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Tisztelt Partnereink! 

Folyamatosan friss információkat találnak az alábbi honlapokon. 

https://www.facebook.com/velenceitoleader 

www.hellovelence.hu 

www.palyazat.gov.hu 

 
 

Jóváhagyást kapott a Velencei-tó LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia  

  

A Miniszterelnökség Agrár-Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint 

Irányító Hatóság megküldte a 2014-2020-as időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégia jóváhagyásáról, 

valamint a véglegesen elismert LEADER HACS-ként való elismerésről szóló dokumentumot. 

 

  

https://www.facebook.com/velenceitoleader
http://www.hellovelence.hu/
http://www.palyazat.gov.hu/
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"A VP6-19.1.1-15 azonosító jelű LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása 

felhívással kapcsolatban az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló VP Irányító Hatósága által 

felállított Szakmai Bizottság a Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület által benyújtott végleges Helyi 

Fejlesztési Stratégiát elbírálta.  

A szakmai értékelés során a Szakmai Bizottság a megküldött, 2014-2020 között programozási 

időszakra szóló végleges HFS-t kiválasztotta, majd az Irányító Hatóság jóváhagyta." 

 

Egyesületünk Helyi Fejlesztési Stratégiája letölthető a www.hellovelence.hu  honlapról, Helyi 

Fejlesztési Stratégia nevű mappájából! 

A stratégia tartalmazza többek között a fejlesztési forrásaink ütemezését és az intézkedések 

bemutatását. 

Az Egyesület a támogatói okiratra vár, amely meghatározza a LEADER felhívások menetrendjét, és 

folyamatát. 

www.hellovelence.hu  

 

 

A közösség ereje, LEADER szemlélet a gyakorlatban 

2016. szeptember 8-án vidékfejlesztési konferenciát tartott a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség 

Közhasznú Egyesület, Martonvásár Város Önkormányzata, a Martonvásári Kulturális Egyesület és a 

Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ közös rendezésében „A közösség ereje, LEADER szemlélet a 

gyakorlatban” témakörben. A konferenciának a Martonvásári BBK Központ adott otthont.  

http://www.hellovelence.hu/
http://www.hellovelence.hu/
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Az esemény házigazdája dr. Szabó Balázs, a Földművelésügyi Minisztérium Parlamenti és Társadalmi 

Kapcsolatok Főosztályának vezetője volt.  

Köszöntőt mondott dr. Viski József, agrár-vidékfejlesztési programokért felelős államtitkár, dr. Szabó 

Tibor, Martonvásár Város polgármestere és Bechtold Tamás, Vál polgármestere és a Völgy Vidék 

Közösség elnöke. 

 

 

dr. Viski József, agrár-vidékfejlesztési programokért felelős államtitkár 

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület képmontázsokból kiállítást tartott a helyszínen, melyben a 

megvalósult LEADER pályázatok kerültek bemutatásra. 

Három munkaszervezeti vezető tartott előadást, az első Bordás Emese, Völgy Vidék Közösség, 

melynek témája, LEADER pályázati lehetőségek és jó gyakorlatok a Völgy Vidéken.  

A következő témának, Közösségfejlesztés és jó gyakorlatok a vidékfejlesztésben két előadója volt, 

Stadler Klára, Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület és Kontics Mónika, Bakony és Balaton Keleti 

Kapuja Egyesület.  

Stadler Klára előadását egy videóval kezdte, melyben bemutatta a Térségben már megvalósult 

LEADER projekteket. Az előadásban taglalta a településenkénti nyertes pályázatok megoszlását, Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégia bemutatását, Térségek közötti Együttműködést, Térségek közötti 

Együttműködés és LEADER népszerűsítése hogyan működik és végül a helyi termékek, kiállítások és 

rendezvények bemutatása röviden. 
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Az előadások végeztével helyi termék bemutatókkal és kóstolókkal várták a házigazdák a 

meghívottakat.  

