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HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET 

 

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA (TERVEZET) VÉLEMÉNYEZÉSE 

Tisztelt Partnereink! 

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2016.április 4.-én megkapta a 
Miniszterelnökség Irányító hatóságának jóváhagyó VP-19.1-Helyi Fejlesztési Stratégiák 
elkészítése pályázat Támogatói Okiratát. Ennek alapján szeretnénk a második mérföldkőnek 
számító Velencei-tó Helyi Fejlesztési Stratégia társadalmasítását május végéig lezárni, hogy a 
LEADER pályázatok mielőbb kiírásra kerülhessenek. Tekintettel LEADER cím-birtokosi 
pályázatok bírálatának jelentős elhúzódására, szeretnénk elősegíteni, hogy a Velencei-tó HFS 
társadalmasítása párhuzamosan haladjon az Irányító Hatóság „Egyedi, minőségi 
továbbfejlesztési útmutatások” alapján történő módosítási javaslataival. 2014-2020 
programozási időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia draft  tervezetét, amely a 
jelenlegi fejlesztési időszakban meghatározza majd a HACS illetékességi területéhez tartozó 
településeket érintő, LEADER forrásból finanszírozott fejlesztési célokat a 
www.hellovelence.hu web oldalon találják meg. Kérjük, hogy véleményével támogassák 
térségünk stratégiájának megalkotását, akár a HFS kérdőív kitöltésével, akár egyedi 
véleményével. (email: info@velenceitoleader.t-online.hu ) 

2016 május 2.-ig várjuk észrevételeiket! A tervezéshez kapcsolódó dokumentumokat az 
alábbi elérhetőségen találják, folyamatosan aktualizált háttér anyagokkal szeretnénk segíteni 
az eligazodást minden érdeklődő számára: 

http://hellovelence.hu/helyi-fejlesztesi-strategia-2014-2020 

 

A beérkező véleményeket a végleges HFS elkészítésekor az Irányító  Hatóság által 
megfogalmazott véleményekkel, észrevételekkel együtt  dolgozzuk be a Stratégiába, és az 
Egyesület közgyűlése hagyja jóvá. 
 
Együttműködésüket előre is köszönjük! Észrevételeiket, javaslataikat előre is köszönjük! 

http://www.hellovelence.hu/
mailto:info@velenceitoleader.t-online.hu
http://hellovelence.hu/helyi-fejlesztesi-strategia-2014-2020
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LICS LÁSZLÓ BORÁSZ AZ ’ÉV BUDAFOK-TÉTÉNYI VÁLLALKOZÓJA’ 

Az „Év Budafok-Tétényi Vállalkozója” díjat idén Lics László borász-kertészmérnök, a 
Szentgál Bor-Lics Pince Kft. ügyvezetője, a Magyar Borakadémia, a Promontor Borlovagrend 
tagja kapta. A díj azon kerületi székhellyel/telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó, 
gazdasági társaság vezető tisztségviselője részére adományozható, aki legalább 3 éve 
sikeresen működik, stabil, eredményes gazdálkodást tud felmutatni, a kerületben szakmailag 
elismert, köztiszteletben álló személyiség, aki tevékenységével hozzájárul a kerület 
fejlődéséhez, hírnevéhez és a kerületi vállalkozások megbecsüléséhez. 

Lics Pincészet és szőlőbirtok – alapítva 1989 

 

Gratulálunk! 

 

AGÁRD AZ EGYIK CÉL AZ IDEI BOR MARATONON 

Megjelent: 2016. március 30. szerda, 00:00 | Írta: Vétó információ. Forrás: Gárdony.hu |  

50 ezer résztvevőre számítanak az év legnagyobb országos közösségi és szabadidősport-
rendezvényén. A nemzeti bor maraton indulói tíz nap alatt 2057 kilométert tesznek meg 
Magyarországon. 
 

