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Pályázati dömping ! 
 
Rugalmasabbá kell tenni a vidékfejlesztési 
pályázatokat 
2012. június 9. 16:38 
 
Rugalmasabbá kell tenni a vidékfejlesztési 
pályázatokat; kötelező lesz a többalapú 
tervezés – jelentette ki V. Németh Zsolt 
szombaton Veszprémben. A vidékfejlesztésért 
felelős államtitkár egy népi építészeti 
konferencián tartott előadást a Pannon 
Egyetemen.  
Megjegyezte: az elmúlt néhány évben 
Európában és hazánkban is jelentősen 
megváltozott az, ahogyan a vidékről 
gondolkodunk. Ma már úgy véljük, hogy a falu, 
a vidék nem a múlt, hanem a jövő ígéretes 
erőforrása. A vidék kulturális tér is, amelyben 
benne él az ember, a közösség, minden 
tudásával, hagyományával és értékével. Ennek 
a hagyománynak egy nagyon fontos szelete a 
konferencia középpontjába állított népi 
építészet. 
A Vidékfejlesztési Minisztérium a nyár végén, 
ősz elején pályázatot ír ki a vidéki örökség 
megőrzésére, a források a LEADER-
csoportokon keresztül lesznek elérhetők – 
emelte ki V. Németh Zsolt. A pályázatra 
várhatóan 5-7 milliárd forintot áll majd 
rendelkezésre. A kormányzati támogatás 
azonban nem elegendő a vidék fejlesztéséhez, 
az építészeti örökség megőrzése érdekében a 
vidékieknek is tenniük kell: élettel kell 
megtölteniük a vidékfejlesztési stratégiákat. 
A jövőben az egy terület, egy stratégia elv 
alapján születnek meg a fejlesztési programok; 
kötelező lesz a többalapú tervezés – jelentette 
ki. Kiemelte: a cél, hogy a vidékfejlesztés és az 
örökségvédelem a hagyományok felé 
haladjon, ne a városokat másolja, és ne 
támogassa a tájidegen megoldásokat. 

A "Hagyomány és Vidékfejlesztés" című népi 
építészeti konferencia a Magyar Tudományos 
Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága, a 
Pannon Egyetem és a Szimmetria Alapítvány 
szervezésében, a Nemzeti 
Agrárszaktanácsadási, Képzési és 
Vidékfejlesztési Intézet közreműködésével 
valósult meg. A többnapos találkozót három 
helyszínen: Budapesten, Veszprémben és 
Szentendrén rendezték meg. Az eseményre 
Japánból, Angliából, Ausztriából és 
Svédországból is érkeztek előadók. 
(Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája - 
MTI) 

 
 
Hétmilliárd forint mikrovállalkozásoknak 
Pályázni június 1-30. között lehet a Darányi 
Ignác Terv keretében 
Június 1-től egy hónapon keresztül 
nyújthatnak be mikrovállalkozások 
pályázatokat támogatásra, amelyekről idén is 
a LEADER Helyi Akciócsoportok dönthetnek. 
Összesen hétmilliárd forint segíti a cégeket. 
 
Az idén újra a LEADER Helyi Akciócsoportok 
(HACS) dönthetik el, mely mikrovállalkozások 
kaphatnak támogatást a Darányi Ignác Terv 
európai uniós pénzkeretéből. A 
Vidékfejlesztési Minisztérium így erősíti meg, 
hogy a forrás biztosan azokhoz a pályázókhoz 
kerüljön, akik a legtöbbet tehetik a helyi 
gazdaság fellendítéséért. A HACS-ok csaknem 
hétmilliárd forint sorsáról határozhatnak. 
Pályázni június 1-30. között lehet. 
A mikrovállalkozásoknak kiírt pályázaton az 
5000 fő alatti lakosságszámú és a legfeljebb 
100 fő/négyzetkilométer népsűrűségű 
településeken működő vagy induló cégek 
kérhetnek támogatást. A vállalkozások 
legalább egymillió, legfeljebb 35 millió forintot 
igényelhetnek, de az összeg felső határát a 
HACS-ok saját illetékességi területükön 
csökkenthetik. A hozzájárulás mértéke 
hátrányos helyzetű településeken 65 százalék, 
egyébként 60 százalék. 
2011-ben a minisztérium átdolgozta a LEADER 
Programot, és hatékonyabbá, 
eredményesebbé tette a lebonyolítását; ezzel 
a rendelkezésre álló fejlesztési források 
legjobb kihasználását is biztosítja a tárca. 