  

 

 

Nemcsak a Fiatalok sportja (LEADER támogatásból) 

Valami új van a nap alatt a sportvilágban. Egyensúly, erő, dinamika, közösségformálás.  
Mi lehet az, ha sem kondi-bérlet, sem drága sporteszközök nem kellenek hozzá? 
A válasz nem más, mint a Street Workout, amit szabadtéri edzésnek fordíthatnánk. Ez a  
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különleges fizikai- és mentális állóképességet fejlesztő sportág futótűzként terjed világban, 
megszólítva mindazokat a sportolókat és sportolni vágyókat, akik a mozgás örömét keresik egy 
teljesen új formába öltve. 
 

A saját testsúlyos edzés előnye, hogy olyan fizikai kondíció és erőnlét érhető el, mely a funkcionális 
izomzatot és állóképességet fejleszti. Mivel nem használ súlyokat vagy súlyzógépeket, így a sérülések 
kockázata is jelentősen csökken. Bármely korosztály számára ideális, alapjait a fekvőtámasz, felülés, 
guggolás és hasonló gyakorlatok képezik, melyeket mindannyian már iskolás korunkban 
megismertünk.  
 
 A tó környéki településeken a 2014-2020-as LEADER fejlesztési forrásokból olyan szabadidőparkok 
épülhetnek, melyek alkalmasak ennek a modern és lendületes sportágnak a gyakorlására, amelyek 
egymásra épülve tematikus útként funkcionálva „ Bejárható Velencei-tó „ programot biztosítanak a 
helyiek, és látogatók részére, minden korcsoport számára. 

A SW park ideális helyszín az egészségmegőrzéshez. A sportolás örömét közösségi élménnyé 
formálja. A szabadtéri edzőparkok lehetőséget biztosítanak a szabadidő minőségi eltöltéséhez és a 
közösségépítéshez. Fizikai kondíciótól, nemtől és kortól függetlenül mindenki számára új kihívásokat 
és lehetőségek nyújtanak a szabadidőparkok. 

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület elkötelezett munkát folytat 
a szabadtéri edzőparkok népszerűsítéséért. Célunk, hogy olyan 
edzőparkok épüljenek a tó körül, melyek a nap minden órájában 
díjmentesen biztosítják a fiatalok sporthoz jutását. 
Ennek keretein belül került megrendezésre az Ütős Fesztiválon. 
Egyesületünk által szervezett szabadtéri Street Workout 
sportbemutató. A színvonalas előadáson a HBH sportolói mutatták 
be a saját testsúlyos sportág gyakorlatait. A gyakorlatok között 
szerepeltek egyszerű fekvőtámaszok,  dinamikus átfordulások és 
statikus erőgyakorlatok is . A vállalkozó szellemű látogatóknak 
lehetőségük nyílt az edzőpark kipróbálására. Főleg a legfiatalabb 
korosztály képviselte magát a forró homokos partra kihelyezett 
"Kockán". Természetesen nem maradtak egyedül a szeren, hiszen 
a HBH-s srácok minden mozdulatukat figyelték, tippekkel és 
gyakorlati fogásokkal látták el az érdeklődőket.  
Az eseményről készült videót és fotókat itt megtekintheti: 

https://www.youtube.com/watch?v=zR-2TxF8NN4 

Az eseményről készült videót és fotókat itt megtekintheti: www.hellovelence.hu  

 

Változások a kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeiben 

2016.09.13. 

Megjelent honlapunkon a „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei (KTK 2020)” című 

útmutató módosítása. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kedvezményezetteknek az útmutatóban 

foglaltak szerinti kommunikációs kötelezettségeknek szükséges megfelelni a 2014-2020-as 

programozási időszakra vonatkozóan. Tájékoztatjuk, hogy a korábbiakban, valamint a 2016.07.05-től 

https://www.youtube.com/watch?v=zR-2TxF8NN4
http://www.hellovelence.hu/
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hatályos, „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei (KTK)" című útmutatók használatára az 

alábbi szabályozás az irányadó. 

