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HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET 

 

FÓKUSZBAN A 2014-2020 FEJLESZTÉSI FORRÁSOK 

KÖZÖSEN EGYÜTT 2014-2020-BAN IS! 

A Vidékfejlesztési Minisztériumtól nemrégen kaptuk meg azon jóváhagyó levelet, amely 
révén térségünk számára lehetőség nyílik a 2014-2020-as időszakban, LEADER helyi 
akciócsoportként, a vidékfejlesztési forrásokra való tervezésre, megvalósításra, változatlan 
területi lehatárolással, Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-
Vereb-Zichyújfalu területén. 

Ahhoz, hogy megismételjük a 2007-2013 években elért kitűnő eredményeket, lehetőséget 
kapjunk ennek túlszárnyalására is, továbbra is együtt kell gondolkodnunk az 
Önkormányzatokkal, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, magánszemélyekkel, akik a 
Velencei-tó dinamikus fejlődésében elkötelezettek. Ismert, hogy 160 nyertes pályázat, közel 
egy milliárd forint fejlesztési forrás érkezett LEADER támogatással térségünkbe az elmúlt 
években, amelyek szorosan kapcsolódnak a települések egyéb nagy beruházásaihoz. 

Önökkel közösen! 

A tervezést újra kezdjük, azaz folytatjuk: a már elért eredmények tanulságait figyelembe 
véve, az új igényeket, javaslatokat beépítve, közösen alakítsuk, fogalmazzuk meg a 2014-
2020-as időszak Velencei-tó Helyi Fejlesztési Stratégiáját. Véleménye a kezdetektől fogva 
fontos! 

Javasoljuk, hogy pár percet szánjanak rá, hogy a mellékelt projektötlet adatlapot töltsék ki és 
juttassák el számunkra. A megfogalmazott javaslatok beépülnek a Helyi Fejlesztési 
Stratégiába (HFS), amelyet az Irányító Hatóság részére egy később meghatározott időpontban 
kell leadnunk. 

Miért is fontos az Ön véleménye, javaslata? 

A pályázati rendszer átalakul, több fejlesztési forrásból is lehet majd pályázni (operatív 
programok, vidékfejlesztési források), ezek egy része már 2014 második félévében elérhetővé 
válik. 

A kezdetektől fogva, 2007 óta dolgozunk Önökkel együtt. Fontos, hogy a tervezésnél mondja 
el véleményét, hogy a döntéshozók figyelembe vehessék az irányok kialakításánál. 

A javaslat érinthet általános vagy saját projektet: 
- a Velencei-tó általános problémáinak megoldását 
- az adott település problémáit, fejlesztési irányait 
- vállalkozás, önkormányzat, civil szervezet, magánszemély saját jövendő projektjét 
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A tervezéshez segítséget kaphat, tájékozódhat: http://www.fejer.hu/fejer-megye-
teruletfejlesztesi-koncepcioja, https://www.nth.gov.hu/hu, www.velenceitoleader.eu /HVS, 
nyertes projektek: https://www.facebook.com/velenceitoleader/. 

Előre is köszönjük együttműködését, várjuk a kitöltött adatlapot (elektronikusan letölthető: 
www.velenceitoleader.eu honlapunkról).  

 

2014-2020 programozási időszak felkészülés – Megyei részvétel 

1, A Fejér Megyei Tervezéskoordinációs Testület Agrár- és Vidékfejlesztési 
Munkacsoportjának tagja Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület képviseletében 
Pálfi János alelnök és Stadler Klára munkaszervezet vezető. 

2, Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezéséhez kapcsolódóan a VM és a Magyar Nemzeti 
Vidéki Hálózat elnöksége 2013-ban kidolgozta és jóváhagyta a megyékben működő 
vidékfejlesztési szervezetek szakmai koordinációját és tervezési feladatellátását támogató 
programcsomagot. Ennek célja részben, hogy a megyékben működő HACS szervezetek 
kapjanak kellő szakmai támogatást és iránymutatást a saját Helyi Fejlesztési Stratégiájuk 
kidolgozásához, részben pedig, hogy a párhuzamosan futó tervezési feladatok közös mederbe 
kerüljenek, azaz megvalósulhasson az ún. „egy térség egy stratégia” elv mentén a készülő 
stratégiák összehangolása, valamint a megyei szintű együttműködési lehetőségek feltárása és 
megfogalmazása. 