http://www.umvp.eu/?q=category/tagek/daranyi-ignac-terv�
http://www.umvp.eu/?q=category/tagek/daranyi-ignac-terv�


A Helyi Akciócsoportok a LEADER Program 
végrehajtására jöttek létre, amely gazdasági, 
társadalmi és környezeti problémák helyi 
megoldását segíti. A HACS-ok maguk 
dönthetnek arról, milyen fejlesztéseket 
kívánnak megvalósítani. A szervezetekben a 
közigazgatás, a vállalkozók és a civil 
szervezetek is képviseltetik magukat. 
A támogatásról szóló 47/2012. (V. 11.) számú 
rendelet a Magyar Közlöny 2012. évi 57. 
számában jelent meg,  
Forrás: kormany.hu, Magyar Közlöny 
Magyar Közlöny - 2012. évi 
57. szám (V. 11.) 

 
Vidékfejlesztés Közösen Önnel 

 

VIDÉKFEJLESZTÉSI FÓRUM 
 
2012- JÚNIUS - 19- Én  KEDDEN  16,00- órakor 
 
helyszín:   Velencei-tó Térségfejlesztő 
Közhasznú Egyesület 
Velence, Balatoni út 65. emeleti tárgyaló 
 
A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 
meghívja  a Velencei-tó környéki 
önkormányzatokat, vállalkozókat, civil 
szervezeteket  
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
(úmvp)Darányi Ignác Terv 
 

„VIDÉKFEJLESZTÉS KÖZÖSEN ÖNNEL” 
FÓRUMÁRA 

A Fórum témái: 
 
ÚMVP III. TENGELY – MIKROVÁLLALKOZÁSOK 
LÉTREHOZÁSA ÉS FEJLESZTÉSE 
a pályázat feltételei, formanyomtatványok, 
gyakorlati tudnivalók 
 
Pályázati információk: 
Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület 
2481.velence, Balatoni út 65 
06-22-470-212 
Információs  honlapok: 
 
WWW.VELENCEITOLEADER.EU 
WWW.UMVP.EU, WWW.KORMANY.HU, 
WWW.MVH.GOV.HU  
 

 
2012. július 1. és július 31. között lehet 
benyújtani a turisztikai pályázatokat 
az 5000 fő alatti településeken élőknek 
 
 
A vidékfejlesztési miniszter 52/2012. (VI. 8.) 
VM rendelete az Európai Mezõgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai 
tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi 
Akciócsoportok közremûködésével 2012-tõl 
nyújtandó támogatások részletes 
feltételeirõl 
 