A projektek megvalósításakor a támogatási szerződés/támogatói okirat kötésének időpontjában 

hatályos „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei (KTK)" című útmutató szerint kell eljárni 

a felhívások elszámolható költségekre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével. 

A 2016.07.05-i megjelenésekor már benyújtott, értékelés előtt, vagy értékelés alatt álló projektek 

esetében csak akkor kell alkalmazni a korábbi KTK-ban foglaltakat, amennyiben a már megtervezett 

kommunikációs feladatokra és az ahhoz kapcsolódó költségekre tekintettel az előnyösebb a 

támogatást kérőre. 

A fentiektől függetlenül, valamennyi projekt esetében a Széchenyi 2020 arculati előírásait kell 

betartatni annak megjelenésének időpontjától kezdve. A korábban - régi arculattal - elkészített 

eszközök cseréje nem elvárás. A régi KTK és a 2016.07.05-től hatályos KTK 2020, valamint az ÚSZT 

Arculati Kézikönyv, illetve a Széchenyi 2020 arculati kézikönyv megtalálható a palyazat.gov.hu 

oldalon, a Részletes információk / Arculati kisokos menüpontban, valamint a pályázati felhívások 

dokumentumai között. 

 

ÚJ pályázat - megjelent a mikrovállalkozások indítását 100% támogatással segítő pályázat! 

Augusztus 25-én megjelent a mikrovállalkozások indítását segítő 100% támogatású vidékfejlesztési 

pályázati kiírás.  100% vissza nem térítendő, maximum 12 millió forint támogatásra lehet 

számítani. A pályázatok 2016. október 24-től nyújthatóak be, a kiemelten kedvező feltételek miatt 

már most rendkívül nagy a pályázat iránt érdeklődők száma, ezért érdemes mielőbb megkezdeni a 

pályázat benyújtásához szükséges előkészületeket, melyben nagy segítséget jelenthet 

szakembereink segítsége és az ingyenes előminősítés, melyre alább jelentkezhetnek. 

A konstrukció hasonló a mezőgazdasági termelőknek szóló fiatal gazda pályázathoz, így várhatóan 

nagyon népszerű lesz.  Itt nem lesz korhatár, de szigorú üzleti tervet kell vállalni és a vállalásokat 5 

évig tartani.  12 M Ft-ot nem lesz lehetőség 1-2 M Ft-os árbevétel vállalással és alkalmazott nélkül 

elnyerni, így a maximum összeget csak a tényleg életképes ötletek gazdái tudják elnyerni.  A 

támogatás 75%-át rögtön a nyerést követően ki fogják fizetni, elszámolni nem kell vele, mert nem 

beruházási típusú támogatás lesz, kötelezettség csak az üzleti terv tartására nézve lesz.  A második 

részlet igénylése 36 hónap után lehetséges, az üzleti terv megfelelő teljesítése alapján. 

Néhány fontos kritérium: 

Pályázhat mikrovállalkozás indítása esetén a helyben lakó 18. életévét betöltött cselekvőképes 

természetes személy, aki a pályázat benyújtását megelőző évének (2015.) január 1. napján vidékies 

térségben életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkezik. Vidékies térségnek minősül a 10.000 fő 

alatti település, illetve néhány nagyváros külterülete, Budapest agglomerációs települések nélkül! 
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Az életvitelszerű tartózkodási hely alatt a lakcím vagy tartózkodási cím is elfogadható. 

Szakértőink szerint a felhívás lehetővé teszi, hogy a tervezett vállalkozásnak nem kell a tartózkodás 

helye szerinti településen lennie, viszont a vállalkozásnak is vidékies térségben kell majd működnie 

Pályázó csak az lehet, aki első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem 

tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt 

vállalkozásnak. 

