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Nagyszínpad:
16.00

16.15
16.45
17.00
18.00

19.00–20.00
20.00
22.00

Kisszínpad:
20.30

Velencei-tavi Galéria
17.00

Gárdonyi Rönkvár
17.30

Agárdi Közösségi Ház
10.00 – 18.00

Egészségdokk
állandó programok

9.00 -18.00

Szabadstrand
10.00-20.00

2013. május 3. péntek

A fesztivál ünnepélyes megnyitása, köszöntőt mond L. Simon László 

országgyűlési képviselő, az országgyűlés kulturális és sajtóbizottságának elnöke 

és Tóth István gárdony város polgármestere 

Drumsters az Ütős Show nyitókoncertje 

felvonulás kerékpárral a gárdonyi emlékházhoz az emlékév megnyitójára, 

Az ABBA show – az abba emlékzenekar koncertje 

operettvarázs tihanyi tóth Csabával 

beállás – a szabadparton az Össztűz projekt! 19-19.30 gyújtás! 

rúzsa magdi koncert 

Utcabál a gesarol zenekarral

moderátor: éger lászló

Bryan Adams Emlékzenekar

Gárdonyi Emlékév 150 – a Petőfi irodalmi múzeum és az egri Dobó istván 

vármúzeum a láthatatlan ember arcai c. vándorkiállításának megnyitója. 

a kiállítást megnyitja l. simon lászló az országgyűlés kulturális és sajtóbi-

zottságának elnöke, országgyűlési képviselő, köszöntőt mond tóth istván gárdony 

város polgármestere és e. Csorba Csilla a Petőfi irodalmi múzeum főigazgatója. 

közreműködik a musica Historica régizene együttes. 

Török gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítja – az agárdi  Parkerdei óvodások 

műsora, közreműködik a musica Historica együttes. a kiállítás-megnyitóhoz 

kapcsolódó program. 

Halászati kiállítás az aranyponty Halászati zrt. gyűjteményéből.  

1. Bakancslista fal (Mondat kiegészítése: „Mielőtt meghalok, még….”) 2. Drogprevenciós kvíz 

(tanácsadással egybekötve) 3. Ismerd meg önmagad (önismereti játékok) 4. nyugvó pont 

(pihenősarok) 5. csocsó és játék sarok 6. Életutak és képek a Dokk életéről 

Össztűz projekt – a Bkf hallgatóival!

19.00-19.30 gyújtás! Bővebben: http://ossztuz.blogspot.com

Tópart u
.

chernel u.

Varsa u.

Üdülők útja

Vasút u.

Tél u.

Tél u.

Ősz u.

Ősz u.

7-es főút

Balatoni út

Gesztenye sor

Török Bálint u.

Török Bálint u.

mátyás király u.

mátyás király u.

álmos vezér u.

Hunyadi Já
nos u.

árok u.

Strand u.

Petőfi u.

camping u.

Petőfi u.

Gárdonyi G. u.

Petőfi u.

A fESzTIVáLkÖzPonT HELySzínEI:

1. nagyszínpad
2. kisszínpad
3. Portékás Udvar melletti rét
4. Agancs kert 
5. Egészségdokk Alapítvány 

Party Service sátor
További helyszíneink a 10-11. oldalon

1
2

3

4

5
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VI. Velencei-tavi
Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál2013. május 4. szombat

A vadásznap és a trófea-kiállítás megnyitója. Pohárköszöntő a bor és pálinka jegyében.

Térzene a Corpus rézfúvós Quartet előadásában 

orT-IkI Báb- és Utcaszínház kökény matyi vásári bábos produkciója 

fourtissimo fúvósquartet népszerű dallamokat játszik 

A VELEncEI-TAVI AmATŐr HAGyományŐrzŐ cSoPorTok ProDUkcIóI: 

Iglice népdalkör 

kacagány citerazenekar 

A Dinnyési Hagyományőrző központ néptáncosainak és Hahn-kakas istván 

néptáncpedagógus gyermekcsoportjának műsora 

Aprócska néptánccsoport 

zumba show Bettivel 

Bangó margit koncert 

cry Baby lemezbemutató koncert 

Honvéd Táncszínház és zenekara: kalotaszeg – élő martin archívum 

beállás – a szabadstrandon a Bandiera zászlóforgató csoport produkciója 

csík zenekar koncert 

Tűzijáték 
Utcabál a Partyarts zenekarral

moderátor: éger lászló 

frank zafka együttes 

rock on koncert

 

