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HÍRLEVÉL 
VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ 

EGYESÜLET 

TARTALOM:  

Utazás kiállítás 2012 
Szolgáltatók figyelmébe, fontosabb 
programok !  
Kerékpáros turisták: Sajátos igények (Turizmus 
ZRT) 
A Velencei-tó is kedvelt kerékpáros célpont 
lehet ! 
Hintó járat a Velencei-tónál 
Partneri együttműködéshez ajánljuk ! 
Új pályázatok 2012 -  BEMUTATJUK VEREBET  

 
Torkos csütörtök a tekergő Étteremben 

Velencén, 2012. február 23. 
 

Torkos csütörtök 2012. február 23.  
Torkos csütörtök napján a felhíváshoz csatlakozó 
éttermek vállalják, hogy az étel- és 
italfogyasztásból egyaránt 50%-os kedvezményt 
biztosítanak. Itt az alkalom, hogy újra fél áron 
együnk, igyunk.  

Megismerheti partnerünk a Tekergő 
Étterem,  Velence kitűnő konyhájának 

választékát 50% kedvezménnyel a Torkos 
csütörtökön. 

2481 Velence, Sukorói út 1. 
Telefon: 22/472-979 

E-mail: info@tekergoetterem.hu 

 
1. ábra Tekergő étterem, Velence 

 

Utazás Kiállítás  2012 március 1-4. között 

Bármennyire hihetetlen készülnünk kell az 

idegenforgalmi szezonra, rövidesen jön a jó 

idő. 

 
2. ábra Teret a Vidéknek, Pécs 

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület 
közösen a Helyi Erőforrás Kft.-vel és a VEKI-vel 
az Utazás 2012 kiállításon kiállítási blokkal 
segíti a helyi termelők piacrajutását. A Közép-
dunántúli színvonalas kiállítási standon, a 
Velencei-tó 60nm2-en mutatkozik be a két 
TDM összefogásával. 

 
3. ábra Magyarok Vására, Velence 

 
4. ábra Helyi termék bemutató Sajtónap 

http://www.programturizmus.hu/tdestination-torkos-csutortok-.html�
http://www.programturizmus.hu/tdestination-torkos-csutortok-.html�
mailto:info@tekergoetterem.hu�
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A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület a 
LEADER program keretében a megelőző 
években is minden országos jelentőségű 
utazási kiállításon népszerűsítette a helyi 
szolgáltatókat, helyi termelőket. 2011-ben 
bevezette a „   VELENCEI-TÓ HELYI TERMÉK, HELYI 
SZOLGÁLTATÁS, HELYI ÉRTÉK  EGYÜTTMŰKÖDÉST, 
amelyhez már több mint 40 szolgáltató 
csatlakozott a Velencei-tónál. 

 

5. ábra LEADER EXPO 

 

6. ábra OMÉK 2011 

Az Utazás kiállítás remek alkalom a Velencei-
tó népszerűsítésére, emellett a KDRMI 
szervezésének köszönhetően a PORT.hu 
Bringaexpo kiállításán párhuzamosan  
bemutatkozik a Velencei-tó.  

Lehetőség, hogy több terméket és minél több 
szolgáltatást bemutathassunk,  tájékoztassuk 

az idelátogató vendégeket természeti táji 
értékeinkről, színvonalas szolgáltatásainkról,  
programjainkról, és a kitűnő helyi 
termékekről. 

Felhívás ! 

Kérjük a helyi termelőket, szolgáltatókat, hogy  
amennyiben még nem adták le termékeiket, 
szórólapjaikat, bemutatkozó anyagaikat,  
pótolják: február 28-ig.  Személyesen is 
leadhatják az irodánkban: 

2481. Velence, Balatoni út 65.  

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

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

 
7. ábra Magyar Vidék Napja 

 

Partneri együttműködéshez 
ajánljuk ! 

HINTÓ JÁRAT A VELENCEI-TÓNÁL 

LEADER pályázatból  megvalósuló fejlesztés 

keretében várhatóan májusban  Hintó járat 

indul a Velencei-tónál.    Javasoljuk, hogy a 

borospincék, egyéb szolgáltatók közösen 

dolgozzanak ki útvonal ajánlatokat a hintót 

üzemeltető partnerrel. http://gardony-

grandlovasudvar.hu/ 

mailto:info@velenceitoleader.t-online.hu�
http://www.velenceitoleader.eu/�
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KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS, AVAGY VÍZEN KÉT KERÉKEN  

 
 