(1) Támogatás vehetõ igénybe 
a) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység 
folytatásának részletes feltételeirõl és a 
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának 
rendjérõl szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 239/2009. (X. 20.) 
Korm. rendelet] 
2. § i) pontja szerinti falusi szálláshely és 
kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már 
mûködõ falusi szálláshelyek bõvítéséhez, 
korszerûsítéséhez, akadálymentesítéséhez, 
szolgáltatásaik fejlesztéséhez 
(1. célterület); 
b) a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § h) 
pontja szerinti egyéb szálláshely és kapcsolódó 
szolgáltatások kialakításához, már mûködõ 
egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások 
kialakításához, már mûködõ egyéb 
szálláshelyek bõvítéséhez, korszerûsítéséhez, 
akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik 
fejlesztéséhez, kivéve a Balaton Kiemelt 
Üdülõkörzet Területrendezési Tervének 
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési 
Szabályzat 
megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 
1/2. számú melléklete szerinti parti 
települések (2. célterület), 
c) a vidéki térségekben a nem üzleti célú 
közösségi, szabadidõs szálláshely-
szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 173/2003. (X. 28.) 
Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés c) pont 2. és 
3. alpontja szerinti gyermek- és ifjúsági 
turizmushoz kapcsolódó minõségi 
szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások 
kialakításához,már mûködõ szálláshelyek 
bõvítéséhez, korszerûsítéséhez, 
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akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak 
fejlesztéséhez (3. célterület); 
d) szálláshelyhez nem kötõdõ: 
da) agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez, 
db) lovas turisztikai szolgáltatáshoz, 
dc) vadászturizmushoz, 
dd) erdei turizmushoz, 
de) horgászturizmushoz, 
df) vízi turizmushoz, 
dg) borturizmushoz 
kapcsolódó épület, építmény kialakításához, 
bõvítéséhez, átalakításához és eszközrendszer 
fejlesztéséhez (4. célterület). 
 
A támogatási kérelmet az egyes 
mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési 
támogatások igénybevétele esetén postai 
úton 
 2012. július 1. és július 31. között lehet 
benyújtani  
az MVH által rendszeresített és az MVH 
honlapján közzétett, a (2) bekezdésben 
meghatározott adattartalmú 
formanyomtatványon – a Törvény 16. §-a, 
valamint 21. §-a alapján az MVHés a LEADER 
HACS között létrejött delegálási szerzõdés 
szerint – a beruházás helye szerinti illetékes 
LEADER HACS munkaszervezeti irodájához. 
www.mvh.gov.hu  
 

 

„Quo vadis, LEADER?” 

Nagyobb szerepet kínál az EU a helyi 
közösségeknek 2012. 06. 06.  

A közösségi alapú helyi fejlesztések 
szerepéről és az Európai Unió LEADER 
programjának jövőjéről szervezett 
nemzetközi konferenciát a Magyar Nemzeti 
Vidéki Hálózat, amelyet már az 2014-től 
kezdődő hétéves időszakra való felkészülés 
jegyében tartottak. 

 

„Quo vadis, LEADER?” – tette fel a kérdést 
címében az a nemzetközi konferencia, amelyet 
június 5-én tartottak a Vidékfejlesztési 
Minisztérium Darányi Ignác termében. 
Sorsfordító pillanatokban szokás hasonló 
kérdést megfogalmazni, hívta fel rá a 
figyelmet nyitóbeszédében V. Németh Zsolt 
vidékfejlesztési államtitkár. Az Európai Unió 
közösség- és vidékfejlesztési programja, a 
LEADER ugyanakkor épp ilyen ponthoz 
közeledik, a tervek szerint ugyanis 2014-től 
sokkal nagyobb hangsúlyt és több eszközt 
kapna. Éppen ezért fontos a felkészülés, 
szemben a „tétlen kényelemmel”, emelte ki V. 
Németh Zsolt, hiszen ha már a tervezés során 
odafigyelünk, a változásokhoz igazítható a 
magyar fejlesztéspolitika is. Rámutatott, hogy 
a helyi kihívásokra az ott lakók bevonásával 
integrált válaszokat kell adni, ezt pedig az 
Európai Unió vezetői is felismerték. 

Mezőszentgyörgyi Dávid, az eseményt 
rendező Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
(MNVH) főtitkára egyetértett azzal, hogy a 
felkészüléshez megfelelő tervezésre és 
monitoringra is szükség van. A főtitkár – aki 
egyben a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, 
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) 
főigazgatója – kiemelte, hogy ebben a 
közelmúltban az Intézet is jelentős szerepet 
kapott, és egy külön osztálya foglalkozik a 
tervezési és monitoring feladatokkal, az MNVH 
pedig többek között projektötleti felhívásaival 
is segíti a tervezést és a LEADER Helyi 
Akciócsoportok (HACS-ok) munkáját.  

