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X. VELENCEI-TAVI 

HAL-, VAD-, BOR- ÉS 

PÁLINKAFESZTIVÁL 

2017.  
2017. ÁPRILIS 28. PÉNTEK 

NAGYSZÍNPAD  

16:00 megnyitó ünnepség és jubileumi lufieresztés 
16:10 Gucza Partyzans Brass Band koncert 
18:00 Zolbert smooth jazz koncert  
20:00 Csík zenekar nagykoncert 
21:30 Diszkó éjfélig 

PAINTBALL -PÁLYA (NAPSUGÁR STRAND TERÜL ETÉN ) :  FELHŐ 

KLUB  

Felhő Klub az agárdi Paintball pálya területén (a Napsugár strand mellett) védett 
szórakozóhelyként működik majd két napon keresztül, pénteken és szombaton este. 
Napközben közösségi, kreatív szórakozási és alkotási lehetőséget kínálunk gyerekeknek, 
fiataloknak és felnőtteknek. 
Ízelítő a Kreatív Eső áldásaiból: gyerek bunki, falfestés, pólófestés pisztollyal, 
csillámfestés, lengőteke, társasjátékok, bűvésztrükkök, kiállítás, chill-out, fiatal tehetségek 
jammelése, SponTán színpad, Arany Toll Versíró Pályázat díjátadója, karaoke.  Este Dj 
HegeBandi és fényfestés no meg a meglepetések. 
Részletes program:  https://www.facebook.com/felhocsoport/ „Néha vihar, néha 
fátyol, néha bárány, de mindig felhő.” 

2017. ÁPRILIS 29. SZOMBAT 
NAGYSZÍNPAD  

10:00 A Velencei-tó Környéki Közhasznú Kyokushin Karate Sportegyesület  
 karate-bemutatója Shihan Rohonyi István 5. Dan Kyokushin Karate  
 Mester vezetésével 
11:00 A természetes mozgás – Dinnyés Ágnes és tanítványai 
11:40 A Gárdonyi Hagyományőrző Néptánc Egyesület bemutatója 
12.00 Gilice gyermeknéptánc-csoport (Agárd)  
12.20 Iglice népdalkör (Dinnyés) 
12.45 A Négy Muskétás Akrobatikus rock and roll sporttánc együttes (Agárd)  
13.00 A nő szívét ki ismeri? Kalocsai Zsuzsa (Jászai-díjas, Érdemes Művész) és  
 Sánta Zsolt szerelmes operett duetteket adnak elő 
14:00 A székesfehérvári TáncolKodó néptáncegyüttes bemutatója 
15:00 A 35 éves Los Andinos zenekar koncertje 
16:00 A versíró pályázat eredményhirdetése. Jubileumi buborékfújás és Óriásbábos  
 utcaszínház a BAB Társulattal – Fenevadak a forgatagban 
17:30 The Bits Beatles Emlékzenekar koncertje  
20:00 Péter Szabó Szilvia nagykoncert 
21:45 Tűzijáték 
22:00 Kongattack és világzenei Dj-party éjfélig 
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KISSZÍNPAD :  

20.30  EDDA tribute zenekar koncertje 

FESZTIVÁL -KÖZPONT ,  SZARVAS SZOBORNÁL :  

10.00-18.00  H JÁTÉKOS TUDOMÁNY -FURFANGOS CSUDAVILÁG  

INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS  ÉS JÁTSZÓHÁZ  

A kiállításon és játszóházban lesznek érdekes jelenségeket bemutató 
eszközök, ügyességet, gyorsaságot próbára tevő játékok, népi játékok, 
ördöglakatok és logikai játékok, valamint zsonglőr sarok, nemzetek 
játékai, ovis részleg, óriás játékok, társasjáték részleg. A Játékos 
Tudomány Egyesület kiállítása bemutatja milyen jó játék a fizika: 
Játszunk a napfénnyel,bújjunk be egy fényképezőbe, égessünk az óriás 
nagyítóval,és még sok-sok érdekesség! 