A tó körüli kerékpáros program színesítéseként 
érdemes járgányainkkal felszállni az Agárd-Pákozd 
(Szúnyog-sziget) vagy Gárdony–Pákozd (Szúnyog-
sziget) között menetrendszerűen közlekedő 
hajójáratainkra, így egy kis kikapcsolódás, hajózás 
közbeiktatása után folytathatjuk pedálos túránkat. 
http://www.velenceitohajozas.hu/ 

KENUTÚRÁK  

 
 
A túráinkhoz használt 7-8 személyes csapatkenuk 
(melyekben 10-12 kisiskolás gyermek is elfér) 
kiválóan alkalmasak arra, hogy programjaink 
résztvevői felfedezhessék Közép-Dunántúl egyik 
legszebb természeti értékét, a Velencei-tavat. 
Egyedülálló élményt jelent az ősi halászcsapások, 
titkos ösvények felfedezése, a tó vízi világának 
megismerése. 
http://www.velenceitohajozas.hu/ 

 
A VELENCEI-TÓ IS KEDVELT KERÉKPÁROS 

CÉLPONT LEHET ! 
 

 
8. ábra Velencei-tó Kerékpár-túra 

 
Tajvantól, Pompejien át Torontóig és 
Horvátországig mindenki a biciklis turisták 
kegyeit keresi.  

 

A kerékpáros turisták átlagos napi kiadásai 
általában 15 százalékkal magasabbak, mint a 
hagyományos turistáké, és költési 
hajlandóságuk is jobb. Erre épít a legtöbb 
turisztikai szolgáltató és a nagyvárosok is. 
Sorra nyílnak a biciklis szállók, egyre több a 
biciklis útikönyv és a határokon átívelő 
minősített kerékpárút. Időközben bevált a 
bérbringa rendszer és a városi autóbuszokra 
szerelhető biciklitartó is. Tajvantól Pompejien 
át Torontóig mindenki a biciklis turisták 
kegyeit keresi.  

A kerékpáros turisták igényei nem sokkal 
nagyobbak az átlagturistákénál, viszont egy-
egy túra során csaknem 15 százalékkal többet 
költenek, mint egy "hagyományos" turista. A 
Magyar Kerékpáros Klub tanulmánya szerint 
ez azért lehetséges, mert kevesebb csomagot 
tudnak magukkal vinni, ezért több mindent 
kell a helyszínen megvásárolniuk. Ez azonban 
nem okoz gondot. Az olykor rendkívüli 
költségekkel járó felszerelések vásárlását 
elsősorban a középosztály és főként a 
kiemelkedően jó anyagi körülmények között 
élő fiatalok csoportja engedheti meg 
magának.  

Téves tehát az a feltételezés, mely 
szerint a kerékpárosok a filléres utazókat 
jelentik. 

  A kerékpározás Európában, - és lassan 
idehaza is- elmozdul a magas minőségű 
turizmus irányába. 

http://www.velenceitohajozas.hu/kerekpar�
http://www.velenceitohajozas.hu/menetrend�
http://www.velenceitohajozas.hu/menetrend�
http://www.velenceitohajozas.hu/menetrend�
http://www.velenceitohajozas.hu/menetrend�
http://www.velenceitohajozas.hu/kenuturak�
http://www.velenceitohajozas.hu/�
http://www.velenceitohajozas.hu/kerekpar�
http://www.velenceitohajozas.hu/kenuturak�
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Eddig vadászni kellett a biciklis útikönyveket az 
eBay-en  

Mivel a szolgáltatók egyre nagyobb 
infrastruktúrával támogatják a biciklis 
turistákat, a Lonley Planet is újranyomja régi-
új biciklis útikönyveit. Az LP-nél komolyan 
hiszik, hogy a kerékpáros kiadványok növelik a 
cég presztízsét és egyben felelős 
gondolkodásra ösztönözik a turistákat.A kiadó 
akkor döntött az újranyomás mellett, amikor 
egyik munkatársuk felfedezte, hogy az eBay-
en csillagászati áron kínálják ezeket a 
könyveket, és hogy komoly érdeklődés 
mutatkozik irántuk. Míg egy átlagos Lonley 
Planet útikönyv ára körülbelül 20-40 dollár, 
addig az interneten régi kiadású ritkaságnak 
számító biciklis útikönyvek 80, nemritkán 140 
dollárt is megérnek.  

