




 

A Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület tevékenységének és 
céljainak rövid ismertetése. 

A Bia-Veritas Egyesület tevékenységével a legkisebb korosztálytól az idősebbekig 
számos korcsoportot és célcsoportot kíván megszólítani. Egyesületünk 2005. évi alapításával 
célul tűzte ki a helyi többgenerációs családi pincészetek összefogását, a kézműves 
bortermelés és szőlőtermesztés fejlesztését valamint az ehhez kapcsolódó borturizmus és 
falusi vendéglátás kialakítását, népszerűsítését. Rendezvényeink alatt falusi vendéglátással, 
zenés szórakoztatással és borturizmussal köszöntjük a vendégeinket. A jó hangulat, a kiváló 
borok és nem utolsó sorban a gyönyörű környezet (Biatorbágy Ürge-hegy) kedvez a 
közösségi programoknak, ahol számos barátságok, ismerkedések születhetnek. 

A baráti összejövetelek mellett a szőlészet- és borászat népszerűsítését is fontos célkitűzésnek 
tartjuk, új területek szőlővel való beültetését, új fajták betelepítését valamint fiatal borászok 
bevonását. Működésünk alatt új szőlő fajtát telepítettünk a területre (Pátria), mely a kedvező 
természeti adottságok mellett kiváló termést és kézműves borokat eredményezett. Kézműves 
boraink a XXVI. Kistérségi borversenyen arany, ezüst és bronz kategóriát értek el. A 
borászok összességében nyolc arany-, tizenegy ezüst- és öt bronzérmet szereztek és a 
közönségdíjas borok is szintén a Biatorbágyi borászok közül kerültek ki. 

Kezdeményezéseink folytatásaként az elhanyagolt, parlagon maradt területek kezelése, 
ápolása, valamint a történelmi 1800-as évek pince épületeinek állagmegóvása, felújítása is 
feladataink, céljaink között szerepel.  

Szeretnénk fejleszteni mind szaktudásban mind közösségi szinten tevékenységünket. 
Rendszeres szakmai programokat szervezünk vendég előadókkal, borvidék kirándulásokkal. 
Saját programjaink mellett („Nyitott-pincék napja Pünkösdkor és Márton-napkor) számos 
városi rendezvényen szerepelünk (2017-ben 8 programon vettünk részt az év során) 
népszerűsítve tevékenységünket és felhívva a figyelmet közösségi élet fontosságára és annak 
építő jellegére.  

Aktívan részt veszünk más egyesületek programjában, többek „a tanösvény programban” és a 
tavaszi „szemétszüret” akciókban. Fontos szerepet tulajdonítunk a környezetvédelemnek, a 
környezetszennyezés megállításának és megelőzésének.  

Saját tevékenységünkbe bevonjuk a Középiskolák „Közösségi együtt működési” programját 
lehetőséget biztosítva így a diákoknak hostess feladatokkal közösségi órák begyűjtéséhez.  

Biatorbágy 2016-ban visszanyerte borvidéki státuszát, emellett a főváros agglomerációjában, 
Etyek „kapujában” helyezkedik el, így a borturizmus és falusi turizmus kedvez a közösség 
szerveződéséhez. Egyesületünknek ezért kiemelten fontos célkitűzése az Etyek-Budai 
borvidék méltó tagjává és képviselőjévé válni. Ezért minél több szakmai fórumot és 



kapcsolatot szeretnénk szervezni a borvidék jeles képviselőivel borturizmus, falusi 
vendéglátás témákban.  
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I. Pályázati cél adatlap  
 

Pályázó szervezet neve:  
Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra 
és Tájvédő Egyesület 
 
Pályázati cél: 
XXVII. Kistérségi Borverseny 
megrendezése 
 
A pályázati cél rövid ismertetése: 

 
A korábbi évektől eltérően 2017-ben a verseny lebonyolítását Egyesületünk vállalta magára a 