Ez a tevékenység megyénkben is elkezdődött. A szakmai munka meghatározó területe a 
megye vidékfejlesztésében érintett partnereinek bevonásán keresztül egy megalapozott 
helyzetelemzés, értékelés és vidékfejlesztési javaslatrendszer kidolgozása.  

A találkozókon összegyűjtött információk rendszerezésével egy közös megyei tanulmány 
készült, amely rövidesen elérhető honlapunkon. Fejér megye: „helyi fejlesztési stratégiáinak 
elkészítésében érdekelt szereplők partnerségében kialakított, megyei szintű helyzetértékelési 
és vidékfejlesztési javaslatokat” tartalmazó tanulmánya. 

2014-2020 programozási időszak felkészülés - Háttéranyagok előkészítése, amelynek 
célja a Velencei-tó további fejlődési irányainak meghatározása: 

Az Egyesület tagsága fontosnak tartotta, hogy a 2014-2020-as programozási időszakra a 
döntéshozók számára elkészítsen olyan szakmai háttéranyagokat, amellyel a döntés 
előkészítők, megyei, országos tervezők részére összefoglalja a térség problémáit, kitörési 
lehetőségeit, hogy az bekerüljön a következő programozási időszak prioritásai közé. 

1, Velencei-tó cselekvési stratégia 2012: felvázolja a jelenlegi helyzetet, és meghatározza a 
Velencei-tó legfontosabb felzárkóztatási lehetőségeit (LEADER pályázat, Kistérségi 
Társulás). 

2, „Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték” című tanulmány/szakmai anyag. 
A döntést előkészítő szakmai anyag a Velencei-tó Helyi Értékeinek rendszerezése a 
fenntarthatóság megőrzése érdekében készült és rendszerezett formában nyújt átfogó képet a 
Velencei-tó természeti és táji, valamint épített értékeiről. (Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat  - 
NAKVI által kiírt pályázatán nyert támogatási összegből finanszírozva) 

http://www.fejer.hu/fejer-megye-teruletfejlesztesi-koncepcioja�
http://www.fejer.hu/fejer-megye-teruletfejlesztesi-koncepcioja�
https://www.nth.gov.hu/hu�
http://www.velenceitoleader.eu/�
https://www.facebook.com/velenceitoleader�
http://www.velenceitoleader.eu/�
http://velenceitoleader.eu/files/Velencei-to%20cselekvesi%20strat_tartalomjegyz%C3%A9k_jav%C3%ADtott.pdf�
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3, A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térség középtávú stratégiai cselekvési 
program szakmai anyag. A döntést előkészítő szakmai anyag a Velencei-tó és Térsége, Váli-
völgy, Vértes Térség Helyi Értékeinek rendszerezése a fenntarthatóság megőrzése érdekében 
készült, és rendszerezett formában nyújt átfogó képet a térség természeti és táji, valamint 
épített értékeiről. 36 települést érintve segíti elő a 2014-2020-as programalkotási folyamatot. 

 

Más szemlélet kell a vidékfejlesztési támogatások tervezésénél 
2014.05.29. 

„A korábbiakhoz képest megváltozott szemléletre van szükség a vidékfejlesztési támogatások, 
programok tervezésénél” – mondta a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) agrárgazdaságért felelős 
helyettes államtitkára egy kétnapos élelmiszeripari konferencián, Mátraházán. 

Feldman Zsolt felidézte: az előző program alapvetően a mezőgazdasági alapanyag-termelést 
erősítette. Hozzátette: az élelmiszeripar olyan szegmense a magyar gazdaságnak, amelynek 
megerősítése nélkül közép- és hosszútávon a mezőgazdasági alapanyag-termelés sem lehet 
Magyarországon életképes. 

Rámutatott: a kormányzat a források felosztásának tervezésénél nagyságrendekkel több pénzt 
akar az élelmiszer-feldolgozás támogatására fordítani annak érdekében, hogy a stagnáló 
élelmiszeripar 2020-ra erős, életképes szektorrá váljon, amely a hazai és az exportpiacok 
ellátása terén is komoly eredményeket tud felmutatni. 