A LEADER megközelítés az Európai Unió egyik 
legnagyobb sikertörténete, hívta fel rá a 
figyelmet Jean-Michel Courades az Európai 
Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Főigazgatóságának (DG AGRI) képviseletében. 
A helyi közösségeket erősítő, számukra 
döntési jogot biztosító kezdeményezés az 
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Európa 2020 fejlesztési program egyik 
alapelvét, az inkluzivitást (azaz az érintettek 
lehető legszélesebb körének bevonását) 
testesíti meg, és a legjobb utat jelenti a 
fejlesztési források koordinálására. Az Európai 
Bizottság (a jelenlegi jogszabály tervezetek 
értelmében) uniós szinten biztosítaná a helyi 
közösségek számára a lehetőséget, hogy 2014-
től ne csak az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA), hanem több más 
európai uniós alap forrásait is figyelembe 
vegyék a helyi fejlesztési stratégia elkészítése 
és megvalósítása során. Ez azt is jelenti, hogy a 
helyi közösség fejlesztési igényeit tartalmazó 
stratégia keretében már nem csak az EMVA, 
hanem más alapok forrásaira is lehetne a 
HACS-okon keresztül pályázni. Az egyes 
tagállamok maguk dönthetik majd el, hogy 
élnek-e az úgynevezett „multi-funding” 
lehetőségével. Emellett többek között 
egységesebb és átláthatóbb szabályok 
megalkotásával és a működési költségük egy 
jelentős részének előlegként való 
megigénylésének engedélyezésével segítenék 
a HACS-ok működését. 

Arra, hogyan lehet többféle forrást is 
felhasználni, az egyik legnagyobb írországi 
HACS (South & East Cork Area Development) 
élén álló Ryan Howard mutatott gyakorlati 
példát. A három európai uniós és négy 
nemzeti programot összefogó szervezet 
vezetője szerint a tervezett változások 
hatalmas lehetőséget rejtenek magukban - ha 
sikerül élni velük - és egy újfajta partnerséget 
jelentenek az EU szervei, az Irányító 
Hatóságok és a HACS-ok között.  

Gelencsér Géza, a konferencia ötletgazdája is 
egyetértett azzal, hogy a tervezet 
paradigmaváltást jelent. Ugyanakkor arra is 
felhívta a figyelmet, hogy a HACS-ok által 
kidolgozandó Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiáknak számtalan politikaterület 
céljainak kell így megfelelnie és a gazdasági, 
szociális és környezetvédelmi dimenziót is 
átölelnie, amihez véleménye szerint szükség 
lenne egy segítséget nyújtó szakértői bázisra, 
és megfelelő képzésekre. 

Az új, integrált szemlélet jegyében Péti 
Márton, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 

képviseletében a gazdaságfejlesztési, míg 
Fülöp Attila a szociális kérdésekre igyekezett 
rávilágítani. Előbbi szerint a multi-funding 
főként az Európai Szociális Alap és az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) között 
működhet, de az ERFA az EMVA-val is párba 
állítható, míg utóbbi több olyan modellszerű 
intézkedéseket mutatott be, amelyek látszólag 
ugyan gazdasági jellegűek (pl. javítóintézeti 
gazdaság, autista farm), valójában azonban a 
munka nevelő, terápiás oldalán van a 
hangsúly. 

Az előadások után, délután a résztvevők 
kerekasztal-beszélgetések során igyekeztek 
feltérképezni a helyi vidékfejlesztés főbb 
dimenzióit, kihívásait és a lehetséges 
válaszokat. A rendezvény jelentette egyben az 
első lépést egy olyan eszközrendszer és 
dokumentum összeállításához, amely segíti a 
helyi közösségeket az új céloknak megfelelő, 
az új lehetőségek kiaknázását lehetővé tevő 
helyi fejlesztési stratégiák elkészítésében. 