 

Érdemes átgondolni mire pályázik: kisüzem vagy fiatal gazda 

támogatás     

A két támogatási lehetőség között van némi hasonlóság, így az érdeklődők számára kérdéses lehet, 

hogy melyikre pályázzanak. Bár a fiatal mezőgazdasági termelők támogatási lehetőségének pontos 

részletei nem ismertek, a Vidékfejlesztési Program alapján lehet látni az alapvető feltételeket. Aki 

nem jogosult a fiatal gazda támogatásra, annak megéri a kisüzemi fejlesztésre pályázni.  

Miközben egyre többen készülnek a fiatal gazda pályázati felhívás ősz közepére tervezett 

megjelenésére, a „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” című és hasonló konstrukciójú támogatási 

kiírás esetében szeptember végén zárul a második határszakasz, azaz az addig beérkezett pályázatok 

elbírálása. 

Megvizsgálva a Széchényi 2020 weboldalán található kisüzemes felhívás, valamint a VP fiatal gazda 

művelet feltételeit, jól látszik, hogy a két támogatási lehetőség között van némi hasonlóság, így az 

érdeklődők számára kérdéses lehet, hogy melyikre pályázzanak. 

Mindkét támogatási forrás egyösszegű átalánytámogatás, de míg a fiatal gazdálkodók számára 40 

ezer eurónak megfelelő forint hívható le, addig a kisüzemek ennek kevesebb, mint a felével, 15 ezer 

eurónyi forintösszeggel kell, hogy „megelégedjenek”. Mindkettő esetén részletes üzleti tervet kell 

készíteniük a pályázóknak, és a támogatási okirat kézbesítésétől számítva 9 hónapon belül meg kell 

kezdeni a projekt végrehajtását, amire 4 év áll rendelkezésre. A támogatás mindkét esetben két 

részletben igényelhető, elsőként a kézbesítéstől számított hat hónapon belül 75%, ezt követően 

legkorábban a 75% igénylését követő 3 év múlva. 

Ugyanakkor, ha kicsit részletesebben belenézünk a két feltételrendszerbe, akkor jobban kirajzolódik a 

különbség és tisztábban látszik melyik lehetőség kinek szól. 

Egyértelmű, hogy a kisüzemi fejlesztésben gondolkodhat aki: 

betöltötte a 40. életévét, vagy 

nem rendelkezik mezőgazdasági szakismerettel, vagy 

üzemmérete nem eléri a 3000, de nem haladja meg a 6 000 eurónak megfelelő úgynevezett Standard 

Termelési Értéket (STÉ-t), vagy 

http://leadercontact.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1614%3Aerdemes-atgondolni-mire-palyazik-kisuezem-vagy-fiatal-gazda-tamogatas&catid=1%3Afriss-hirek&Itemid=139&lang=hu
http://leadercontact.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1614%3Aerdemes-atgondolni-mire-palyazik-kisuezem-vagy-fiatal-gazda-tamogatas&catid=1%3Afriss-hirek&Itemid=139&lang=hu
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mezőgazdasági tevékenységét egyéni vállalkozóként, vagy gazdaságvezetőként több mint egy éve 

folytat, vagy 

szociális szövetkezet 

Míg akár a fiatal mezőgazdasági termelők számára fennálló lehetőséggel is próbálkozhatnak azok, 

akik: 

18-40 év közöttiek, 

termelési potenciáljuk már meghaladja a 6 000, de nem éri el a 25 000 euró STÉ méretet, 

egyéni vállalkozásban nem régebben végzi a tevékenységet, vagy gazdaságvezetőként nem régebben 

tevékenykedik, mint a megadott korlát 

Aki nem tudja mit jelent az STÉ érték, vagy az hogyan számítható, a NAK weboldalán megtalálja a 

kalkulátort, ami segít az eligazodásban, bár jelenleg fejlesztés alatt áll, így csak egy táblázatot 

találunk, amiből önállóan tudjuk csak kiszámolni a „mennyi az annyit”. Eszerint, nagyjából 5 hektár 

búza, vagy kicsit kevesebb, mint 1 hektár friss zöldség, vagy például valamivel több mint 1 hektár 

bogyós gyümölcs esetén jön ki a 3000 STÉ. 