Feldman Zsolt elmondta, a programok a tervezési szakaszban vannak. Az elképzelések szerint 
a vidékfejlesztési programban közel 200 milliárd forinttal támogatja a kormány az élelmiszer-
feldolgozást, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból pedig több 100 
milliárd forintot szán erre. 

Hozzáfűzte: minderről még Brüsszellel is tárgyalni kell, de a forrás nagyságrendje érzékelteti, 
fontosnak tartják az élelmiszer-feldolgozás helyzetének javítását. 

A helyettes államtitkár kitért arra is, hogy a pénzből egyebek mellett fejlesztik a szektor 
versenyképességét, megújítják a termelési infrastruktúrát, javítják az energiahatékonyságot, 
erősítik a nemzeti minőségtanúsító rendszereket és támogatják, hogy minél jobb minőségű 
termékeket állítsanak elő a termelők. 

Az Élelmiszer című szaklap által szervezett konferencián a kiskereskedelmi láncok, a 
beszállítók és a háttéripari cégek képviselői a szektort érintő aktuális kérdéseket vitatják meg 
a konferencián. 

MTI 

  Tisztelt Partnerünk!  

Annak érdekében, hogy a pályázatok a társadalom, a potenciális pályázók minél 
szélesebb körének véleményezésével kerüljenek kiírásra, a Miniszterelnökség a pályázati 
anyagokat társadalmi vitára bocsátja. A kiírások végleges formájának elkészítéséhez 
számítunk az Önök véleményére is.    
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Ezúton tájékoztatom, hogy a következő pályázatokat társadalmi egyeztetésre bocsátjuk:  

• Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régiókban (KEOP-2014-4.10.0/F) Véleményezési határidő: 2014. június 
14. 24 óra 

• Fotovoltaikus rendszerek kialakítása (KEOP-2014 4.10.0/N) 
Véleményezési határidő: 2014. június 14. 24 óra 

• Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek 
részére (KEOP-2014-4.10.0/K) Véleményezési határidő: 2014. június 14. 
24 óra 

 
A pályázatok tervezete megtalálható a www.palyazat.gov.hu honlapon a Partnerség 
menüpont alatt, az alábbi linken: http://palyazat.gov.hu/forum_pate/30 

Tisztelettel:   Miniszterelnökség             

 

A legjobb LEADER pillanatok a Velencei-tónál 

Az elmúlt hét év LEADER tapasztalatait, eredményeit, sikereit összegezték a Velencei-tó 
térségében Pázmándon a Bálint Boráriumban megtartott ünnepi LEADER Partner találkozón 
márciusban. Nagyszerű összefogással megduplázták a fejlesztési forrásokat a Velencei-tó 
Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület területén az együttműködő vállalkozások, civil 
szerveztek, önkormányzatok. Kilenc település, 160 nyertes pályázat, több mint egy milliárd 
forint értékű beruházás az eddigi eredmény. Az  eredmények értékelésénél kiemelt hangsúlyt 
kapott, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jó alapokat biztosított, hogy a fejlesztési 
források a nagyobb beruházásokhoz kapcsolódva segítsék a térség dinamikus fejlődését és a 
négy évszakos turizmus megvalósulását. A másik erőssége a LEADER csoportnak a közös 
gondolkodás és a példaértékű közösségi összefogás, amely sok innovatív ötlet létrejöttét 
segítette. 

Az ünnepségen elismerő oklevelet adományozott az Elnökség több példaértékű projekt 
megvalósítójának. A legjobb projekteket fotó kiállításon mutatták be, ezzel is ösztönözve a 
most induló újabb projektgenerálást. 

A partnertatálkozó ünnepi pillanata volt a Velencei-tó LEADER kisfilm, amely a legjobb 
LEADER pillanatokat próbálta összesűríteni, mosolyt és meghatódást váltott ki a 
résztvevőkből. Jó volt megállni egy pillanatra és már elfelejtett sikerekre, szép közösségi 
pillanatokra, a megvalósult projektekre rácsodálkozni. Hiszen a talákozó egyik célja az volt, 
hogy a projektgazdák szorosabban együttműködjenek, egymás szolgáltatásait használják, 
egymást népszerűsítsék, ezzel is biztosítva a fenntarthatóságot és gazdag idegenforgalmi 
kínálatot. 