10.00-18.00 h  Varázsliget az Ezüstszarvas körül a gárdonyi Felhő Csoporttal – rövid  
  bolyongás, rengeteg titokkal. 
10.00-18.00 h  Tengelic – az év madara. Vajon milyen lehet tengelicnek lenni? Most  
  mindenki kipróbálhatja a Tengelic-falnál. 
10.00-18.00 h  Civil sziget a gárdonyi Szemlélet Egyesülettel 

INGYENES LOVAGLÁS –  NÁDAS ÉTTEREM MÖGÖTTI LIGET BEN : 

11.00-18.00 h  Ingyenes lovagoltatás a Velencei-tavi Életmód Klubbal 

CSÓNAK-KIKÖTŐ :  

11.00-16.00  H SÁRKÁNYHAJÓZÁS A VELENCEI  SÁRKÁNYOKKAL–  

a sárkányhajók minden egész órában indulnak 

09.00-13.00  H VADÉTELFŐZŐ VERSENY  

Előzetes jelentkezés alapján 5 kg szarvas- vagy vaddisznóhúst biztosítunk a főzéshez, 
ennek ára várhatóan 8000 Ft lesz. Hozott, ellenőrizhetetlen vadból itt nem lehet ételt 
készíteni! Az 5 kg vadhús – kb. 8-10 főre elég – mellett a főzéshez szükséges fát, alátét 
vasat és sörpad-garnitúrát biztosítjuk. Nevezési díj: 1200 Ft. Minden egyéb kelléket a 
résztvevők hozzák magukkal.  Jelentkezés, bővebb info: halvadfeszt@gmail.com 
A fesztivál vendégei egyénenként maximum 3 kóstoló jegyet vásárolhatnak 300 Ft/db 
áron a helyszínen (csónak-kikötő, regisztrációs asztalnál). A jegy mellé kisméretű 
műanyag edényt is kapnak. A megkívánt főztökből kis adag kóstolót kérhetnek egy-egy 
jegy ellenében. A főzők kötelesek eleget tenni a kérésnek. A főzőfesztivált az a csapat 
nyeri, amelyik az értékeléskor a legtöbb kóstolójegyet mutatja be. Az első helyezett 
csapatnak a főzés nevezési díját visszatérítjük. A második helyezett csapat 6 palack bort 
kap a helyi borászok legjobb borai közül. A főzőcsoportok a kapott kóstoló jegyeket 200 
Forintos áron visszaválthatják a szervezőnél. További részletes információk kérhetők a 
06 30 936 5336 számon. 
Előzetes jelentkezés a halvadfeszt@gmail.com  elérhetőségen 

09.00-13.00  H  FESZTIVÁL FUTÓVERSENY   

Időpont: 2017. 04. 29. szombat 9:00 h. Rendező: Gárdony Város Önkormányzata. 
Versenycél: Hagyományteremtés, az egészséges életmód, a rendszeres sportolás, ezen 
belül a futás népszerűsítése. Verseny Fővédnöke: Tóth István Gárdony Város 
Polgármestere. „Versenyközpont”,rajt-cél: A Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és 
pálinkafesztivál központjától, pár száz méterre, a vasúti aluljáró tó felőli oldalánál. Rajt: 9 
óra. Táv: 4 km. Útvonal: Indulás Gárdony felé, végig a parton, az új kerékpárúton, 2 km-
nél fordító, vissza a célba 
Nevezés és rajtszám átvétel. Nevezési díj nincs, regisztrálni és rajtszámot felvenni 8 
órától lehet a „versenyközpontban”. 
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) emlékérmet kap. Időmérés: A 
versenybírák segítségével. Célba érkezéskor az időeredményeket bemondjuk, de 
rögzítésre nem kerülnek! Eredményhirdetés: Valamennyi résztvevő beérkezése után. A 
versenyen a KRESZ szabályinak betartása kötelező! A szervezők fenntartják maguknak a 
jogot szükség esetén a versenykiírás módosítására. A versenyen mindenki a saját 
felelősségére vehet részt! Legyél Te is részese rendezvényünknek Versenyzőként, vagy 
akár Nézőként! Szeretettel várunk! (pokjano@gmail.com) 
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10.00-13.00  H KENUVERSENY A NÁDAS-TÓ KÖRNYEZETVÉDŐ 

CSOPORT SZERVEZÉSÉBEN .  