 

 

 

 

 
Múzeumok Éjszakája -KEMPP 

(Egyéb / Pákozd) 
Időpont: 2012-06-18 

 

KEMPP - A múzeumok éjszakáján. 
 

KEMPP csatlakozott ismét a Múzeumok 
éjszakája programhoz. 

 



HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET      2012/V. 

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

Együttműködés, összefogás nélkül nem megy ! 

A fenntarthatóság kistérségi kérdései című szakmai tanácskozás  a Biotár V. Országos Öko Expo és 
Bio Fesztivál keretén belül a Velencei-tavi Kistérség Idegenforgalmi Egyesülete és a Velencei-tó 
Térségfejlesztő Egyesület közös szervezésében június 8.-án került megrendezésre Gárdonyban 
kiváló előadók részvételével. 

A 3 napos rendezvény a tudatos kiállítók és a látogatók fesztiválja. A szervezők a 
környezettudatosság és az egészségtudatosság jegyében állították össze a programokat 
követve az előző évi hagyományokat,  hogy minél többen megismerhessék ezt a fajta 
szemléletmódot és életvitelt.  

 

 

A fenntarthatóság kistérségi kérdései című szakmai tanácskozás. 

 

  

   Dr. Révészné Nagy Mária Ildikó elnök,  Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület 
megnyító beszédébenkiemelte:  A mai nap legfontosabb üzenete számomra az együttműködés, 
hiszen a civil szervezetek önként vállalt feladatai, kitartó emberek energiája, húzóereje, elkötelezett 
hozzáállása, létrehozhat és létre is hoz olyan kezdeményezéseket amelyek elősegítik csoportok, 
települések, térségek és az ország ezen belül az egyes emberek  jólétét. 
Hol vannak a határai, a lehetőségei az  együttműködéseknek ? Egy-egy néha extrémnek tűnő önálló 
gondolat elindítja azt a folyamatot ami mellé magunk is mellé állhatunk,még akkor is ha nemvagyunk 
semmilyen szervezet tagja, de tudatosan gondolkodunk élünk, és hasonló az értékrendünk. Magunk 
is tehetünk az ügy érdekében, és részei leszünk az egésznek. 



HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET      2012/V. 

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

Engedjék meg, hogy néhány gyakorlati 
példával alátámasszam a közös gondolkodás, 
együttműködés örömeit a mai szakmai nap 
tükrében. 
Gárdony amely helyszíne a 3 napos 
rendezvénynek, jó példája az 
együttműködések erdményességének. 
Példaértékű az Önkormányzat hozzáállása 
amivel a helyi civil szervezteket, vállakozókat 
támogatja a LEADER pályázatok nem könnyű 
pályázati folyamatában. Az elmúlt időszakban 
36 nyertes LEADER pályázat, 17 civil szervezet, 
14 vállalkozás, és 5 önkormányzati LEADER 
projekt egészíti ki a nagy beruházásokat a 
LEADER program keretében Gárdony, Agárd, 
Dinnyés településeken.   
Minden Tó környéki település érdeke, hogy a 
Helyi Vidékfejlesztési stratégiában 
megfogalmazott célok, miszerint a nagyobb 
beruházásokhoz szervesen illeszkedjenek a 
LEADER projektek, és így egymást kiegészítve 
a szinergiát biztosítják a Velencei-tó turisztikai 
felemelkedése érdekében megvalósuljanak, 
azonban ez civilek, vállalkozók összefogása 
nélkül, együttműködés és közös akarat nélkül 
nem megy. 
Szeretném körünkben köszönteni Ugron 
Zoltánt, Mány polgármesterét a Völgyvidék 
LEADER akciócsoport elnökét, A Velencei-tó 
LEADER akciócsoport és a Völgyvidék LEADER 
akciócsoportjai több éve közösen  támogatják 
egymás helyi termelőit, szolgálataóit, A 
Völgyvidék kézművesei, termelői, civil 
szerveztei már visszatérő kiállítói a gárdonyi  
Országos Öko Expo és Bio Fesztiválnak. A két 
munkaszervezet évente több alkalommal 
közös Fórumot, előadásokat, 
továbkképzéseket biztosít a LEADER 
pályázóknak, segítve a nyertes pályázatok 
megvalósítását. 
Mi sem bizonyítja jobban a két szervezet 
önkéntes együttgondolkodásának 
létjogosultságát, hogy az 5 évvel ezelőtt HVS-
ben megfogalmazott cél, hogy a Velencei-tó 