A kilenc település előzetesen szándéknyilatkozatban erősítette meg, hogy a LEADER Helyi 
Akciócsoport címmel rendelkező egyesület tagjai változatlan illetékességi területtel 
számolnak a következő években is, így a 2014–2020 közötti programozási időszakban is 
együtt szeretnének a dinamikus fejlődés részesei lenni a Velencei-tó térségében.  

A LEADER film megtekintető a www. velenceitoleader.eu honlapon  

http://www.palyazat.gov.hu/�
http://palyazat.gov.hu/forum_pate/30�
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NYERTES PÁLYÁZÓK FIGYELMÉBE! 

EGYES LEADER JOGCÍMEK KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK 
HATÁRIDEJE: JÚNIUS 30 

FIGYELEM: Június 30-án zárul az EMVA-ból társfinanszírozott egyes LEADER 
jogcímek esetén a kifizetési kérelmek benyújtási időszaka!  

 

2014. június 30-án zárul az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 
társfinanszírozásában megvalósuló, a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program (DIT ÚMVP) IV. tengelyén belül a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet [LEADER 
TK3], valamint a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet [LEADER NKE] és a  11/2013. (III. 
05.) VM rendelet [LEADER TKE] alapján meghirdetett jogcímek keretében nyújtott 
támogatások kifizetése iránti kérelmek benyújtásának időszaka. A Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal felhívja az érintettek figyelmét, hogy a fenti jogcímek esetében 
kifizetési kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, június 30-án 
éjfélig lehet benyújtani! A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet [LEADER TK3] alapján 
meghirdetett jogcím tekintetében azon ügyfél, aki esetében az első kifizetési kérelem 
benyújtására vonatkozó határidő 2014. július 1-31. között járna le, a következő benyújtási 
időszak megnyílásától számított egy hónapon belül - augusztus 1-től szeptember 1-ig - is 
teljesítheti első kifizetési kérelem benyújtási kötelezettségét. 

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy a torlódásból adódó esetleges technikai 
problémák elkerülése érdekében kifizetési kérelmük benyújtását lehetőség szerint ne 
hagyják az utolsó nap(ok)ra. 
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HALÁSZÓ KISFIÚ 

LEADER finanszírozással valósult meg 2014-ben az „Értékeink tematikus út” újabb állomása 
Gárdonyban. A gárdonyi katolikus templom előtti megújult téren, a város forgalmas, lámpás 
kereszteződésénél avatták fel Hermann Zsoltnak: A halászó kisfiú című szobrát. 

   

  

Értékeink tematikus út 

Az „Értékeink tematikus út” program részeként 2012-ben megvalósult modellértékű, az aktív 
turizmushoz kapcsolódó, élménylánccá fűzhető LEADER fejlesztések a térség adottságait, 
hagyományait, építészeti értékeit mutatják be. A Gárdonyi Református Egyházközség 
felújította a Katonai emlékhelyet: a parkban található labirintus közepén lévő dombon kapott 

helyet egy másfél méter magas katolikus kereszt, 
két oldalán az egyenként nyolcvan centiméter 
magas teuton és pravoszláv kereszttel. Az Agárdi 
Római Katolikus Egyházközség 2,5 millió forint 
támogatásból az agárdi katolikus templom 
kertjében a templom főbejáratának homlokzata 
előtt kialakított egy több mint kétszáz 
négyzetméteres andezit kockakő csíkokkal 
díszített beton térkő burkolatot és faszerkezetű 
pergolát, amelynek padjai árnyas pihenőhelyként 
szolgálnak. A Zsongó Bárka Egyesület a Dékány 
András sétány megvalósítására nyert 2,5 millió 
forint LEADER pályázati támogatást. A 

Szövetkezetek útját kísérő sétaút a József Attila-díjas író egykori nyaralója közelében 
pihenőtérré bővül padokkal és az író munkásságát bemutató információs táblával.  
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TTÉÉRRSSÉÉGGEEKK  KKÖÖZZÖÖTTTTII    EEGGYYÜÜTTTTMMŰŰKKÖÖDDÉÉSS  

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület fontosnak tartja a térségek közötti 
együttműködési projekteket, hiszen ezzel lehet legjobban népszerűsíteni a LEADER 
szellemiséget. 2013-ban négy önálló projektet nyújtott be , amelyből már három támogatást 
nyert, emellett Vereb, Velence és a pákozdi Katonai Emlékhely több más együttműködési 
projektben vesz részt. 