A parton kézműves foglalkozások. Egy hajóban evezzünk, hozd el szüleidet, 
nagyszüleidet! Feltétel: a 7 fős legénység között legyenek vidám, ügyes gyermekek, 
sportos nagyik, lelkes szülők is! A verseny kb. 400 m, egy bója-kerüléssel, max. 4 kenu 
indul egyszerre, itt futamgyőztesek lesznek, akik kupát kapnak. 
14.00 h- tól Cserepes-szigetkerülő túra indul kenukkal a Nádas-tó Környezetvédő 
csoport vezetésével. (Mentőmellény kötelező, mi adjuk!) A parton kézműves 
foglalkozás is lesz azoknak, akik a szárazföldön szeretnének ügyeskedni.  Készítünk 
anyák napi ajándékot, vagy a Velencei-tóhoz köthető mókás alkotásokat. 

NAGY-KULTÚRA –  AUTÓBUSZOS TÓKÖRÜLI  TÚRA  

10.00-15.00 Autóbuszos kirándulás (indul aPosta melletti parkolóból) Autóbuszos 
kirándulás keretében a Velencei-tó környéke legjelentősebb látnivalóinak megtekintése 
Csordásné Bölcsics Márta, a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium főigazgatója 
idegenvezetésével. 
Útvonal: Agárdpuszta (Szent Anna kápolna, Gárdonyi Géza Emlékház, Velencei-tavi Galéria, 
Gárdonyi rönkvár) – Kápolnásnyék (Vörösmarty Emlékmúzeum), – Sukoró (református templom), – 
Nadap – szintezési ősjegy, Pákozd (Pákozdi Katonai Emlékpark – Nemzeti Emlékhely) – Dinnyés 
– hagyományőrző központ – Agárd, Sarvajz körösztye, kilátó. Felszállójegyek az információs 
pultban kaphatók a busz férőhelyeinek megfelelő számban. Ára: 500 Ft/fő áron 
(tartalmazza az utazást, idegenvezetést, belépést a meglátogatott helyekre). Regisztráció: 
halvadfeszt@gmail.com 

LÁTOGATÁS A D INNYÉSI  HALIVADÉKNEVELŐBEN  10:00 h busz indul a 
Posta mögötti parkolóból. Bevezetés a halszaporítás rejtelmeibe Szabó Krisztiánnal, 
ismerkedés a hungarikum-listás halfajunkkal, a dinnyési tükörponty-tyal. 

GÁRDONYI GÉZA SÉTÁNY :  FESTŐK UTCÁJA  

(a fesztiválközpontból, a Gárdonyi Géza emlékházig vivő sétány) 
10.00-15.00 h  Városunkban élő festőművészek, képzőművészek utcája, ahol láthatjuk 
őket munka közben, valamint képvásárlásra is van lehetőség. Az árnyas sétányon 
gyermekek részére zsírkrétával festési lehetőséget biztosítunk a művészek irányításával. 

PAINTBALL -PÁLYA (NAPSUGÁR STRAND TERÜL ETÉN ) :  FELHŐ 

KLUB  

Felhő Klub az agárdi Paintball pálya területén (a Napsugár strand mellett) védett 
szórakozóhelyként működik majd két napon keresztül, pénteken és szombaton este. 
Napközben közösségi, kreatív szórakozási és alkotási lehetőséget kínálunk gyerekeknek, 
fiataloknak és felnőtteknek. 
Ízelítő a Kreatív Eső áldásaiból: gyerek bunki, falfestés, pólófestés pisztollyal, 
csillámfestés, lengőteke, társasjátékok, bűvésztrükkök, kiállítás, chill-out, fiatal tehetségek 
jammelése, SponTán színpad, Arany Toll Versíró Pályázat díjátadója, karaoke.  Este Dj 
HegeBandi és fényfestés no meg a meglepetések. 
Részletes program:  https://www.facebook.com/felhocsoport/ „Néha vihar, néha 
fátyol, néha bárány, de mindig felhő.” 