Grand lovasudvar ingyenes lovagoltatása 

Solymászmadarak megtekintése, 17.00 órakor solymászbemutató

 

Gyerek Dokk programok családoknak 

(„virágültetés cipőbe” kézműves, Zumba, zenés- mozgásos programok)

  

Nagyszínpad:
10.00
10.10
11.00
12.00

13.00-15.00
13.00
13.30
13.45

14.30
15.00

16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.30
22.00

Kisszínpad
18.30
20.30

Portékás Udvar 
melletti rét
10.00-18.00
10.00-18.00

Egészségdokk 
Alapítvány Party 

Service sátor
www.egeszsegdokk.hu

09:00

Beszélgetés kubiszyn Viktorral 
könyvének címe: „Drognapló”  

kelemen István színművész előadása, utána beszélgetés  

Tűzzsonglőrök  

„Thaabak” Babai Janika koncertje (rap)

1. Bakancslista fal (Mondat kiegészítése: „Mielőtt meghalok, még….”) 2. Drogprevenciós kvíz 

(tanácsadással egybekötve) 3. Ismerd meg önmagad (önismereti játékok) 4. nyugvó pont 

(pihenősarok) 5. csocsó és játék sarok 6. Életutak és képek a Dokk életéről 

Vitézlányok, vitézfiúk török kori harcmodor-tanulás és bajvívás, íjászat 

a barantásokkal, várjáték kalandok lábadi zoltán várkapitánnyal

A VELEncEI-TAVI műVÉSzETBAráTok kÖrE ProGrAmJA: 

“Te is lehetsz kortárs művész” 

óriáskép festése gyerekekkel 
portrérajzolás gyerekekről 

performance nonfiguratív festés a kör tagjaival 

kézműves foglalkozások gyerekeknek. rajzolás, színezés, varrogatás,  

gyöngyözés, társasjátékozás az inkreva kézműves egyesület tagjaival. 

A Vadex trófea kiállítása 

Az orSzáGoS mAGyAr VADáSzkAmArA 

fEJÉr mEGyEI TErÜLETI SzErVEzETÉnEk ProGrAmJA:

„Vadételek asztala” – vadételkóstoló 

Erdei iskola – interaktív program családoknak, gyerekeknek a vadvédelemről, 

természetvédelemről 

 

A nyugalom Szigete és Gyermeksziget – a katolikus egyházközségek 

rendezvénye, az agárdi szent istván templomban és templomkertben, mely 

a fesztivál központjától száz méterre található, a Balatoni úton (7-es főút) 

székesfehérvár irányában. 

az Alborada vegyeskar koncertje

15:00 

18:00
19:00
20:00

Egészségdokk
állandó programok

Gárdonyi Rönkvár
10.00-18.00

Agancs kert
10.00-16.00

14.00-16.00
10.00-18.00

10.00-18.00
10.00-18.00

Agárdi Katolikus 
Templom és 
templomudvar
10.00 -18.00

19.00
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nyílt nap az Agárdi Pálinkafőzdében. minden egész órában ingyenes főzde 

látogatás, térítésmentes Pálinka taxi a nádas étterem mellől! kemencés 

kenyérlángos, vadragu bográcsban, lekvárok szörpök, pálinkák.

 

nyílt nap a Simon Pincészetben. Borkóstolás, pincelátogatás. 

Henning János erdélyi fotóművész kiállítása  – a Dinnyési templomkert és 

Hagyományőrző turisztikai központban 

kétóránként lovaskocsis kirándulások a Dinnyési fertőre a Dinnyési templomkert 

és Hagyományőrző turisztikai központból

 

Gárdonyi 150 Emlékév tiszteletére: a láthatatlan ember arcai – a Petőfi irodalmi 

múzeum és az egri Dobó istván vármúzeum közös vándorkiállítása a velencei-

tavi galériában (a Gárdonyi kalandjáték utolsó állomása) 

 

Gárdonyi Géza kalandjáték a gárdonyi géza sétányon gárdony város 

óvodapedagógusai szervezésében. több állomás, több kreatív feladat, több pont. 

Pontgyűjtő kártya a fesztiválközpontban található info-pultban kérhető. sorsolás a 

Honvéd táncszínház produkciója után, a nagyszínpadon.