Annyit azért még tudni kell, hogy mindkét lehetőség esetén előnyt jelent, ha valaki magasabb 

hozzáadott értékű gazdálkodási tevékenységet folytat, így például állattenyésztéssel, kertészettel, 

vagy élelmiszer-feldolgozással foglalkozik. 

A fiatal gazdáknak szóló pályázati felhívás megjelenéséig még van egy kis idő, viszont a 

kisüzemfejlesztésre rendelkezésre álló lehetőség második köre szeptember végén zárul, ezért fontos, 

hogy azok, akik nem felelnek meg a fiatal gazdálkodók támogatási feltételeinek próbálkozzanak meg 

a másik lehetőséggel. 

A vidék népességmegtartó képességét is segítő fiatal nemzedék számára közel 38 milliárd, a 

kisüzemek részére pedig 14 milliárd forint támogatási keretösszeg áll rendelkezésre a fejlesztési 

elképzelések megvalósítására. 

A pályázati feltételek és kötelezettségek részleteit itt mindenki elolvashatja. 

forrás: agrotrend.hu / gazdablog.hu 

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása (2016. 

szeptember 2.)  

 Tájékoztatjuk a támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent a 

"Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása" című (VP3-4.2.2-

16 kódszámú) felhívás. 

 A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelőnek minősülő, továbbá 

a nem mezőgazdasági termelőnek minősülő, de legfeljebb mikro-, illetve kisvállalkozás 

méretű borászati üzemek számára borászati gépek, technológiai berendezések 

beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó 

fejlesztési beruházásokhoz. A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más 
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erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, illetve megújuló energiaforrás 

alkalmazása. 

 Beadás kezdő időpontja: 2016.09.12. 

 Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/videkfejlesztesi_tamogatasok 

 

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása (2016. szeptember 2.)  

 Tájékoztatjuk a támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent a "Nem 

mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek 

diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása" című (VP6-6.2.1-16 kódszámú) felhívás. 

 A Felhívás a Vidékfejlesztési Program 6. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó célja a 

vidéken élők számára új munkahelyek létrehozása, és ezáltal a vidéki települések élhetőbbé, 

vonzóbbá tétele. Az intézkedés támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos 

aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket. A 

támogatás fő céljai: A) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti 

évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység 

indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása (a továbbiakban: 1. célterület) 

B) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás 

indításának előmozdítása (a továbbiakban: 2. célterület). 

 Beadás kezdő időpontja: 2016.10.24. 

 Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-

elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa 

 

Exkluzív képzőművészeti tárlat a kápolnásnyéki Dabasi-Halász kastélyban 

 

javascript:imPopUpWin('https://www.palyazat.gov.hu/videkfejlesztesi_tamogatasok',0,0,'yes','yes');
javascript:imPopUpWin('https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa',0,0,'yes','yes');
javascript:imPopUpWin('https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa',0,0,'yes','yes');
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A felújított kápolnásnyéki Dabasi Halász - kastély kiemelkedő jelentőségű és nívójú kulturális 

programmal debütált június utolsó hétvégéjén.  

 Az A 65 éves MKB Bank gyűjteménye a 200 éves kastélyban című, a XIX - XX. századi magyar 

festészet mestereinek alkotásait felvonultató tárlat a fantasztikus, nagy budapesti kiállítások 

színvonalát idézi, betekintést nyújt az egyik legnagyszerűbb magyar képzőművészeti gyűjteménybe. 

  

A kastélyban Mednyánszky László, Markó Ferenc, Barabás Miklós, Rippl-Rónai József, Csók István, 

Ligeti Antal több festménye mellett látható még - többek között - Benczúr Gyula, Vaszary János, 

Perlott Csaba Vilmos, Orbán Dezső, Glatz Oszkár, Ferenczy Károly, Szőnyi István, Aba-Novák Vilmos, 

Ferenczy Noémi, Márffy Ödön, Berény Róbert, Egry József, Kmetty János egy-egy kiváló alkotása. 