AGÁRD ,  HAJÓÁLLOMÁS –  SÉTAHAJÓ - JÁRAT  

Április 29-én, 30-án és május 1-jén is  45 perces sétahajó járat indul az agárdi 
hajóállomásról, 15-kor a tó nádszigetei közé. 
Hajójegy ára: felnőtt (18-  ) 1100 Ft, gyermek (4-18) és nyugdíjas 750 Ft, 4 éves korig 
ingyenes, családi kedvezmény: 2 szülő esetén a második gyermek díjmentesen utazhat. 
Kerékpárjegy: 250 Ft/kerékpár/út. 

VELENCEI -TAVI GALÉRIA (AGÁRD ,  SIGRAY U .  1.)  

10.00-18.00  Történelmi címereink – kiállítás Szabadiné Sinka Ilona aranyhímzéses 
tűfestő képzőművész munkáiból 

GÁRDONYI GÉZA EMLÉKHÁZ (AGÁRD ,  SIGRAY U .  1.)  

10.00-18.00 Tárlatvezetések egész nap 

GÁRDONYI RÖNKVÁR (AGÁRD ,  SIGRAY U .  1.)  

10.00-18.00 Várkalandok, vitézi próbák, ostromjáték, kézműveskedés, íjászat 



4 

2016. ÁPRILIS 30. VASÁRNAP 
NAGYSZÍNPAD  

10.00 Meridián torna Fodor Ilonával 
11. 00 Dobai Trió  
12.00 Papa Jazz Seven dixieland 
14.00 Kaláka koncert: Nálatok laknak-e állatok? 
15:30 Csík János és az Esszencia Produkció 
17:30 Fourtissimo elektro swing koncert 
18.30 Skócia ege szabad – Kéri György az első magyar skótdudás bemutatója 
20:00 Ismerős Arcok nagykoncert 
22:00 The Gain Music zenekar koncert és utcabál 

KISSZÍNPAD :  

19.30  Időrabló együttes koncert 
21.30  Rock-on zenekar koncert 

SZARVAS SZOBORNÁL –  FESZTIVÁLKÖZ PONTBAN :  

10.00-18.00 h Varázsliget az Ezüstszarvas körül a gárdonyi Felhő Csoporttal – rövid 
bolyongás, rengeteg titokkal. 
10.00-18.00 h Tengelic – az év madara. Vajon milyen lehet tengelicnek lenni? Most 
mindenki kipróbálhatja a Tengelic-falnál. 
10.00-18.00 h Civil sziget a gárdonyi Szemlélet Egyesülettel 
10.00-18.00 h  A cirkuszvarázslatos világa - Interaktív cirkuszi játszótér  
Kóstoljanak bele a cirkusz varázslatos világába! Kipróbálhatják ügyességüket, változatos 
zsonglőreszközeinkkel: zsonglőr labda, buzogány, karika, tányér, diaboló, poi, ördögbot, 
virágbot. Egyensúlyozhatnak, gólyalábakon, lépegető léceken, imbolygókon a kislányokat 
hulla-hopp bajnokunk tanítja a fiúcskákat pedig világot járt zsonglőr mesterünk. 
Legyél Te is művész! - foglalkozás 
Kreatív foglalkozásunkon várjuk a kis művész palántákat. Lehet itt rajzolni, festeni 
rajzállványokon, mindenki megvalósíthatják álmait, élményeit. A legkisebbeknek 
rajzversenyekkel, illetve színezőkkel gazdagítjuk a programot. A kis művészeket, 
szakképzett animátorok felügyelik, segítik! 