Biatorbágyi Gazdakör közreműködésével. A versenyre tíz környékbeli település (Páty, Érd, Mány, Etyek, Tök, 
Tárnok, Bicske, Sóskút, Budapest és Biatorbágy) 45 borásza 102 db mintát adott le. A verseny legnagyobb 
sikerét a biatorbágyi borok kiváló szereplése jelentette: a borászok összességében nyolc arany-, tizenegy 
ezüst- és öt bronzérmet szereztek és a közönségdíjas borok is szintén a biatorbágyi borászok közül kerültek 
ki. 
A tavalyi év sikerét szeretnénk tovább folytatni és magas színvonalú rendezvényt szervezni. A XXVII. 
kistérségi borverseny főszervezését szeretné az Egyesület átvállalni, melyhez pályázati támogatást 
szeretnénk igényelni.  
 
Társ Egyesületek:  
 Biatorbágyi Gazdakör 
Juhász Ferenc Művelődési Központ (terembérlet, hangtechnikai háttér) 
 
Tervezett kiadások: 
- Meghívók elkészítése, kiküldése; oklevelek megtervezése, elkészítése 20.000,- 
- Vendéglátás (borkorcsolyák, bogrács vacsora)    30.000,- 
- Bírák díjazása        30.000,- 
- Bírák utazási költségeinek támogatása     20.000,- 
- Ajándék vásárlás a díjazottaknak     80.000,- 
- Eszközbeszerzés (pohár, kínáló üvegek, stb.)    20.000,- 
 
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 
 

A pályázati cél összköltsége:    200.000,-Ft  

Saját forrás (pl. tagdíj, 1%):     

Egyéb támogatás, pályázat (minisztérium, megye, eu, alapítvány stb.):  

más forrás ( szponzor, támogatók):   50.000,-. Ft (jellemzően tárgyi adomány, felajánlás) 

Pályázott összeg összesen:    150.000,- Ft 

 

 

 

Biatorbágy, 2018.02.22. Szabóné Lipka Timea sk 

 ……………………………………………… 
 

a pályázó civil szervezet képviselője 
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II. Pályázati cél adatlap  
 
 
Pályázó szervezet neve:  
Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület 
 
Pályázati cél: 
 
Bortúrák („Nyárköszöntő” Nyitott-pincék bortúra és Márton-napi bortúra) 
 

I. „Nyárköszöntő” Nyitott pincék bor-túra 
 
A pályázati cél rövid ismertetése: 
  
A korábbi évek érdeklődésére és sikerére idén is szeretné az Egyesület a túrát megszervezni, azonban a 
Pünkösdi vallási ünnep, a hosszú hétvége és a változó időjárás befolyásoltsága miatt szeretnénk a túrát 
Június első szombatján megszervezni (2018.06.02) „Nyárköszöntő Nyitott-pincék bortúra” címen. 
Természetesen a korábbi évek gyakorlatához híven Pünkösdkor is lesznek nyitva tartó pincék, de a fő 
rendezvényt a kedvezőbb időjáráshoz igazítanánk.  
 
A túra jellemzően kétféle: gyalogos túra a Nyakaskőtől illetve buszos kirándulás a Juhász Ferenc Művelődési 
Központtól.  
 
10 órai indulással egy pince-körúti sétát vezetünk, mely az Ürge-hegy és az Öreg-hegy nevezetességeivel 
ismerteti meg a résztvevőket, érintve természetesen a nyitott pincéket. Az Ürge-hegyre érkezők egy csoportját 
a JFMK előtti parkolóban külön buszok szállítják a hegyre, míg a gyalogos kirándulókat a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően a Nyakaskőtől gyakorlott túravezető kíséri fel. A borkóstoláson 10-12 pince lesz 
látogatható. A gazdák bemutatják a pincészetet, a szőlő birtokot és a technológiát és természetesen kóstolót 
kínálnak saját készítésű boraikból.  
 