Vadkacsa kerékpáros túraútvonal, innovatív kerékpáros megállóhelyek létrehozása a 
Velencei-tónál és a Váli-völgyben 

A projekt szervesen kapcsolódik a körvonalazódó Bejárható Magyarország Program célkitűzéseihez és 
a Fejér megyei kerékpáros útvonalak kialakítását célzó nagyobb úniós forrásból megvalósuló tervezett 
kerékpáros útvonalak kialakításához. Az együttműködés célja a Budapest- Bicske- Váli-völgy- 
Velencei-tó- Székesfehérvár útvonal mentén formálódó, tervezett kerékpáros útvonalak mentén a 
Velencei-tó- Váli-völgy átjárhatóságának, a két térség látogathatóságának elősegítése. 

Együttműködő partnerek: 
 1. Gárdony Város Önkormányzata 
 2. Váli Faluszépítő és Védő Egyesület 
 3. Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség KhE. 
 4. Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület 
 5. Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület 
 

 

2014-05-18 Vadkacsa kerékpártúra  
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Hal Kavalkád – gasztronómiai kalandozások a Velencei-tónál és a Mezőföldön 

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület, mint koordináló szervezet irányításával 
megvalósuló projekt célja, hogy létrejöhessen egy közös, térségeken átnyúló, a horgászturizmust mint 
rekreációs tevékenységet széles körben népszerűsítő innovatív, vonzó, új turisztikai termék, amely 
szervesen kapcsolódik a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákhoz és a megvalósult LEADER 
projektekhez. Az együttműködési projekt célja az ország különböző területein működő LEADER 
térségek együttműködésén alapuló legjobb gyakorlatok megismertetését célzó, országos ismertséget 
biztosító közös tevékenységek megvalósítása. 

Együttműködő partnerek: 1. Sárrét Közalapítvány    2. Velencei-tavi Nyári Játékok Nonprofit Kft.3. 
Győzelem Horgász Egyesület 4. MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület 5.Velencei-tó 

Térségfejlesztő Egyesület 

  

 

 

 

 

2014-05-24 Hal Kavalkád 

„Horgász együttműködések a Pinkától a Velencei-tóig” 

A projekt célja, hogy összehangolja a különböző természeti adottságokkal rendelkező LEADER 
területek mentén tevékenykedő horgász egyesületek munkáját, növelje hatékonyságukat, élénkítse a 
hazai és hazánkba érkező horgászturizmust, s ösztönözze a horgászatra épülő vállalkozások, 
munkahelyek létrejöttét, valamint alternatívát, mintát nyújtson a Helyi és Térségi Turizmus meglévő 
szegmenseinek kibővítésére. A projekt közvetett célja: a horgászaton és horgászati rendezvényeken 
keresztül is a halfogyasztás népszerűsítése, a horgászat mint rekreációs tevékenység elterjesztésén 
keresztül a hazai halfogyasztási kultúra erősödése és a lakosság halfogyasztásának növekedése. 
Együttműködő partnerek: 

1. Magyar Országos Horgász Szövetség- 2. Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége 
3. Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület 

 

2014-05-17 Évadnyitó Halászléfőző verseny 
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Innovatív kerékpáros megállóhelyek a Dunától a Velencei-tóig 

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület, mint koordináló szervezet irányításával 
megvalósuló projekt célja, hogy létrejöhessen egy közös, térségeken átnyúló, a kerékpárturizmust mint 
rekreációs tevékenységet széles körben népszerűsítő innovatív, vonzó, új turisztikai termék, amely 
szervesen kapcsolódik a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákhoz, és a megvalósult LEADER 
projektekhez. Az együttműködési projekt célja az ország különböző területein működő LEADER 
térségek együttműködésén alapuló legjobb gyakorlatok megismertetését célzó, országos ismertséget 
biztosító közös tevékenységek megvalósítása. 