http://v-to.info/sokfele/7058-agard-az-egyik-cel-az-idei-bor-maratonon.html
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   Gárdony város is benevezett a Nemzeti Bor Maratonra. A program pünkösdhétfőn lesz. A 
siker attól függ, hogy melyik település, hány polgára vesz részt a közösségi programban.  
   A bor maraton gárdonyi szakasza május 16-án Martonvásártól indul Agárdra, hol a Nádas 
étterem érkezik a célba. Az út innen Sárkeresztesre folytatódik. A programon belül lesz futás, 
kerékpározás, lehet nevezni szépségversenyre is. 
   Az országos közösségi és szabadidősport-rendezvény, a Nemzeti Bor Maraton május 13. és 
22. között 2057 kilométer hosszan, 121 települését és hazánk mind a 22 borvidékét érintve 
halad. A megszakítás nélkül, tíz napon át tartó sportesemény indulói országszerte 122 szakasz 
közül választhatják ki azt, amelyiket teljesíteni szeretnék. A szervezők a tavalyi, közel 30 ezer 
résztvevő után, idén 50 ezer résztvevőre számítanak a Nemzeti Bor Maratonon. 
   Míg a tavalyi Nemzeti Bor Maraton célja egy világrekord felállítása volt, a 2016-os év 
sporttematikája az olimpia éve köré épül. A Nemzeti Bor Maraton idei útvonalát már nemcsak 
futva, hanem kerékpárral is teljesíthetik az indulók, emellett a kiemelt helyszíneken több más, 
ötkarikás sportág is részt vesz a kihívásokban. Az érdeklődőket változatos programokkal, 
helyi bortermelők kóstolóival, kézművesek kirakodóvásárral, kulturális és szabadidős 
programokkal, koncertekkel várják. 

 

MÁR JELENTKEZHET KIÁLLÍTÓKÉNT A MÁJUSI PÁPAI 
AGRÁREXPÓRA! NAK - 2016. március 22. kedd  

2016. május 27-29. között immár huszadik alkalommal rendezik meg a Pápai Agrárexpo 
mezőgazdasági szakkiállítást és vásárt, amely a megye és a térség egyik kiemelt, komoly 
vonzerővel bíró eseménye. A háromnapos, hosszú évek óta sikeres, több mint tízezer 
látogatót vonzó rendezvényt idén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezi. Önnek, 
illetve vállalkozásának lehetősége nyílik kiállítóként vagy szolgáltatóként részt venni a 
rendezvényen.  

A XX. Pápai Agrárexpo kiemelt célja, hogy szakmai előadások keretében tájékoztatást 
nyújtson az agrárágazat újdonságairól, valamint lehetőséget biztosítson a kiállítóknak és a 
termelőknek arra, hogy személyesen is találkozhassanak potenciális vásárlóikkal. 

Mindemellett a jubileumi rendezvényt az eddigieknél is színesebbé és szélesebb körűvé 
kívánjuk tenni. A színvonalas szakmai kínálat bővítése mellett arra is törekszünk, hogy a 
szakmához szorosan nem kötődő látogatók számára is élvezetes programot kínáljunk. A 
kiállítás jellegéhez illeszkedő családi programok és gépbemutatók közelebb hozzák az 
érdeklődőket a magyar agrárágazathoz és élelmiszeriparhoz. A kóstolási lehetőségek széles 
választékával pedig a hazai gasztronómiát és a helyi termékeket népszerűsítjük. 

Ezúton is szeretnék felhívni a figyelmét arra, hogy Önnek, illetve vállalkozásának lehetősége 
nyílik kiállítóként vagy szolgáltatóként részt venni a rendezvényen. Amennyiben érdeklődik 
XX. Pápai Agrárexpo iránt, kérjük, keressen minket az alábbi elérhetőségek valamelyikén:  

Kálmán Tímea: +36 70 490 6181 Csiki Zsolt: +36 30 338 6352 

e-mail: papaiagrarexpo@nak.hu 

mailto:papaiagrarexpo@nak.hu
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A FEJÉR MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG „MEGŐRZENDŐ MEGYEI 
KINCSEI” KÖZÉ BEKERÜLT A VEREBI KASTÉLYSZÍNHÁZ ÉS A 
POGÁNYKŐ – HONFOGLALÁS KORI SÍRHELY 

A Verebi Értéktár Bizottság javaslatára helyi védettség alatt lévő két objektum megyei érték 
lett, amiről a Fejér Megyei Hírlap 2016. február 29-i számában olvashattak. Szeretnénk elérni, 
hogy műemléki értékként is nyilvántartásba kerüljenek. 