A látogatóknak, szintén a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, gravírozott poharat tervezünk adni, a pohár 
önköltséges alapon kerül kiadásra, melyet adományként kezelünk és hozzájárul a költségeinkhez. 
 
Szeretnénk a „Nyitott-pincék” napján is gondolni a gyerekekre és szeretnénk nekik szervezni kézműves 
foglalkozást, ill. gyereklovagoltatást.  
 
Társ Egyesületek:  
Biatorbágyi Gazdakör 
Viadukt Lovas Egyesület (Biatorbágyi Lovas Baráti Kör jogutódja) 
Biatorbágy Város Önkormányzata/Pátria-pince programja 
 
Tervezett kiadások: 
- Rendezvény lebonyolításához szükséges eszközök    10.000,- 
 (eldobható étkezési eszközök (tányér, evőeszköz, pohár))     
- Étkezési hozzájárulás a vendéglátáshoz      60.000,- 
(alapanyag támogatás a bográcsfőző gazdáknak)  
- Hirdetőtáblák kihelyezése a csomópontokra/igény szerint     
- Várható buszköltség        40.000,-  
- Vendégelőadók meghívása       70.000,-  
- Eszközbeszerzés (padok)/igény szerint 
-  Pohár gravírozás        20.000,- 
-  Marketing, nagy felületű reklámhordozó eszköz bérlése    50.000,- 
-    Mobil Wc bérlése a pincékhez/egyeztetéssel       
        
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 
 
A pályázati cél összköltsége:    250.000,-Ft  
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Saját forrás (pl. tagdíj, 1%):    50.000,- Ft 
Egyéb támogatás, pályázat (minisztérium, megye, eu, alapítvány stb.):  
más forrás ( szponzor, támogatók):    
 
Pályázott összeg összesen:    200.000,- Ft 

II. Márton-napi pince-túra 
 
A pályázati cél rövid ismertetése: 
  
Az előző év sikeres zenés túráját szeretnénk szélesebb körben népszerűsíteni, nagyobb közönséget 
felcsalogatni a hegyre. A túra gyalogosan és busszal történik. A pincék „libás” ételekkel, borkorcsolyákkal 
látják vendégül a kirándulókat és az érdeklődőket. 
 
Szeretnénk a „Márton-napi túrán” is gondolni a gyerekekre és szeretnénk nekik szervezni kézműves 
foglalkozást (mécsest készíteni), bábjátékot ill. gyereklovagoltatást. 
 
A „Nyitott-pincék” napjához hasonlóan a busszal kirándulókat a JFMK-nál indított buszokkal, a gyalogosan 
túrázókat a Nyakaskőtől szervezett túrában kísérjük fel a hegyre. A hegyen 10-12 pince várja a látogatókat, 
ahol borkorcsolyák, kísérő falatok és további bogrács ételek várják a kirándulókat.  
 
Társ Egyesületek:  
Biatorbágyi Gazdakör 
Viadukt Lovas Egyesület (Biatorbágyi Lovas Baráti Kör jogutódja) 
 
 
Tervezett kiadások: 
- Rendezvény lebonyolításához szükséges eszközök   10.000,- 
 (eldobható étkezési eszközök (tányér, evőeszköz, pohár)),  
- Hozzájárulás a vendéglátáshoz (alapanyag támogatás)   40.000,- 
- Buszköltség        20.000,-   
-  Marketing, nagy felületű reklám hordozók bérlése   50.000,-  
  
         
 
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 
 
A pályázati cél összköltsége:    120.000,-Ft  
Saját forrás (pl. tagdíj, 1%):     
Egyéb támogatás, pályázat (minisztérium, megye, eu, alapítvány stb.):  
más forrás ( szponzor, támogatók):   50.000,- Ft 
 
Pályázott összeg összesen:    70.000,- Ft 
 
 
 
 
 
 
 
Biatorbágy, 2018.02.22.   
        Szabóné Lipka Timea sk. 

