ezelőtt találták meg a honfoglalás-kori sírt Vereb közelében. 
Ennek tiszteletére 2009 óta hagyományőrző Vereb vitéz napot tartanak a településen. 

A Vereb-Lovasberény közötti út javításakor tárták fel a fentebb említett sírt, ahol egy 
kalandozó 190 centiméter magas vitéz volt eltemetve a lovával együtt. A termetes lovag 
halála a X. század közepére tehető. A verebi lovas vitéz sírja az első olyan honfoglalás kori 
lelet, amelynek helyét megjelölték, előkerülését kőbe vésett felirattal örökítették meg. A lelet 
a Nemzeti Múzeumban található. A Vereb vitéz napja lovas és gyalogos felvonulással 
kezdődött, majd a település sportpályáján a diósdi történelmi bajvívók mutatták be a XIII-
XIV. században használt különféle lovagi fegyvereket. 

 

http://balintborarium.hu/A-BORARIUM�
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Emlékünnepséget tartottak a honfoglalás kori sírhelynél, a programok a sportpályán 
folytatódtak (Fotó: Molnár Artúr) 

- Délelőtt azzal kezdtünk, hogy a lovagrendek és a hagyományőrző csoportok látványos 
felvonulásával kimentünk az emlékműhöz, a Pogánykőhöz, amit koszorúzás követetett – 
mondta el Vereb polgármestere Kurcz Mária.  

- Olyan programok vannak, amelyek értéket közvetítenek. Az egész nap a múlt tiszteletéről, a 
hagyományok ápolásáról és továbbörökítéséről szól: hagyományőrző csoportok mellett a 
gyerekeket kézműves foglalkozások várják, ahol elkészíthetik a saját játékaikat, ékszereiket, 
és megtanulhatnak alapvető harci játékokat is. Ezek közül is kiemelkedő az Aranyfényű 
Asszony Tolcsvay Béla népi szertartásjátékának verebi ősbemutatója, ami a hagyományőrző 
csoportokat is bevonja – magyarázta a polgármester, majd hozzátette: - Én is azért vagyok így 
öltözve, mert az énekkar is részt vesz a daljátékban.  

Vereb Vitéz napján: A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület szervezésében 
tartott Megőrzendő örökség, 
Helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték konferencia és termékbemutató. 

Köszönjük az előadóknak a tartalmas előadásokat: Küngös és a Szent Kinga Termelőiskola 
bemutatkozása – Szabó Gergely polgármester, Mátraverebély és a HU-BA faluprogram 
bemutatása – Nagy Attila polgármester, Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület, 
Földi kincsek vására: jó gyakorlatok-hazai és nemzetközi sikerek - Neubauerné Szatmári 
Zsuzsa munkaszervezet vezető 
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Kerékpáros szerviz átadása, Velencén  
LEADER 2013 pályázat 
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A tervezett fejlesztést Velencén, valósult meg. A projekt keretében egy új kerékpárkölcsönző 
került kialakításra, mely szolgáltatás segíti a Velencei-tó környékén megnövekedett 
kerékpáros forgalmat, valamint a dinamikusan növekvő kerékpáros turizmus igényeit, egyben 
kerékpáros pihenő pont is. 
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Kedvencünk a Vadkacsa 

Projekt címe:  Vadkacsa kerékpáros túraútvonal,  innovatív kerékpáros megállóhelyek 
létrehozása a Velencei-tónál és a Váli Völgyben (Térségek közötti Együttműködés) 

Befejzéséhez közeledik a projekt, megnyított a Vadkacsa kerékpáros pihenő, üzemeltetője a 
Teker Bringa, elkészült az agárdi kerékpárpihenő, a Barátok közt TV sorozat múlt heti 
epizódját ott forgatták. 

  

  

 

Semjén Zsolt felavatta Chernel István természettudós szobrát Agárdon 

2015. május 31. 13:11 

Születésének 150. évfordulója alkalmából szobrot állítottak Chernel István ornitológusnak 
Agárdon, Kontur András szobrászművész alkotását Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 
avatta fel vasárnap.  
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Fotó: Máthé Zoltán, MTI 

Chernel István olyan tehetség volt, akinek „adottságait nemzedékek során munkálta ki a 
természet”. Nagyapja természetszeretetében komoly rész jutott az ornitológiának, amit apja 
folytatott, mivel évről évre feljegyzéseket készített a madarak vonulásáról – mondta Semjén 
Zsolt. 

Chernel a jogi egyetem elvégzése és egy év közigazgatási gyakornokság után „börtönből 
szabadult sasnak érezve magát” végre hódolhatott természetszeretetének. Kutatott, jegyzetelt, 
múzeumban dolgozott, járta az országot, rajzolt, festett, vadászott és leginkább megfigyelt és 
gyűjtött, majd 34 éves korára összeállította azóta is páratlan értékű könyvét, a Magyarország 
madarai című kiadványt – emlékeztetett a miniszterelnök-helyettes. Itthon és külföldön 
hézagpótló mű született, amely nagy népszerűségnek örvendett, mert „szívének, lelkének 
egész melegségével írta” – tette hozzá. 