Kastélyszínház 

A verebi Végh család Vereben felépített és használt első épülete a hajdani „Végh uraság 
színháza”. Az önálló színházépület a volt kastélytól jobbra található. Végh Péter, aki a család 
Vereben élő leszármazottja, sem rendelkezik a kastélyszínház tervével, régi külső és belső 
képekkel, rajzokkal. Méréseink szerint 16 m x 7,5 m alapterületen fekszik, közvetlen a 
Verebi-patak mellett. 

Valaha a környék, sőt az ország zenei életének egyik fellegvára volt. A nagy kastélyt 1951-re 
teljesen lebontották és széthordták, a színház épületéhez nem nyúltak. „Talán szimbolikus 
értékkel bír, hogy ez az épület, bár romos állapotban volt, nem került elbontásra, mintegy azt 
üzenve az utókor számára, hogy a kultúrát, jó ízlést és életstílust mégsem lehet mindenestül 
elbontani”. Az épületet a háború után raktárként, majd műhelyként és újra raktárként használták, 

sok kárt okozva a belső térben. A karzat és az eredeti födém teljesen eltűnt. A befalazott ablakok, 

ajtók őrzik az eredeti állapot emlékét, e nyomán a külső állapot még helyreállítható. A tetőzet és a 

falak évről-évre rosszabb állapotba 

kerülnek.  
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A verebi kúria a korabeli hazai zenei élet egyik központjává vált, a Vereben működő zenei 
együttes az ország hét legjelentősebb zenekarának egyike volt. A Végh család falusi 
otthonában állandó házi zenekart tartott, melynek közreműködésével adták elő 1805. április 1-
én Mozart Varázsfuvola című operáját. Ezzel a zeneművel avatták fel a megépült verebi 
urasági színházat. Selyemre nyomtatott színlapját a Nemzeti Múzeumban őrzik (őrizték).  
A birtok és a kastélyszínház egykori gazdájának rokona, Végh János zeneszerző is gyakran 
adott koncertet ebben az épületben. Róla tudjuk, amikor megalakult a Zeneakadémia, Liszt 
Ferenc elnöksége alatt ő az alelnöki tisztséget látta el. „Végh Ignác neve napja alkalmából 
1807. július 30-án Vereben, a kastélyszínházban mutatták be Franz Xaver Girzick Der 
chinesische Wanderhut című egyfelvonásos komikus színjátékát, zenéjét Franz Roeer írta.” 
Az országban majdnem 20 hasonló kastélyszínház terem van, de különálló kastélyszínház 
céljára épült épületről, ami fennmaradt, csak háromról tudunk. Egyediségét és típusát tekintve 
kiemelt jelentőségű. A kastélyszínház elpusztulásával az építészettörténeten túl a művelődés-
és a helytörténet is veszítene.  

Források, szakirodalom 
Dakó Péter – Vitek Gábor: Vereb története. Vereb, 2003. 
Lipthay Endre: A Verebi Végh család története. Vereb, 2009. 
Staud Géza: Magyar kastélyszínházak I. rész. Budapest, 1963. 
 

Pogánykő – honfoglalás kori sírhely 

A verebi - lovasberényi út javításakor, az út árkában 1853. május 9-én honfoglalás kori sírt 
tártak fel. Egy kalandozó vitézt temettek el felszerszámozott lovával együtt, ez bizonyítja 
harcosi, vitézi mivoltát. Termetes, csaknem 190 cm magasságú emberi csontváz feküdt a 
sírban. Az öv és a lószerszám aranyozott ezüstből készült veretei mellett 12 darab, 
átlyukasztott ezüstpénzt is találtak, melyek a hadjáratokban való részvételt igazolták. Az 
érmék mindegyikét 875 és 924 között verették, amiből megállapítható volt, hogy a verebi 
halott a X. század elején kerülhetett a földbe, s minden bizonnyal a honfoglalók első 
nemzedékéhez tartozott.  