………………………………………………… 
a pályázó civil szervezet 
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III. Pályázati cél adatlap 
 
 
Pályázó szervezet neve:  
Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület 
 
Pályázati cél: 
Borvidék „tanulmányi” kirándulás – Tokaji borvidék (Mád, Tolcsva és környéke) 
 
A pályázati cél rövid ismertetése: 
  
2017-ben (az Önkormányzattól 2016-ban nyert pályázati támogatással) a Mátrai borvidéken, Szőke Mátyás 
pincészetében kirándultunk, ami szakmailag komoly képzést jelentett a gazdák számára. Lehetőségünk nyílt 
betekinteni a borkészítés, palackozás, kis- és nagyüzemi tárolás ismereteibe és nem utolsó sorban a 
vendéglátás és a marketing tevékenységek szervezésébe.  
 
Az Egyesület szeretne nagyobb érdeklődést felkelteni nemcsak a helyi amatőr borászok, de a borkedvelők 
számára azzal, hogy busz kirándulásokat szervez a nagy borvidékek jeles borászataiba, ahol a technológia, a 
borkészítés, valamint a gasztronómia és főleg az adott borvidék borainak megismerése a cél. A tanulmányút 
célja felzárkózás az Etyek-Budai borvidék borászataihoz és méltó tagja lenni a borvidéknek, melyhez 2016-
ban kapta meg Biatorbágy a minősítést. Az igényelt támogatás a busz költségek fedezetét segíti, az egyéb 
költségeket saját forrásból finanszírozzuk. 
 
Társ Egyesületek:  
Biatorbágyi Gazdakör  
 
Tervezett kiadás: 
- Buszköltség    243.000,-+Áfa (Árajánlat szerint)   
     
   
 
  
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 
 
A pályázati cél összköltsége:    250.000,-Ft  
Saját forrás (pl. tagdíj, 1%):    100.000,-Ft (egyéni befizetések) 
Egyéb támogatás, pályázat (minisztérium, megye, eu, alapítvány stb.):  
más forrás ( szponzor, támogatók):    
 
Pályázott összeg összesen:    150.000,- Ft 
 
 
 
 
 
 
Biatorbágy, 2018.02.22.   
        Szabóné Lipka Timea sk. 

………………………………………………… 
a pályázó civil szervezet 
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IV. Pályázati cél adatlap 
 
 
Pályázó szervezet neve:  
Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület 
 
Pályázati cél: 
Szüreti mulatság közös szervezésben társ egyesületekkel 
 
A pályázati cél rövid ismertetése: 
 
A hagyományosan megtartott Füzes-szüret rendezvénybe szeretnénk becsatlakozni és közös rendezvényt 
szervezni. Az Egyesület a maga részéről borral és frissen szüretelt szőlővel kínálja a vendégeket. Emellett 
aktív részt vevője szeretnénk lenni a program során megszervezésre kerülő csapat- és egyesületi 
versenyeknek, amelyek nemcsak a saját egyesületünk csapatépítő programja, de a meghívott egyesületekkel 
közösen igazi „nagy csapatépítő” rendezvény lehet.  
 
Társ Egyesületek:  
Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar és a Füzes Táncegyüttesért Alapítvány 
Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület 
Viadukt Lovas Egyesület (Biatorbágyi Lovas Baráti Kör jogutódja) 
 
Tervezett kiadás: 
- Vendéglátás költségei (borkorcsolya, szőlő, bor)    30.000,-  
      
   
 
  
Pályázati cél pénzügyi részletezése: 
 
A pályázati cél összköltsége:    50.000,-Ft  
Saját forrás (pl. tagdíj, 1%):    20.000,-Ft  
Egyéb támogatás, pályázat (minisztérium, megye, eu, alapítvány stb.):  
más forrás ( szponzor, támogatók):    
 
Pályázott összeg összesen:    30.000,- Ft 
 
 
 
 
 
 
Biatorbágy, 2018.02.22.   
       Szabóné Lipka Timea sk. 

………………………………………………… 
a pályázó civil szervezet 
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