A könyv elkészítése érdekében Chernel István a Kárpátoktól az Al-Dunáig bejárta az egész 
országot, de „legtovábbra állapodott meg a Fejér megyei, kies Velencei-tónál, ahol a 
madárélet olyan hatalmas kibontakozására lelt, amely párját ritkítja kivált az őszi és tavaszi 
vonulás időszakában” – mondta a politikus. 

Semjén Zsolt szerint szobrának megalkotásával egy újabb álom valósult meg L. Simon László 
államtitkár és Tóth István polgármester nagy ívű elképzeléséből, hogy a Velencei-tó agárdi 
parti sétányán létrejöjjön a tóért és környezetéért sokat tevő természettudósok és 
természetírók panteonja. Emlékeztetett arra, hogy tavaly Herman Ottó halálának századik 
évfordulója, most Chernel István születésének 150. évfordulója adta az apropót, miközben a 
két személy közel állt egymáshoz, hiszen mester és tanítványa voltak. 

L. Simon László a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára bemutatott két könyvet, Faragó 
Sándor: Lélekkel teljesített hivatás, és A vadászat nemes élvezete, válogatás Chernel István 
vadászati írásaiból és vadásznaplóiból (szerkesztő: Majthényi László) címűt. Úgy vélte, 
mindkettő hiánypótló mű, amelyekből kiderül, hogy nem Hermann Ottó volt az utolsó nagy 
magyar polihisztor, hanem talán tanítványa, Chernel István. 

Chernel István ornitológus, vadászíró és természettudós 1865. május 31-én született 
Kőszegen. Egész életét a madaraknak szentelte. 1887-ben Erdélyben barátkozott össze a 
polihisztor természettudóssal, Herman Ottóval, aki az elsők között szorgalmazta a Velencei-tó 
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halászata néprajzi vonatkozásainak feltárását. Ő hívta fel tanítványa, Chernel István figyelmét 
a tó természeti, madártani értékeire, és bízta meg ornitológiai vizsgálatokkal. 

Chernel elhivatottan járta a Velencei-tó nádasait, hogy kutassa az ottani madárvilágot, amely 
munkája eredményeként a szakemberek és később a vendégek körében is ismertté vált. 

(MTI) 

 

Verebi jó példák Küngösön 

, A Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER Helyi Akciócsoport szervezésében „A 
vidékfejlesztés jó példái - Helyi szociális gazdaság kialakítása Küngös Község 
Önkormányzata és a Küngösi Szociális Szövetkezet együttműködésében” konferencián Kurcz 
Mária polgármester mutatta be Vereb elért eredményeit. 
A program célja: jó gyakorlatok bemutatása, hasznos tudnivalók a szociális szövetkezetek 
alakításáról, működtetéséről, a Startmunka mintaprogram eredményes megvalósításáról, az 
üzleti tervezésről, a helyi termékekről, az önkormányzatok helyi szociális gazdaságban 
betöltött szerepéről. Köszönjük a meghívást, a minta program bejárása nagyon hasznos volt. 

   

   

 

Velencei-tó - élmények szárazon és vizen 
 
A Szép Magyarország 2015. évi első lapszáma a Velencei-tó és a tóparti települések történetét 
és látnivalóit mutatja be, kiemelt figyelmet fordítva az elmúlt évek turisztikai fejlesztéseire. 
 
A Velencei-tó és környezete a vízi sportok mellett ideális terepe a kerékpár vagy bakancsos 
túráknak, és egyaránt kiszolgálja a felnőttek és a gyermekek igényeit, legyen szó akár egy- 
vagy többnapos kikapcsolódásról. 
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A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesülettel közös megvalósításban elkészített 
lapszámban igyekeztünk a Velencei-tó sokszínűségét megmutatni, így olvashatnak 
vízitúrázásról, halászatról, borászatról, várakról, strandokról, fürdőről, madarakról és halakról, 
Nemzeti emlékhelyről, egyszóval annyi nagyszerű látnivalóról, amely akár egy egész 
országnak is a büszkeségére válna.  
 
Fogadják el a tanácsunkat és kerekedjenek fel, hogy ezt a sok pompás helyszínt és programot 
felfedezzék, és ne felejtsék el magukkal vinni a magazint sem! 
 
A Velencei-tó lapszám megvásárolható illetve megrendelhető a kiadóban. www.civertan.hu  

  

Kövessen minket a facebookon: 

https://www.facebook.com/velenceitoleader 

 

VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET 

2481. Velence, Balatoni út 65.  

e-mail: info@velenceitoleader.t-online.hu 

Telefonszám: 06-22-470-212, www.velenceitoleader.eu 
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