A lelet nevezetes, mert a vitéznek trepanált koponyája volt, mellette ott feküdt egy 
ezüstlemez, amit a seb nagysága miatt állandóan viselnie kellett. A műtét után a lovag még 
huzamosabb ideig élt, kétségtelenné teszi a csontseb szélének teljes kisimulása. 
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A sír megmentett leletei: lókoponya és lólábszárcsontok, két vaskengyel, vas csikózabla, 
heveder- és kisebb vascsat, ezüstcsat, ezüstlemez, arannyal futtatott karikás ezüstboglár 
(övdísz), tegezmaradványok, hat vas nyílcsúcs, fejes ezüstgyűrű, egy-egy nyitott és sima 
ezüstkarika, sárgaréz illetve vaskarika, egy-egy kikerekedő és hegyesedő végű, kerek 
átmetszetű lemezkarperec, valamint 28 db övveret. 

A szaltovói típusú gyűrűs akasztóveret a sír viszonylagos koraiságát tanúsítja. Ezt a darabot és 
talán magát az övet is még Etelközből hozhatta magával a gazdája. 

Bizonyosak lehetünk abban, hogy az etelközi hazában született és Pannónia földjén, immár az 
új hazában, Vereben talált végső nyughelyre.  

Az értékes lelet megmentése, szakszerű feltárása a község földbirtokos urának, verebi Végh 
Jánosnak és barátjának, Érdy Jánosnak az MTA tagjának köszönhető. 

A leletek egy részéről készült másolatok a település állandó kiállításán 2009. október 23-a óta 
megtekinthetők. 

A verebi lovas vitéz sírja az első olyan honfoglalás kori lelet, amelynek helyét megjelölték, 
előkerülését kőbe vésett felirattal örökítették meg, és az országban a második, amelynek 
leletei múzeumba kerültek. A „verebi pogány sír” felfedezésének értéke különösön abban van, 
hogy Magyarországon az első tudományosan és szakszerűen közzétett honfoglalás kori lelet, 
közzététele alapozta meg honfoglalás kori régészetünket. 

Források, szakirodalom 
Dakó Péter – Vitek Gábor: Vereb története. Vereb, 2003. 
Erdélyi István: A magyar honfoglalás előzményei. Budapest: Kossuth Kiadó, 1986. 
Földes Ferenc: Vereb község monográfiája. Vereb, 1937. 
Lipthay Endre: A Verebi Végh család története. Vereb, 2009. 
MTA Évkönyvei IX. évf. Régiségtani Közlemények 
 

 

MEGDÖBBENTEK, DE A GAZDA KITARTOTT – NAGYON BEJÖTT A 
HAJDÚDOROGI ÉDESBURGONYA-BIZNISZ  

Útajövőbe  
2016. január 12  

  

http://utajovobe.eu/hirek/elelmezes/6189-megdobbentek-de-a-gazda-kitartott-nagyon-bejott-a-hajdudorogi-edesburgonya-biznisz
http://utajovobe.eu/hirek/elelmezes/6189-megdobbentek-de-a-gazda-kitartott-nagyon-bejott-a-hajdudorogi-edesburgonya-biznisz
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Hajdúdorog – Nem csak a szomszédok jártak csodájára, hogy miféle növény serken Fodor 
György földjén. 

A 31 éves Fodor György vállalkozó szellemű őstermelő. Mindig vágyott arra, hogy a 
térségben hagyományosnak számító kukorica és búza termesztése helyett mással, ugyanakkor 
egészséges terménnyel rukkoljon elő. Természetesen szem előtt tartva, hogy a tevékenységből 
megéljen egy család. 

Az internetet böngészve, agrárújságokat olvasva talált rá az ásotthalmi vállalkozó által termelt 
csodanövényről szóló cikkre. 