NÁDAS ÉTTEREM MÖGÖTTI  LIGET :  

11.00-18.00  Ingyenes lovagoltatás a Velencei-tavi Életmód Klubbal 

CSÓNAK-KIKÖTŐ ,  NAPSUGÁR STRAND :  VELENCEI -TAVI 

ÉVADNYITÓ HORGÁSZ -  ÉS HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY  

A Magyar Országos Horgász Szövetség által szervezett hagyományos Velencei-tavi 
évadnyitó rendezvényére 2017. április 30-án (vasárnap) kerül sor, az agárdi Napsugár 
strand mellett, a vasúti átjáróval szembeni csónakkikötő mentén. 
Felnőtt nyílt egyéni horgászversenyek (regisztráció 7:00-tól) 
Csónakos horgászverseny: az agárdi csónakkikötő melletti nyílt vízszakaszon kerül 
megrendezésre. Indulni elsősorban saját csónakkal lehet, de igény szerint a kirendeltség is 
tud korlátozott számban csónakot biztosítani a verseny idejére. Csónakonként 2 fő 
horgászhat, horgászni egy bottal, egy horoggal (úszós vagy fenekező készséggel) lehet, és 
egyéni értékelésre kerül sor. 
Parti horgászverseny: az agárdi szabadstrandon megrendezendő versenyen egy bottal, 
egy horoggal (úszós vagy fenekező készséggel) lehet horgászni. A versenyre helyet 
biztosítani csak korlátozott számban, a nevezések sorrendjében tudunk. 
Ifjúsági nyílt egyéni és gyermek csapat horgászverseny: 
A kikötő területén. A verseny lebonyolításának formája a mohosz.hu honlapon lesz 
elérhető. A horgászversenyekre a nevezési ingyenes! 
A rendezvény miatt az agárdi csónakkikötő egész területén és a szabadstrandon, április 
30-án 0:00 órától 15:00 óráig horgászati tilalom lesz érvényben, ott csak a versenyen 
résztvevők horgászhatnak. 
Halászléfőző verseny Kategóriák: Halászlé – Egyéb halételek 
A verseny egyéni nevezéses (csapat vagy baráti társaság támogatásával), az agárdi 
Napsugár strand mellett, a vasúti átjáróval szembeni csónakkikötő mentén kerül 
megrendezésre. 
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Nevezni előzetesen a kirendeltségen kell a nevezési lap kitöltésével, ill. a nevezési díj 
befizetésének igazolásával. 
Nevezési díj: 7.500 Ft. 
A nevezők részére a rendezők biztosítják a halat (kb. 4 kg tisztított előhűtött ponty), a 
tűzifát, valamint egy tűztálca és egy asztal és két pad használatát. A többi kellékről 
(edények, fűszerek, kenyér, stb.) a versenyzőknek kell gondoskodniuk.  
Nevezési határidő: 2017. április 26. (szerda) Regisztráció, főzőhelyek elfoglalása 7:30-tól 
A horgászversenyek résztvevőinek lehetőséget biztosítunk halászlékóstolásra, illetve a 
helyszínen kedvezményesen halászlé-kóstoló jegyek is vásárolhatók. 
Érdeklődni, jelentkezni a horgászversenyekre és nevezni a főzőversenyre a MOHOSZ 
Velencei-tavi Kirendeltségén 2484 Agárd, Pf. 16, Tel: 06-22-700 012, velencei-
to@mohosz.hu lehet.  
Minden versenyzőt és érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők! 

CSÓNAK-KIKÖTŐ :  

11.00-16.00 Kenuzás a VVSI-vel. A hajók minden egész órában indulnak. 