háttértelepüléseinek felzárkóztatása  a Váli 
völgy településeinek elérhetőségének 
gyalogos, kerékpáros, lovas útvonalainak 
kialakításával megvalósulhat, 2012 tavaszán   
megalakult a Velencei-tó Térsége-Váli-völgy-
Vértes Térségi Fejlesztési Tanács amely ennek 
megvalósíthatóságát biztosíthatja 
remélhetőleg 2014-ben. 
Azt gondolhatnánk, hogy a Balaton és a 
Velencei-tó versenytársai egymásnak. A két 
LEADER csoport a Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja és a Velencei-tó munkaszervezetei 
nem így gondolták. Egymás területeit is 
népszerűsítve  jelennek meg országos 
kiállításokon, közös rendezvényeket 
szerveznek, szakmai állásfoglalásokkal segítik a 
pályázók rögös útját. Hírt adnak egymás 
eredményeiről, és a közös munka  egyik 
eredménye, pl. hogy ma Kontics Monika 
munkaszervezet vezető a helyi termékek 
jelentőségéről tart előadást, megosztja a 
tapasztalataikat. Emellett a közös 
megjelenések erdménye, hogy  a balatoni 
gyerekek a Velencei-tó kincseit, történelmi 
értékeit fedezhetik fel. A velencei gyerekek 
pedig az egyedülálló fűzfői Balaton 
Csillagvizsgálót ami LEADER forrásból újult. 
meg.  

Azt gondolom, hogy a vidékfejlesztést igazán 
így kell értelmeznünk, nem csak a LEADER 
fejlesztési források kipályáztatása a 
feladatunk, hanem a közvetlen környezetünk 
igényeinek közvetítése, feltéképezése, és 
tágabb környezetünkkel, térségünkel  való 
együttműködés. 
A jó példák, gyakorlatok bemutatása amiből 
mindannyian építkezhetünk. 

 
A változó környezet és a fenntartható 

fejlődés kérdései, Dr. Hetesi Zsolt 
asztrofizikus, ELTE Környezettudományi 
Kooperációs Kutatóközpontjának tudományos 
munkatársának előadása közérthető, 
mondhatni hatásvadász módon ébresztette rá 
a hallgatóságot környezetünk 
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fenntarthatóságának kritikus pontjaira, és az 
azonnali cselekvés szükségességére. 
  A termelői piac lehetőségei, Vidéki 
kistermelők a városi piacokon,  Konrád 
Istvánné elnök, Magyar Piac Szövetkezet 
 előadásában bemutatta a  Magyar Piac 
Szövetkezetet amely Karcagon alakult, azóta 
csatlakoztak hozzá önkormányzatok, 
vállalkozók, magánemberek, mert az 
összefogás elengedhetetlen, ezt hangoztatja a 
gazdasszony. Igaz, az eladókhoz vevők is 
szükségesek, mindannyiunkon múlik, hogy az 
ős- és kistermelők portékái elkeljenek, 
betérjünk a piacra, a hazait válasszuk, ha van 
választási lehetőségünk. A nagyáruházak akkor 
sem maradnak hoppon, de sok élelmiszer 
kerülhet ki a mostanra elgazosodott 
kertekből.  Az őstermelők 40  kilométeres 
körzeten belül, vagy otthon, a maguk 
falujában, a szomszédos kisvárosban a kevés 
termésüket is nyereséggel értékesíthetik, mert 
nincsenek nagy költségeik. A szabályok 
lehetővé teszik a közvetlen eladást, s nagyon 
egyszerű a minőségbiztosításuk - teszi hozzá a 
varázsszót: maga a gazda, a termelő a 
biztosíték! 