Így esett a választása a szulákfélék családjába tartozó batátára. Telefont ragadott és már úton 
is volt az első palántaszállítmány, mely 2 ezer négyzetméternyi terület beültetésére volt 
elegendő. Az 5 ezer 300 tő kézzel történő ültetésével kezdődött a termelés. 

Elképedtek, de támogatták 

Családtagjai teljesen ledöbbentek, amikor előrukkolt az ötlettel – meséli a gazda. Édesanyja 
azonban osztotta fia véleményét: aki mer, az nyer. Elkezdődött hát az édesburgonya-biznisz. S 
bár minden eszköz a rendelkezésükre állt, a munka oroszlánrészét – az ültetést, az öntözést, a 
gyomtalanítást és a betakarítást – kézzel kellett végezni, így abból a család és a barátok 
közösen vették ki részüket. 

– A batáta ültetése nagy körültekintést igényel: talajmintavétel az első és legfontosabb lépés, 
az ültetési távolság szabályairól nem is beszélve. A batáta félkötött talajban történő ültetése 
komoly kihívást jelentett, így jól jött a nagymama évtizedekre visszanyúló földismerete. 
Hosszasan beszélgettünk, elemeztük a termesztésre kinézett föld előéletét – mondja a dorogi 
termelő. – Idővel a keréknyomok is megszaporodtak az ültetvény körül, megállítottak a 
városban, amikor híre ment az ismeretlen növénynek. Gyakran érdeklődtek annak mivolta 
felől, a gazdálkodás folyamatáról. 

Tények és tervek 

A napi 8 órás kétkezi munka meghozta az eredményét: első nekifutásra 3,5 tonna termett, ami 
ahhoz képest, hogy egy tő átlagosan 1 kilogrammot ad – a területi viszonyokat figyelembe 
véve – kiválónak számít. A folytatás sem marad el, hiszen a kereslet egyre nagyobb a batáta 
iránt. 

Fodor György célja a terület növelése, a termény tárolásához szükséges feltételek 
megteremtése, a művelés gépesítése – ennek megvalósítását az édesapja vállalta magára – és 
több dorogi termelő bevonása a gazdálkodásba. 

– Hiszem, hogy ezzel az igazán ritka és értékes növény termelésével és a dorogi gazdák 
összefogásával akár meg is honosíthatnánk városunkban az édesburgonya termesztését – tette 
hozzá. 

HBN – Miska Andrea 
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KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS ÉS TEMPLOMOK MEGÚJÍTÁSA - MEGJELENT AZ 
IDEI ÉVBEN TÁMOGATÁST NYERT EGYHÁZI PROGRAMOK ÉS 
ÉPÜLETEK LISTÁJA 

2016. március 30. 16:42 

Mintegy kétmilliárd forinttal támogatja a kormány 2016-ban az egyházak hitéleti 
tevékenységét és közösségépítését, valamint az egyházi épített örökség megóvását, 
megújítását. Ebből az összegből több mint 250 templom újul meg és több mint 300 közösségi 
program valósul meg Magyarországon és a határon túl.  

Mintegy kétmilliárd forinttal támogatja a kormány 2016-ban az egyházak hitéleti 
tevékenységét és közösségépítését, valamint az egyházi épített örökség megóvását, 
megújítását. Ebből az összegből több mint 250 templom újul meg és több mint 300 közösségi 
program valósul meg Magyarországon és a határon túl. A támogatások legfontosabb célja 
olyan egyházi rendezvények támogatása, melyek a közösségeket, a nevelést és a fiatalok 
eligazodását, lelki épülését erősítik, valamint olyan terek megújítása és létrehozása, melyek 
helyet biztosítanak e programoknak. Az egyházi épített örökség megóvása és felújítása 
egyaránt elősegíti egy-egy település hitéletének növekedését és kulturális, turisztikai 
szerepének erősödését. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi 
Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által 2016-ban is meghirdetett és most záruló 
programokban 

• az egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása (EGYH-EÖR-16), 
valamint az 