  

A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány és a Halász Gedeon Központ szeretettel ajánlja minden 

érdeklődő figyelmébe a Halász - kastély első kiállítását, amely megtekinthető december 31-ig, hétfő 

és ünnepnapok kivételével 10-től 18 óráig. 

  

A felnőtt belépőjegy ára 800 Ft, 18 éves korig 400 Ft, 6 éves kor alatt ingyenes. 

  

Cím: Halász Gedeon Központ, 2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc utca 10. 

 

Az enyészettől menekült meg a kápolnásnyéki kastély, kulturális központ lett. 

Halász Gedeon igazán büszke lehetett a régi kúriából frissen átépített kápolnásnyéki kastélyára. Az 

1916. január 5-én feladott képeslapon látható a földszintes épület homlokzata, amelyet 

stukkódíszítés, kovácsoltvas ablakrácsok és előtető, valamint a jobb sarkon elhelyezett tömzsi torony 
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emel ki a korabeli falvakban megszokott, egyszerű épületek közül. És mindenekelőtt a már-már 

indokolatlanul gazdagon formázott bádogtető, az egymásra halmozódó, japán pagodára vagy réteges 

cukrászsüteményre emlékeztető manzárdkupola a középrész fölött, a kerek tetőablakok és fémvázák 

a címeres attikafal tetején. A ház előtt két alkalmazott fehér lovakat tart kötőféken, a pázsitos folt 

közepén irreálisan lila, utószínezett virágok nyílnak. 

„Gedi házából küldöm sok jókívánalmaimat, öleléseimet névnapjára” – a cirkalmas betűket nehéz 

kibogozni, de a lapot talán maga Gedi, minden bizonnyal az építtető Halász Gedeon is szignálta. A 

kápolnásnyéki ház nem sokkal korábban, valamikor az 1910-es évek elején épülhetett át, megőrizve a 

Dabasi Halász família régi kúriájának falait. Egy korábbi képeslapon ez a borostyánnal befuttatott, 

egyszerű, dísztelen nemesi ház is látszik. 

A kápolnásnyéki Halász-kastély történetét ugyan már feldolgozta Bányai Balázs, a székesfehérvári 

Szent István Király Múzeum történésze,  de a monográfia még nem jelent meg, így a kastély és a 

család története csupán főbb vonalaiban ismert. Végső soron nem tartozik Magyarország 

legjelentősebb kastélyai közé, Fejér megyén belül is megelőzik a nagyszabású arisztokrata 

rezidenciák, mint Dég és Lovasberény. A Dabasi Halászok nem voltak arisztokraták, csak köznemesek, 

akik évszázadokon keresztül becsülettel szolgálták hazájukat a megyei közigazgatásban, gazdálkodtak 

a birtokaikon, építették a kúriáikat, és támogatták a református egyházat. Ősi fészkükön, Dabason 

tucatnyi klasszicista kúria őrzi az emléküket, de valamikor a 19. század első felében a kiterjedt család 

egyik mellékága gyökeret vert a Velencei-tó mellett is. 

A kápolnásnyéki Halászok négy nemzedéke meghatározó szerepet töltött be a település életében, de 

csak a 20. század elejére gyűjtöttek szívós munkával akkora vagyont, hogy kissé megkésve, a korban 

már némileg avíttnak ható, neobarokk stílusban valódi kastéllyá tudták átépíteni az öreg kúriát. Az új 

ház mellett még két dologra lehettek büszkék: a feljegyzések szerint az 1850-es években 