 Hogyan segítsük a helyi termékek 
piacra jutását- kistermelők, termelői piacok - 
Jogszabályok a gyakorlatban, Szabadkai 
Andrea elnökségi tag, MNVH 

Szabadkai Andrea igazi „selfmade” 
vidékfejlesztő: családi motivációból végzett 
kutatómunka során jut el oda, hogy ma 
több ezer fogyasztót segít egyenesen a 
termelőtől származó egészséges, helyi 
termékekhez. A kistermelők érdekében 
azért küzd, hogy a szabályozási környezet 
több teret engedjen a hagyományok 
érvényesülésének. Előadásában a kistermelői 
jogszabályok gyakorlati alkalmazhatóságát 
fejtette ki részletekbe menően. Praktikus 
tanácsokat, javaslatokat adva hívta fel a 
figyelmet a nemrégiben módosított 
kistermelői rendelet megfelelő alkalmazására. 
Kitért azokra a változásokra, melyek a termelői 
gyakorlatban jól beváltak, valamint elemezte a 
napi aktuális problémákat, melyekkel a helyi 
kistermelők találkozhatnak.  

Helyi termék mint sikeres marketingeszköz, 
Kontics Monika Munkaszervezet vezető, 

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú 
Egyesület 
Előadása a helyi termékek és helyi szolgáltatók 
együttműködésének kialakításának rögös 
útjáról, a helyi termékek , termékfejlesztések 
felkarolásáról,  és a LEADER csoportok 
szerepéről  szólt. A klasszikus marketing 
helyett a helyi termék mint marketing eszköz , 
mint ernyő márka a települések 
megítélésében jelentőségét emelte ki. Az 
összetartozás a piac minden szereplőjét 
erősítheti 

 

A Velencei-tavi kistérség alkalmazkodási 
stratégia-tervezete, Dr. Horváth Levente 
Budapesti Corvinus Egyetem kutatója, 
felvázolta azokat a területeket ahol a Velencei-
tó stratégiájának megújítása szükséges. 

 

PROGRAMOK- a velencei-tó körül 

Verebi Végh János Zenei Napok 
“Zene a hagyományok útján” 

2012. június 16. -  18.00 Koncert 
Vereb, római katolikus templom 

Orbán György: 5 dal Weöres Sándor verseire 

- Diákvasárnap 

- Tündérszerelem 

- Paprika János szerenádja 

- Hársfa dal 

- Ludvércz 

Jónás Krisztina – szoprán, Vasvári Tamás – zongora 

Liszt Ferenc: Mefisztó-keringő 

Lokodi Lehel – zongora 

Végh János dalok 

- Mädchenlied 

- Alpenhorn 

László Szilvia – szoprán, Vasvári Tamás – zongora 

Orbán György: Szólószonáta 

Selmeczi János – hegedű 

Liszt Ferenc 

- Die stille Wasserrose 
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- Die Loreley 

- Die drei Zigeuner 

László Szilvia – szoprán, Vasvári Tamás – zongora 

Orbán György: 7 dal 

- Nemzedék 

- Madárhatározó 

- Solweig: élt 32 évet 

- Házkutatás program 

- Duett 

- Peer Gynt: élt 22 évet 

- Terminál 

Jónás Krisztina – szoprán, Vasvári Tamás – zongora 

Orbán György: A 150. és A 42. genfi zsoltár 

Jónás Krisztina – szoprán, Bíró Ágnes – hegedű, Lokodi 

Lehel – zongora 

19.30 Ütő Endre kiállítása 

101 tányérportré a zene jegyében 

A kiállítást dr. Molnos Levente nyitja meg. 

2012. június 17. 

Vereb, Református templom 

16.00 Koszorúzás az iskola névadójának emléktáblájánál 

a verebi Végh János Tagiskolában. 