 

Össztűz projekt – a Bkf hallgatóival! Bővebben: http://ossztuz.blogspot.com. 

Vadfőző verseny a napsugár strand előtti téren, a csónak öbölnél. Jelentkezés 

és bővebb információ 36 30 936 5396

Szigetkerülő kenutúrák a vvsi-vel  – a szabadstrand csónakkikötőnél lévő pontontól

 

Halászati kiállítás az aranyponty Halászati zrt. gyűjteményéből. 

(a Gárdonyi kalandjáték 1. sz. állomása) 

madárgyűrűző programok a madárvártán. Bejelentkezés: andrisborsanyi@gmail.com

Agárdi Pálinkafozde
10.00-17.00

Simon Pincészet
10.00-19.00

Dinnyési Templomkert 
és Hagyományó́rzó́ 
Turisztikai Központ

10.00-18.00

11.00-16.00

Velencei-tavi Galéria
10.00-18.00

Gárdonyi Géza sétány
10.00-17.00

Szabadstrand
10.00-20.00

9.00-13.00

10.00-16.00

Agárdi Közösségi Ház
10.00-18.00

Madárvárta
10.00 – 17.00

2013. május 3-4-5., Agárd

Előadással egybekötött hajókirándulás az agárdi hajókikötőből a velencei-tó titkos 

világába (a látogatóktól egyébként elzárt terület). Jegyárak: 800 ft (felnőtt) 

Vezetett gyalogtúrák az északi partra (természeti látnivalók). indulás busszal 

sukoróra,  a posta mögötti területről. 

nagy kul-túra a tó körül busszal, idegenvezetéssel (emlékhelyek, szülőházak, 

látnivalók).  Jegy ára: 600 ft. (Busz indul a posta mögötti piactér területéről szombaton 10.30 

órakor). Útvonal: agárdpuszta (Gárdonyi Géza Emlékház, Velencei-tavi Galéria, Szent Anna 

kápolna) – kápolnásnyék (Vörösmarty Emlékmúzeum) – nadap (szintezési ősjegy) - sukoró 

(Református templom, Néprajzi Ház) – Pákozd (Pákozdi Katonai Emlékpark – Nemzeti Emlék-

hely) – Dinnyés (Hagyományőrző Turisztikai Központ) – agárd (Sarvajc körösztye, Madárvárta) 

 

Ingyenes vitorlázás a Ponton klubbal. a vitorláshajóra regisztrálni 

az infopultban lehet a fesztiválközpontban

nyílt nap a Dinnyési Halivadék nevelőben szabó krisztiánnal. Busz indul 

a helyszínre a posta mögötti parkolóból 14 órakor. 

Jelentkezés: pokjano@gmail.com versenykiírás: Időpont: 2013. 05. 04. szombat 11.00-ig 

rendező: gárdony város Önkormányzata Versenycél: Hagyományteremtés, az egészséges 

életmód, a rendszeres sportolás, ezen belül a futás népszerűsítése Verseny fővédnöke: tóth 

istván gárdony város PolgármestereVersenyközpont: a velencei-tavi Hal-, vad-, Bor- és 

pálinkafesztivál központja (Nádas étterem előtti parkoló) rajt: 11 óra, a versenyközpont 

közvetlen közelébőlTáv: 3.7 km, nagyrészt kerékpárúton, valamint forgalomtól elzárt úton 

cél: érkezés a fesztivál területére, a versenyközponttól kb. 150 m nevezés és rajtszám 

átvétel: nevezési díj nincs, regisztrálni és rajtszámot felvenni 9 órától lehet a kijelölt helyen 

korhatár: nincs korcsoportok: 0-10 év; 11-14 év; 15-20 év; 21-35 év, 36-50 év, 50 felett 

Díjazás: minden korcsoport 1-3 helyezettje (lány és fiú) ajándékot kap 

Időmérés: a versenybírák segítségével Eredményhirdetés: valamennyi résztvevő beérkezé-

se után Útvonal: Balatoni út – gesztenye sor – török Bálint utca – szövetkezetek útja – nyár 

utca – szúnyog utca – át a Balatoni út alatt – tutaj utca – vasút utca – vasút sor

A versenyen a KRESZ szabályainak betartása kötelező! A szervezők fenntartják maguknak a jogot 

szükség esetén a versenykiírás módosítására. A versenyen mindenki a saját felelősségére vehet részt!