AGÁRD ,  HAJÓÁLLOMÁS –  SÉTAHAJÓ - JÁRAT  

Április 29-én, 30-án és május 1-jén is  45 perces sétahajó járat indul az agárdi 
hajóállomásról, 15-kor a tó nádszigetei közé. 
Hajójegy ára: felnőtt (18-  ) 1100 Ft, gyermek (4-18) és nyugdíjas 750 Ft, 4 éves korig 
ingyenes, családi kedvezmény: 2 szülő esetén a második gyermek díjmentesen utazhat. 
Kerékpárjegy: 250 Ft/kerékpár/út. 

TÓPART –  M INI  VIDÁM PARK  

10.00-24.00 h  A Rodeo Bika Team mini vidámparkja 

MADÁRVÁRTA –  TÓPART (AGÁRD ,  CHERNEL I .  U .  57.)  

10.00-17.00 A Madárvárta és a Magyar Madártani Egyesület Fejér megyei szervezetének 
nyílt napja. A kora reggeli órákban 6.00-10.00 h-ig madárgyűrűzési bemutató. 

VELENCEI -TAVI GALÉRIA (AGÁRD ,  SIGRAY U .  1.)  

10.00-18.00  Történelmi címereink – kiállítás Szabadiné Sinkó Ilona aranyhímzéses 
tűfestő képzőművész munkáiból 

GÁRDONYI GÉZA EMLÉKHÁZ (AGÁRD ,  SIGRAY U .  1.)  

10.00-18.00 Tárlatvezetés egész nap 

GÁRDONYI RÖNKVÁR (AGÁRD ,  SIGRAY U .  1.)  

10.00-18.00 Várkalandok, vitézi próbák, ostromjáték, kézműveskedés, íjászat 

2017.MÁJUS 1. HÉTFŐ 
NAGYSZÍNPAD :  

10.00  A 4M Tánccsoport bemutatója: budapesti, velencei, agárdi csoportok  
10.40  Májusfa-állítás és élőzenés táncház a Gárdonyi Hagyományőrző Néptánc  
 Egyesülettel, Gál Dáviddal és a Zombori Bandával 
12.00  Boka és a Klikk: Rázd meg baby! koncert és utcabál 
14.00 Fehérvár Big Band koncert 
15.30 Göller Lóránt & Sexofon country rock, rock and roll, rhythm & blues  
17.00  Drumsters dobzenekar  
18:00 Mr. G blues zenekar 
20:00 A Kutya Vacsorája nagykoncert 
21.40 Tűzzsonglőr performance, fesztivál-zárás 

KISSZÍNPAD :  

19.30   A ZENEkar koncerje, a 2017-es Queen verseny győztese 

SZARVAS -SZOBORNÁL ,  FESZTIVÁL -KÖZPONTBAN  

11.00-15.00  Óriáskép készítése Borombovits Magdolna festőművésszel 
10.00-18.00 h  Varázsliget az Ezüstszarvas körül a gárdonyi Felhő Csoporttal –  
  rövid bolyongás, rengeteg titokkal. 
10.00-18.00 h  Tengelic – az év madara. Vajon milyen lehet tengelicnek lenni? Most  
  mindenki kipróbálhatja a Tengelic-falnál. 
10.00-18.00 h  Civil sziget a gárdonyi Szemlélet Egyesülettel 
10.00-18.00 h  A cirkuszvarázslatos világa - Interaktív cirkuszi játszótér  
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Kóstoljanak bele a cirkusz varázslatos világába! Kipróbálhatják 
ügyességüket, változatos zsonglőreszközeinkkel: zsonglőr labda, 
buzogány, karika, tányér, diaboló, poi, ördögbot, virágbot. 
Egyensúlyozhatnak, gólyalábakon, lépegető léceken, imbolygókon a 
kislányokat hulla-hopp bajnokunk tanítja a fiúcskákat pedig világot járt 
zsonglőr mesterünk. 
Legyél Te is művész! - foglalkozás 
Kreatív foglalkozásunkon várjuk a kis művész palántákat. Lehet itt 
rajzolni, festeni rajzállványokon, mindenki megvalósíthatják álmait, 
élményeit. A legkisebbeknek rajzversenyekkel, illetve színezőkkel 
gazdagítjuk a programot. A kis művészeket, szakképzet animátorok 
felügyelik, segítik! 