17.00 Koncert a református templomban 

A csitári hegyek alatt (népdal) 

Nyárkánon (ismeretlen szerzõ) 

Kõszegi Katica – furulya 

Edvard Grieg: Norvég népdal 

Eudey L. Bowman: 12th street rag 

Gránitz Ádám – zongora 

W. A. Mozart: Részlet a Varázsfuvola című operából 

L. van Beethoven: Menuett 

Tamás Luca – fuvola 

L. van Beethoven: Für Elise 

Yiruma: River Flows in You 

Nánási Tünde – zongora 

Rodrigo Y Gabriela- Tamacun 

Kõszegi Balázs – gitár 

The Beatles: And I love her 

Kőszegi Bence és Kőszegi Balázs – gitár 

J. S. Bach: D-moll Preludium 

Bartók Béla: Este a székelyeknél 

Stein Andor – zongora 

Információk: 
Vereb Község Önkormányzata, Közösségi Ház és 
Könyvtár 
Kerekes Erzsébet 
Tel.: 06-22/464-667; 06-30/34-00-768 
E-mail: kerekes.babi@gmail.com 

 

 

2012-ben tervezett sorozatunk 

SSUUKKOORRÓÓII  ZZEENNEEII  NNYYÁÁRR   Örömmel ajánlom 
figyelmükbe a Sukorói Zenei Nyár - 2012 
hangversenyeit, amelyeket az alábbiak szerint 
rendezünk a református templomban:  

Július 01. 18.00 – Baptista Központi Énekkar 
 
Július 07. 19.00 – Gárdonyi Dániel 
orgonaművész és a székesfehérvári Primavera 
Vegyes Kar 
 
Július 15. 19.00 - Hajas Szilárd és Kerekes 
Blanka fuvolaművész, Molnár Orsolya zongora 
 
Július 20. 19.00 – Weckmann Consort - Basel 
 
Kérem, hogy a részletekért keressék fel 
honlapunkat: szn.parokia.hu 
 
Hangversenyeinkre belépődíj nincs, a sorozat 
folytatására szánt adományaikat szívesen 
fogadjuk. 
 
Szeretettel hívunk, s örömmel látunk 
mindenkit a koncerteken! 
Szabó Balázs művészeti vezető nevében is: 
Kardos Ábel sukorói református lelkipásztor 

www.sukoro.hu  

mailto:kerekes.babi@gmail.com�
http://www.szn.parokia.hu/hir/mutat/1093/�
http://www.sukoro.hu/�
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Kodály Emlékhangverseny 
Nadapon 
(Komolyzene / Nadap) 
Időpont: 2012-06-17 10:30 
 
A Zrínyi kórus Kodály Emlékhangversenye Nadapon a 
templomban. 
 
2012.június 17-én 10,30-kor kezdődő Kodály 
Emlékhangverseny a Zrínyi kórussal,vezényel Holló 
Gyula karnagy.  

 

 

 

Velence Resort & Spa****Music 
Resort Festival 

 

Hétvége a világzene jegyében 

Érvényes: 2012. június 22-24. 

 

 

 

MEGHÍVÓ  A Magyar Írószövetség, az 

Arany János Alapítvány és a Ráció Kiadó 
szeretettel meghívja Önt, kedves családját és 

barátait 

L. SIMON LÁSZLÓ 
József Attila-díjas író, költő 

Szubjektív ikonosztáz 
című esszékötetének bemutatójára 

 
Az estet megnyitja: 

Szentmártoni János 
a Magyar Írószövetség elnöke 
 A kötetet bemutatja: 
Gulyás Gábor 
a Műcsarnok igazgatója 
 Időpont: 2012. június 13. 18 óra 
Helyszín: a Magyar Írószövetség klubterme 
(1062 Budapest, Bajza utca 18. I. emelet) 
A Szubjektív ikonosztáz című, 376 oldalas kötet 
a szerző legújabb művészeti írásait, elméleti 
szövegeit, valamint a fotó- és 
képzőművészettel kapcsolatos olvasmányos 
esszéit tartalmazza. 
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