Kápolnásnyék nagy szülötte, a faluba visszaköltöző Vörösmarty Mihály szívesen tarokkozott 

gyerekkori barátjával, Halász Lázárral (a kastélyépítő 

Gedeon nagyatyjával), az ő fia, id. Halász Gedeon pedig 

az egyik aradi vértanú, Schweidel József megözvegyült 

lányát, Schweidel Annát vette nőül. Anna egy becses 

ereklyét is magával hozott Kápolnásnyékre, azt a 

keresztet, amit Schweidel József a kivégzésekor a 

kezében tartott. Ezt 1931-ben ifj. Halász Gedeon a 

katolikus plébániának ajándékozta, egy monstrancia 

dísze lett. (A történetet 2012-ben Csordás Lajos 

rekonstruálta a dédunokák beszámolója alapján, ) 

Az építtető Halász Gedeon kisebbik lánya, Halász Valéria 

(Lily) idén februárban hunyt el 86 esztendős korában. Az 

avatásra már nem tudott eljönni, de a kastélyra 

vonatkozó emlékeit, családi fényképeit megosztotta a felújításon dolgozó Velencei-tavi Kistérségért 

Alapítvány szakembereivel. A képeken egy boldog család mindennapjai láthatók az 1930-as évekből: 

a borostyánnal addigra sűrűn benőtt, otthonos ház oszlopos, félköríves tornácán jól öltözött hölgyek 

és urak üldögélnek, a család két fiatal lánya, Alexandrine és Lily, és a középső fiú, Gida egy jókedvű 
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vizslával barátkoznak. A Dabasi Halászok nem voltak nagyon gazdagok, 1895-ben – talán ez lehetett a 

birtok fénykora – idősebb Halász Gedeon, a kastélyépítő apja 1235 holddal rendelkezett, és az övé 

volt legjobban gépesített gazdaság Kápolnásnyéken, de 1945-ben, amikor jött az államosítás, már 

csak 319 holdat tudtak elvenni tőlük. A rendszerváltást csak a két lány élte meg, a szülők és a fiuk 

nem, és a birtokot nem tudták visszaszerezni. 

A Halász-kastélyból az államosítás után a Vörösmarty Tsz. központja lett. Belső berendezése 

nyomtalanul eltűnt, az istállóban leverték a tardosi vörös mészkőből készült, kagyló formájú 

lóitatókat, hogy beférjenek a traktorok – egyetlen darabot sikerült a felújítás előtt visszavásárolnia az 

alapítványnak, ez virágtartóként szolgált egy közeli kertben. Ennek ellenére az 1960-as és az 1970-es 

években a faluról megjelent képeslapokon még szerepel az épület a helyi látnivalók között, és 

egészen takaros képet mutat. Később azonban történt egy brutális átalakítás: leszedték a házat 

jellegzetessé tevő, gazdagon tagolt bádogtetőt, és egyszerű palával helyettesítették, amitől a kastély 

elveszítette eredeti jellegét. Az eredetileg 22 hektáros, fákkal 

dúsan beültetett parkot kisebb telkekre szabdalták. A kerten 

keresztül nyitották meg a Kápolnásnyéket az M7-es 

autópályával összekötő országutat, ami még jobban elvágta a 

kastélyt a tóparttól. 

A rendszerváltás után a kastély magánkézbe került, és 

negyedszázadon át üresen pusztult, hasonlóan a közeli 

Velencén található, tragikus sorsú barokk Meszlényi-

kastélyhoz. A Halász-család kriptája a csekési dűlőben szintén 

tönkrement, a sírokat – köztük Schweidel Anna nyughelyét – 

feltörték és kifosztották, az egészet benőtte a bozót.  

    Fotó a 1940-es évekből 

Az enyészettől megmentett kastély azonban a közfunkciót lát el: Halász Gedeon Központ néven a 

kiállítóhely és kulturális programok, illetve konferenciák, fogadások, gyermekprogramok színhelye 

lesz, legalábbis ezt vállalta a működtető alapítvány. A június végi átadás óta már négy komolyzenei 

koncertet szerveztek a kastélykertben, köztük Érdi Tamás fellépésére közel százötvenen voltak 

kíváncsiak. 