Agárdi hajókikötó́
15.00

A tó körül
10.30

10.30

Velencei-tavi Vízi 
Sportiskola
11.00-16.00

Dinnyési Halivadék 
Neveló́
14.30

Fesztivál-
futóverseny Pók Janó 
szervezésében több 
korosztálynak
11.00

Legyél Te is részese 
rendezvényünknek 
Versenyzőként, vagy 
akár nézőként! 
Szeretettel várunk!
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a zichyújfalui mazsorett csoport műsora 

Joós Tamás énekmondó koncertje gyerekeknek Üveggolyók címmel 

karate-bemutatók: gyerek csoportok és felnőtt mesterek találkozója  

fejér megyéből 

Bartha Tóni Paprikajancsi bábszínháza 

főnix táncstúdió rock and roll show 

Los Andinos koncert  (dél-amerikai népzene, világzene) 

mister kalashnikov koncert 

revolution koncert 

kipu koncert 

Takáts Tamás Dirty Blues Band 

magyar Vista Social klub 
Laux József és barátai emlékzenekar (régi Omega, LGT számok, blues, rock dalokkal) 

Tűzvarázs molnár Hajnalkával és a Pir-kompániával! - fesztivál búcsúztató 

moderátor: éger lászló 

Tűzvonal együttes 

a Grand lovasudvar ingyenes lovagoltatása 

Dog Plusz kutyaiskola bemutatója 

kézműves foglalkozások gyerekeknek. rajzolás, színezés, varrogatás,  

gyöngyözés, társasjátékozás az inkreva kézműves egyesület tagjaival. 

 

Gyerek Dokk programok családoknak 

(„virágültetés cipőbe” kézműves, Zumba, zenés- mozgásos programok) 

meglepetés tánc (hip-hop) 

Tűzzsonglőrök 

röthler Patrícia koncertje (pop, jazz) 

Egészségdokk állandó programok (a május 4-i programoknál) 

Nagyszínpad:
10.00
11.00
12.00

13.00
14.00
14.30
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.30

Kisszínpad
19.00

Kézmú́ves udvar 
melletti tér
10.00-18.00

15.00
10.00-18.00

Egészségdokk 
Alapítvány Party 

Service sátor
www.egeszsegdokk.hu

09:00

du.
19:00
20:00

2013. május 3-4-5., Agárd

Autó-hajó és repülőmodell bemutató (megfelelő időjárási viszonyok esetén 

megtartható program. Napi információk az infopultban) 

gyermek-horgászverseny 

Halételfőző verseny 

Sárkányhajózás Derecskei gáborral és csapatával - a szabadstrand 

csónakkikötőnél lévő pontontól

Henning János erdélyi fotóművész kiállítása 

 

Vitézlányok, vitézfiúk török kori harcmodor-tanulás és bajvívás, íjászat 

a barantásokkal, várjáték kalandok lábadi zoltán várkapitánnyal

 

Gárdonyi 150 Emlékév tiszteletére: láthatatlan ember arcai – a Petőfi irodalmi 

múzeum és az egri Dobó istván vármúzeum közös vándorkiállítása

 

A nyugalom Szigete és Gyermeksziget – a katolikus egyházközségek 

rendezvénye, az agárdi szent istván templomban és templomkertben, mely 

a fesztivál központjától száz méterre található, a Balatoni úton (7-es főút) 

székesfehérvár irányában. meghallgat-lak sarok, imasarok, gyermek-játszó, amíg 

a szülők-nagyszülők elcsendesednek, olvasósarok, templomismertetés.  

Taizé imaóra, zenés áhitat

Halászati kiállítás az aranyponty Halászati zrt. gyűjteményéből

 

 

Előadással egybekötött hajókirándulás az agárdi hajókikötőből a velencei-tó titkos 

világába (a látogatóktól egyébként elzárt terület). Jegyárak: 800 ft (felnőtt)

Szabadstrand
10.00

10.00 13.00
9.00-13.00
10.00-16.00

Dinnyési Templomkert 
és Hagyományó́rzó́ 
Turisztikai Központ
10.00-18.00

Gárdonyi Rönkvár
10.00-18.00

Velencei-tavi Galéria
10.00-18.00

Agárdi Katolikus 
Templom és 
templomudvar
10.00 -20.00

18.00-20.00

Agárdi Közösségi Ház
10.00-18.00

Agárdi Hajóállomás
15.00
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10

12

6

10

1

4

7

8

2
3

913
5

7-es főút

chernel u.

chernel u.