AGÁRD ,  HAJÓÁLLOMÁS –  SÉTAHAJÓ - JÁRAT  

45 perces sétahajó járat indul az agárdi hajóállomásról, 15-kor a tó nádszigetei közé. 
Hajójegy ára: felnőtt (18-  ) 1100 Ft, gyermek (4-18) és nyugdíjas 750 Ft, 4 éves korig 
ingyenes, családi kedvezmény: 2 szülő esetén a második gyermek díjmentesen utazhat. 
Kerékpárjegy: 250 Ft/kerékpár/út. 

TÓPART –  M INI  VIDÁM PARK  

10.00-24.00 h A Rodeo Bika Team mini vidámparkja 

VELENCEI-TAVI GALÉRIA (AGÁRD ,  SIGRAY U .  1.)  

10.00-18.00  Történelmi címereink – kiállítás Szabadiné Sinkó Ilona aranyhímzéses 
tűfestő képzőművész munkáiból 

GÁRDONYI GÉZA EMLÉKHÁZ (AGÁRD ,  SIGRAY U .  1.)  

10.00-18.00 Tárlatvezetések egész nap 

GÁRDONYI RÖNKVÁR (AGÁRD ,  SIGRAY U .  1.)  

10.00-18.00 Várkalandok, vitézi próbák 
 

FESZTIVÁL -VONAT  

A X. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztiválon idén is óránként indul a 
fesztiválközpontból, a posta mellől. Útvonala: Piactér (forduló) Chernel István iskola, 
Agárdi Pálinkafőzde/Agárdi Termálfürdő, Gárdonyi rönkvár/Gárdonyi 
Emlékház/Velencei-tavi Galéria - L. Simon Pincészet (forduló). A vonat már pénteken 
délelőtt várja vendégeit, majd a fesztivál idején szombaton és vasárnap és hétfőn is! 

ÉTEL ,  ITAL ,  PORTÉKA  

Idén is nagyszabású kirakodóvásár kíséri a fesztivált. A Velencei-tó körüli borászatok 
mellett, az országos borversenyeken aranyérmeket elért Csóbor Borászat, L. Simon 
Borászat, Nagy Gábor, Dancsó Pince mellett idén vendégként részt vesz a fesztiválon a 
villányi Polgár Pincészet. Kiváló, kézműves gyümölcsborokat készítő, az ország legjobb 
manufaktúrái is lesznek itt a fesztiválon. Pálinkáink kiváló nemzetközi hírnévre tettek 
szert az elmúlt tíz év során: a házigazda Agárdi Pálinkafőzde idén nyolcadik alkalommal 
lett nemzetgyőztes a nemzetközi pálinka-versenyen, a Destillata-n. Nagy megtiszteltetés, 
hogy termékeiket kóstolhatjuk a fesztiválon a szintén jelen lévő régióbeli pálinkafőzdék 
kiválóságaival együtt. Hal- és vadételekkel az Aranyponty Zrt. érkezik, a fesztiválozók 
örömére. Hungarikum-listás különlegességek mellett különleges kolbászfajtákat, 
grillételeket, finom sajtokat, édességeket vásárolhatunk majd. A kézművesek, 
népművészet mesterei, ékszerkészítők, kerámiások, külön-féle mívességgel 
foglalatoskodók a Nádas étterem előtti és mögötti területen lesznek megtalálhatóak. 

A  F E S Z T I V Á L  G Á R D O N Y  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T A  RE N D E Z I .  F Ő V É D N Ö K :  

TÓ T H  I S T V Á N  P O L G Á R M E S T E R .  F Ő  T Á M O G A T Ó N K  A Z  EO N.   

F Ő S Z E R V E Z Ő :  OC S E N Á S  KA T A L I N  (06  30  847  6088)  W E B :  

V E L E N C E I T O F E S Z T .H U  

 