 

Bikehotel: gördülékeny a bringás 
bejelentkezés  

Érdekességek: A szállodák már évekkel ezelőtt 
rájöttek, hogy relatív kis ráfordítással 
könnyedén kiszolgálható a "jól fizető" bringás 
társadalom. Egyre nagyobb hajlandóságot 
mutattak a szállodák, miután a kutatásokból 
kiderült, hogy igényes szolgáltatásokért 
cserébe kerékpárosok igen magas költési 
hajlandóságot mutatnak. Amire szükségük van 
az a szokásosnál nagyobb reggeli, szerviz 
lehetőség, gyorsmosók és gyorsszárítók a 
szennyes ruháknak, és minimum őrzött 

biciklitároló. Nagyobb sikere van azonban 
azoknak a bike hoteleknek, ahol a turisták 
saját biciklijükkel aludhatnak. A közelmúltban 
megnyílt tajvani Yoho Bike Hotel a szobái elég 
tágasak ahhoz, hogy a sarokba állítsuk, vagy a 
falra erősített kampókra akasszuk a kerékpárt. 
A szálloda érdekessége, hogy főbejáraton 
begurulva a vendégek úgy is be tudnak 
jelentkezni a recepción, hogy közben le sem 
kell szállniuk a nyeregből. A halban található 
szaküzletben alkatrészek és kiegészítők 
vásárolhatóak, a bikespa-ban pedig mosás, 
szárítás, olajozás ... 

forrás: Zamody Gábor idegenforgalmi 
szakértő/Turizmus Bulletin 

KERÉKPÁROS TURISTÁK: SAJÁTOS IGÉNYEK 

(TURIZMUS ZRT) 
 
Az elvárások a térséghez, a turisztikai termék 
elemeihez kötődnek. A kerékpárosok főbb 
igényeit az alábbiak jelentik:  
 
Szállás és étkezés:  

• Lehetőség az egy éjszakás 
tartózkodásra pótlólagos költség 
nélkül  

• Nagyobb reggeli, mint az átlagos  
• Biciklitárolók  
• Lehetőség a ruhaszárításra  
• Lehetőség a bicikli javítására  
• Térképekhez való hozzáférhetőség  
• Szállítási lehetőség bicikli és poggyász 

számára illetve közlekedési lehetőség  
• Ajánlatok helyi látványosságokról és 

tematikus utakról  
• A következő éjszaka lefoglalásának 

lehetősége  

 

9. ábra Sikeres térkép 
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SZOLGÁLTATÓK FIGYELMÉBE, FONTOSABB 

PROGRAMOK !  

Ajánlja Vendégeinek ! Tegye fel honlapjára, 
hogy változatos programokkal kényeztesse 
vendégeit, vagy könnyebben megtalálják Önt 
az ideérkező látogatók ! Szolgáltatásaival 
kapcsolódhat a programokhoz, keresse 
együttmüködő partnereit.  

2012.március 14. Márciusi Ifjak KEMPP, 
Pákozd (Katonai Emlékpark) Hagyományőrző 
huszárok,  élő történelemóra, 
játszóház

 

10. ábra KEMPP, Pákozd (Járt már ott ?) 

2012. március 24. Víz Világnap 

A Velencei-tavi Fejlesztési Nonprofit Kft 
szeretettel vár minden érdeklődőt 2012. 
március 24.-én tartandó Víz Világnapi 
rendezvényére.  Helyszín:  Agárdi Hajóállomás          
Programok: Egy órás hajóutak a Nadap 
hajóval. Az izgalmas kirándulás alatt sok 
érdekes információt megtudhatunk a 
Velencei-tó egyedülálló élővilágáról. Víz 
Világnap 2012.03.24.  indulás: 11.00, 13.00, 
15.00 

2012. április 15. VII. Depónia Tóparti-
futóparti Időpont: 2012. április 15. vasárnap 
Agárdi szabad strand, nagy parkolója 
 
2012. május 26. Old Bicycles Tourist 
Trophy -  Velencei-tó futam,  2012. május 

26. szombat (esőnap — vasárnap) 
Túraverseny oldtimer kerékpárok részére 
 
2012. június 8 Biotár V. Országos Öko 
Expo és Bio Fesztivál 
2012. június 8. (péntek) - 2012. június 10. 
(vasárnap)  
Biotár V. Országos Öko Expo és Bio Fesztivál. 
Ökotermékek, biotermékek, alternatív 
energiaforrások, környezetbarát építési 
technológiák stb. - bemutatója és vására. 
Szórakoztató programok, szakmai előadások, 
vásárlási lehetőség. 