A kastélyba és a parkba az átadó óta bárki szabadon bemehet, és bent megnézheti az első kiállítást, 

amely az MKB Bank képzőművészeti gyűjteményének kincseit mutatja be. Ez a tárlat korábban a 

http://www.visitvelenceito.hu/catalogs/pages/66/gardony-66.pdf
http://valasz.hu/kult_tura/heti-ajanlo-20160721-119639
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Várkert bazárban volt látható, és Barabás Miklós egyik főműve, az Utazó cigánycsalád mellett a 19-

20. századi magyar művészet színe-javát vonultatja fel, többek közt Ferenczy Károly, Benczúr Gyula, 

Markó Ferenc, Rippl-Rónai József, Glatz Oszkár, Egry József, Ziffer Sándor műveit. A Halászok idején 

ilyen minőségű festmények valószínűleg soha nem függtek a kastély szobáinak falán. A kastélyban a 

tervek szerint lesz egy kávézó, a gazdasági melléképületben hamarosan vendéglő nyílik. 

A kápolnásnyéki Halász-kastélyt minden apró részletre odafigyelő, szeretetteljes gondossággal 

újították fel. A korábbi állapothoz képest a legnagyobb változás az eredeti bádog tetőszerkezet 

hiteles rekonstrukciója, amelynek köszönhetően a kastély újra kiemelkedik a környezetéből. 

Belül visszaállították a tsz-időkben felszabdalt térszerkezetet, de a szobák semleges, befogadó 

terekké váltak, ahol semmi nem vonja el a figyelmet a kiállított képektől. A felújítás során igyekeztek 

megőrizni minden megtartható eredeti elemet, ennek ellenére sok mindent újra kellett gyártani, 

például az ajtók-ablakok jelentős részét, a csempeburkolatokat és a kertet az utca felől lezáró 

kovácsoltvas kerítés egyes darabjait. A legfogósabb problémát a díszudvart balról határoló, látványos 

pincével rendelkező gazdasági épület jelentette, mivel ez menthetetlenül rossz állapotba került. 

Végül mégis sikerült újjáépíteni, és olyan módon kibővíteni, hogy szinte lehetetlen megmondani, hol 

végződik az eredeti ház, és hol kezdődik az új szárny. 

A másik oldalon a tsz-érában tönkretett, elrondított istálló 

felújítását még idén megkezdi az alapítvány, kizárólag saját 

forrásból és magántámogatásból, ebben irodák, műtárgyraktár és 

más kiszolgáló helyiségek kapnak helyet. Újratelepítették a ház 

körüli kertet is, ahol az eredeti növényállományból csak öt-hat 

terebélyes, öreg fa vészelte át 

az elmúlt évtizedeket. A park 

jóval kisebb, mint egykor volt, 

de arborétumhoz illő módon 

alakították ki. Minden újonnan ültetett fa mellett magyar és 

latin nyelvű táblácska jelzi a fajtáját: a kertben akár a helyi 

iskolák diákjai számára is tarthatnak környezetismeret 

órát. 

Az eredmény a korábbi romos állapothoz képest lenyűgöző 

változás.  

 

BENCE hegyi kilátó 

Megkezdődtek Velencén a Bence-hegyi kilátó kivitelezési munkálatai. A régi - 1988-ban elbontott, 

23 évig kilátóként használt - olajfúró torony helyén a Vadex támogatásával új, látványnak sem 

utolsó magas kilátó épül, mely elődjéhez hasonlóan közkedvelt kirándulóhely, Velence 

emblematikus pontja lehet, ahonnan csodálatos körpanoráma tárul elénk: a Velencei-tó, a 

környező települések és a hegyvonulatok pazar látványt nyújtanak. Az építmény a tervek szerint 

még az idei év vége előtt elkészül.  
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Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 
2481.Velence, Balatoni út 65. 

22-470-212 
info@velenceitoleader.t-online.hu  
 

https://www.facebook.com/velenceitoleader 

www.hellovelence.hu 
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