Tópart u
.

Tópart u
.

Tópart u
.

Vasút u.

Vasút u.

Vasút u.

Varsa u.
Üdülők útja

7-es főút

Balatoni út

Dinnyés

Székesfehérvár

Szabadság út

Gárdonyi Géza u.

Szövetkezetek útja

Szabadka u.

Szabadka u.

Szövetkezetek útja

Gesztenye sor

Gesztenye sor

Gallér u.

Széchenyi u.

Széchenyi u.

Széchenyi u.

Bethlen u.

óvoda u.

óvoda u.

Gárdonyi Géza u.

Alkotmány u.

Alkotmány u.

fürdő tér

Agárdi Gyógy- 
és Termálfürdő

Parkerdő

fürdő tér

Sreiner ta
nya

Simon Panzió 
és Borászat

Jókai u.

7-es f
őút1. fesztiválközpont

2. Velencei-tavi Galéria
3. Gárdonyi rönkvár
4. Agárdi közösségi Ház
5. Dinnyési Templomkert és Hagyományőrző Turisztikai központ
6. Szabadstrand
7. Agárdi katolikus Templom és templomudvar
8. Agárdi Pálinkafőzde
9. Simon Pincészet
10. Velencei-tavi Vízi Sportiskola (VVSI)
11. madárvárta
12. Agárdi hajókikötő
13. Dinnyési Halivadék nevelő

A fesztivál mindhárom napján kisvonat közlekedik a jelölt 
útvonalon. óránként indul, a fesztivál központjától. 
ÚTVonAL: Piactér (forduló), chernel István 
Iskola, Agárdi Pálinkafőzde, 
Simon Pincészet (forduló).
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VI. VELEncEI-TAVI HAL-, VAD-, Bor- ÉS PáLInkAfESzTIVáL
agárdon, gárdony város önkormányzatának szervezésében

május 3-án, 4-én és 5-én!

a turisztikai szezonnyitó kulturális és gasztronómiai fesztiválon ismerkedjen 

meg a velencei-tó körüli pincészetek boraival, az agárdi Pálinkafőzde és a régió 

pálinkáival, kóstoljon hazai hal- és vadételeket!

Támogatónk az Aranyponty zrt. és az országos magyar Vadászkamara!

A nagyszínpadon fantasztikus produkciók: rúzsa magdi, Csík zenekar, 

Honvéd táncegyüttes, Bangó margit, takács tamás Dirty Blues Band, 

laux József és friends, magyar vista social klub! 

kulturális programok, kiállítások a városban a fesztivál ideje alatt! 

a gárdonyi emlékév megnyitása a fesztiválkeretein belül! 

gyermek játszópajta a fesztivál központban! esténként utcabál! 

Díszvendégünk az alkotó fiatalság: a szabadstrandon a Budapesti 

kommunikációs és Üzleti főiskola Össztűz projektje! 

kenuzás, sárkányhajózás, madárgyűrűzés, hajózás, kerékpározás, gyalogtúrák, 

vitorlázás, tó körüli túrák - mozgásban a velencei-tó! 

kapcsolódjon ki május első hétvégéjén Agárdon, 
a Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztiválon!

A fesztivál fővédnöke: tóth istván polgármester

A fesztivál főszervezője: ocsenás kati (06 30 847 6088)

szervező: stossek Balázs (06 30 901 1973).

A fesztivál honlapja: www.velenceitofeszt.hu 

Turisztikai és szállásinformációk: www.visitvelenceito.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.

A fesztivál támogatói:
gárdony város Önkormányzata

gárdony város és térsége 
turisztikai egyesület

országos magyar 
vadászkamara fejér megyei 

területi szervezete
aranyponty Halászati zrt.
Bálint Borárium Pázmánd

velencei-tavi vízi sportiskola
Ponton vitorlás klub
grand lovasudvar

katonai emlékpark - nemzeti 
emlékhely Pákozd

köszönjük Gárdony város civil szervezeteinek, önkéntes segítőinek munkáját a fesztivál létrejöttében!