• egyházi közösségi célú programok és beruházások elősegítése (EGYH-KCP-16) 

kategóriában egyházi jogi személyek és a külhoni magyar ajkú egyházi szervezetek 
nyújthattak be támogatási kérelmet. A kedvezményezett egyházközségek és szervezetek 
listája megtekinthető a következő oldalon: 
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=401#!DocumentBrowse 

(EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság) 

 

ISMÉT KERT-EXPO LESZ SZÉKESFEHÉRVÁRON  

Megjelent: 2016-03-31 16:54:24  

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kiemelt támogatásával 2016. április 16-17-én 
rendezik meg Székesfehérváron, a Bregyó közi Ifjúsági Szabadidőközpontban 
(Székesfehérvár Bregyó köz 1.) a IX. KERT-EXPO Kertészeti és Mezőgazdasági 
Kiállítás és Vásárt, amelyre minden tagunkat szeretettel várunk. 

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=401#%21DocumentBrowse
http://www.nak.hu/kamara/kamarai-hirek/megyei-hirek/91310-ismet-kert-expo-lesz-szekesfehervaron
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 A rendezvényen a kertészeti ágazat széles körben képviselteti magát, megjelennek 
őstermelők, kereskedők és szolgáltatók is. A fővédnök Győrffy Balázs, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara elnöke, a kiemelt támogató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér 
Megyei Szervezete. 
Ünnepélyes megnyitó: 2016. április 16. (szombat) 14.00 óra. 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az eseményen egyenként 8 négyzetméteres ingyenes 
kiállítóhelyet biztosít Fejér megye és a Mezőföld gazdái, őstermelői, kertészei, kert és 
kertművészeti szolgáltatói számára, hogy bemutathassák termékeiket és szolgáltatásaikat. Az 
idei év mottója: „A kert, a kertész és a klímaváltozás”. 
A kétnapos kiállításon és vásáron színes szakmai és szórakoztató programokkal várjuk a 
kiállítókat és a rendezvényre látogató közönséget. Várjuk jelentkezésüket a  pdf jelentkezési 
lap (372 KB) kitöltésével és annak visszaküldésével a IX. KERT-EXPO Kertészeti 
Mezőgazdasági Kiállítás és Vásárra az artfest@artfest.hu e-mail címre. 

 
(NAK) 

 

http://www.nak.hu/component/docman/kamara/kamara-dokumentumok/176-jelentkezesi-lap-kamarai-tagoknak-szfvexpo?Itemid=228
http://www.nak.hu/component/docman/kamara/kamara-dokumentumok/176-jelentkezesi-lap-kamarai-tagoknak-szfvexpo?Itemid=228
mailto:artfest@artfest.hu
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FELELŐS ÁLLATTARTÁS, VELENCÉN IS INDUL KUTYAISKOLA 

A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETTEL SEGÍTI A FELELŐS ÁLLATTARTÁS  
NÉPSZERŰSÍTÉSÉT, ÍGY ÁPRILISTÓL VELENCÉN IS LESZ KIHELYEZETT KUTYAISKOLA. 

 

Nyakas Gábor 

Az Alba Dog Center kutyaiskolák alapítója 

1996-ban alapítottam az Alba Dog Center Kutyaiskolát Székesfehérváron. Mára több 
városban működik kutyaiskolám a megyében. Hivatalos kiképzőként és nemzetközi bíróként 
is dolgozom. Nap, mint nap. Elméletem szerint nem elegendő csupán a kutyákat képezni, én 
elsősorban a gazdákat tanítom. 

Tel.: 06 30 / 492 62 50 
Email: nyakasdog@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:nyakasdog@gmail.com
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PROGRAMOK 
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Kövessen minket a facebookon: 

https://www.facebook.com/velenceitoleader 

VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

2481. Velence, Balatoni út 65.  

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

Telefonszám: 06-22-470-212, www.velenceitoleader.eu (régi honlap) 

www.hellovelence.hu 
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mailto:info@velenceitoleader.t-online.hu
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