Az együttműködés célja a Budapest-Duna- Mezőföld-Velencei-tó- Székesfehérvár útvonal mentén 
formálódó, tervezett kerékpáros útvonalak mentén a Velencei-tó- Mezőföld átjárhatóságának, a két 
térség látogathatóságának elősegítése. 

Együttműködő partnerek: 
 1. Tó-Sport Kft 
 2. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 

3. Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület 
 

2481 Velence, Balatoni út 65.  

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

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

 

 

 

 

   

   

mailto:info@velenceitoleader.t-online.hu�
http://www.velenceitoleader.eu/�
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PROGRAM AJÁNLÓ: 
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Népi Íz-őrző Napok Vereben 

Táj jellegű ételek napja 
 

2014. június 15. 
 

Vereben élő, más tájegységről származók jellegzetes ételeinek bemutatója és kóstolója. 
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A programok június 21-én 15-21 óráig tekinthetők meg. 
További információ: 0630 385 6627 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A PÁKOZDI LICS PINCÉBEN 

Június 21-én hangulatos programok várják az érdeklődőket pákozdi pincészetükbe. A 
Velencei-tó és környékének helytörténetébe, kulturális hagyományaiba kaphatnak 

betekintést a LICS pincészetbe látogatók. 

Kiállítások 

• Helytörténeti kiállítás Velence múltjából 
a Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület gyűjteményéből 

• Megőrzendő örökség – Velencei-tó anno 
Stadler Klára képeslevelezőlap-kiállítása 

Fellépők 

• Abajka Citerazenekar 
• Pákozdi Napraforgók Néptánccsoport 

A Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület a Velence múltjával kapcsolatos 
történeteket, képeket, hagyományokat, dokumentumokat, szakdolgozatokat stb. kutatja. 

Stadler Klára a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület LEADER Helyi 
Akciócsoport munkaszervezetének vezetője. Vallja: egy nemzet lelkiállapotát legjobban az 
mutatja, hogy miképp bánik elődeinek míves alkotásaival, vagyis az örökséggel. 

Nyolc citerással és egy énekessel működik a pákozdi Abajka Citerazenekar. Kárpát-
medencei népzenei hagyományaink felélesztését, értékmegőrzését tekintik főbb feladatuknak, 
különös tekintettel Pákozdra és a helyi kultúra ápolására. 

Elődeink ránk hagyott táncaiba nyújt bepillantást a Pákozdi Napraforgók Néptánccsoport. 
Megmutatják, mily változatos is a magyar néptánc. 

http://www.helytortenet.eoldal.hu/�
http://www.kulturalisegyesulet.sokoldal.hu/abajka�
http://www.pakozdinapraforgok.eoldal.hu/�
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V. PÁZMÁNDI VETERÁN AUTÓ ÉS MOTOR TALÁLKOZÓ 

 

V. Pázmándi Veterán Autó és Motor Találkozó 
Időpont: 2014-07-12.  

Infó: Kerkuska Csaba +3620/211-6525;  
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Velencei Nyári Zenés Esték  
Hagyományos színvonalas program Velencén. 

 
Velence Város Önkormányzata szeretettel vár minden érdeklődőt a Velencei Nyári Zenés 

Esték keretében tartandó előadásokra:  
 

2014. július 19. (esőnap: 07.20.)  
Sose halunk meg - Pannon Várszínház 

 

 
2014. július 26. (esőnap: 07.27.)  
Doctor Herz - Magyarock Dalszínház  

 
2014. augusztus 1. (esőnap: 08.04.)  
EDDA Musical - A KÖR - Sziget Színház  

 
2014. augusztus 9. (esőnap: 08.10.)  
A kaktusz virága - Színészképző Stúdió  

 
Helyszín: a velencei Kastélypark (Tópart út 52.)  

Rendezők a változtatás jogát fenntartják. 
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