 
2012.  július 3-8. EFOTT AZ ÉV 
LEGNAGYOBB HALLGATÓI BULIJA, AZ EFOTT 
VELENCÉN! 
70 ezer látogatót várnak ! 
Az év legnagyobb egyetemi bulija ,az EFOTT 
(Egyetemisták és Főiskolások Országos 
Turisztikai Találkozója), 2012-ben július 3-8. 
között Velence-parti fesztivállá avanzsálódik 
 
2012. augusztus 11. (szombat)  Velencei-
tó átúszás 2012 
Velencei-tó átúszás 2012. Idén augusztus 11-
én rendezik meg a gárdonyi Sport Beachről 
rajtoló versenyt. Esőnapnak három másik 
időpontot is kijelöltek a szervezők. 
  

 
ÚJ PÁLYÁZATOK 2012 

2012 első félévében újra pályázhatók az UMVP 
III. tengely két programja, az 5000 fő alatti 
települések vállalkozásai, magánszemélyei 
pályázhatnak. 

EMVA turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez:  
Javasoljuk, hogy döntéséhez olvassa el a 
vidékfejlesztési miniszter 44/2011. (V. 26.) VM 
rendelete az EMVA a turisztikai tevékenységek 

ösztönzéséhez 2011-tõl nyújtandó támogatások 

http://www.programturizmus.hu/tdestination-orszagos-oko-expo-biofesztival-sport-beach-gardony.html�
http://www.programturizmus.hu/tdestination-orszagos-oko-expo-biofesztival-sport-beach-gardony.html�
http://www.programturizmus.hu/tdestination-velencei-to-atuszas.html�
http://www.programturizmus.hu/tdestination-velencei-to-atuszas.html�
http://www.programturizmus.hu/images/upload/big/ajanlat/fesztival-esemeny-rendezveny/4184-orszagos-oko.jpg�
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részletes feltételeirõl ( www.mvh.gov.hu 
/közlemények) felhívást. 

A mikrovállalkozások létrehozására és 
fejlesztésére nyújtandó támogatások  

A vidéki térségekben alapított új, illetve működő 
mikro-vállalkozások beruházásainak és műszaki-
technológiai fejlesztéseinek támogatása, annak 
érdekében, hogy a vállalkozói aktivitás, a 
versenyképesség, az innovációs képesség fejlődjön. 
A program fontos eleme a régi munkahelyek 
megtartása, újak létrehozása és a gazdasági 
szerkezet átalakításának elősegítése.  

Javasoljuk a 2011.-évi kiírás elolvasását: 
www.mvh.gov.hu /közlemények 

Amit minden pályázónak fontos a 
pályázathoz előkészíteni: 

1, - projektötlet adatlap: info@velenceitoleader.t-
online.hu,   

amely tartalmazza a támogatási öszeg 
igényt, a  projekt rövid leírását, helyét, 

2, - A pályázat beadásakor mellékelni kell 
aa) az ügyfél nevére szóló építési engedélyt vagy 
ennek hiányában a hatóság igazolását az építésügyi 
eljárás megindításáról  

Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület 

2481. Velence, Balatoni út 65. 

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

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

 

BEMUTATJUK VEREBET  

A parnerség könnyebb kialakításához a 
továbbiakban sorozatot indítunk annak 
érdekében, hogy jobban  megismerjék 
egymást együttműködő partnereink. Reméljük 
a szolgáltatók így könnyebben egymásra 
találnak. Az idelátogató vendégek pedig több 
programmal gazdagodhatnak. 

Vereb község a Velencei-tó alig 800 lakosú 
háttértelepülése, gazdag történelmi múlttal.  

A Velencei-tó turisztikai kínálatába illeszkedve 
átjárást biztosít a Vértesbe és a Váli-völgybe, igazi 
kerékpáros, bakancsos, lovas paradicsom. Igazi 
közösség, a  közösségben élő emberek  köszönnek 
egymásnak, ismerik a kalákában végzett munka 
örömét, segítenek a rászorulókon, és szorgalmasan 
dolgoznak.  A település lakóinak hagyományaik 
megőrzése mellett céljuk különleges történelmi 
értékeik megismertetése az idelátogatókkal.  
www.vereb.hu 

 
Nevezetességek: 

Római katolikus templom , Háromszájú 
kemence, Pogánykő 

 

   
Református templom a kertjében ’56-os 
kopjafával , Helytörténeti gyűjtemény 

 

  
A Váradi Biblia , Forráspark a Gólyafával 

Zuhogói pihenőhely 

  
Téglaboltozatos pincék, Cseresznyés út 

Madárcseresznyés út , Téglaboltozatos kőhíd 
és galéria, Végh kastélykert, Kovácsműhely 

 
Országos ismertségű programok: 

Vereb Vitéz Napja   2012. Május 12. 
Verebi Végh János Zenei Napok 2012. június 

16-17. 

  
 

http://www.mvh.gov.hu/�
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