Je jedno také miesto,
kde…

VITAJTE NA PALUBE AJ VY!
Región jazera Velencei-tó je jeden z regiónov Maďarska, s nezameniteľnou atmosférou, čarovne krásne
miesto, návšteva ktorého Vás obohatí množstvom
zážitkov. Toto všetko je dostupné vo wellness a konferenčnom Hoteli Vital Nautis****SUPERIOR, kam
sa z Budapešti dostanete iba za 40 minút.
V hoteli sa nachádza 81 izieb a 4 luxusné apartmány,
ktorých moderný design spojený s pohodlnosťou a luxusom poskytne zážitok, ako keby ste boli na lodi.
Vďaka svojej harmonickej farebnosti sú naše izby a wellness oddelenia dokonalými miestami oddychu a relaxu.
Hosťí, ktorí zavítajú do Wellnesscentra a Vitalitária, čaká
množstvo zážitkových bazénov, viac druhov sáun, parná
kabína, soľná komora, oddychová miestnosť, ale aj široká
ponuka rozmaznávajúcich a energetizujúcich masáží. Pre
rodiny s deťmi počas celého roka máme pripravené výnimočné služby a veľa prekvapení. Kým si Vy oddychujúc pri
našich bazénoch si budete užívať slnečné lúče, Vaše deti
sa budú radosťou šantiť na OBROVSKOM tobogane vychádzajúceho z nášho majáka a súčasne sa budete kochať
v prekrásnej panoráme jazera Velencei-tó. Náš hotel je výborným miestom nielen Vašich rodinných dovoleniek, ale
je aj vhodným prostredím obchodných udalostí, tímbildingových aktivít, či už potrebujete realizovať tréning pre
malý počet ľudí alebo podujatie so 400 účastníkmi. Naše
konferenčné sály sú vybavené najmodernejšou konferenčnou technikou, Wi-Fi a sú plne klimatizované. Urobte letné
večery strávené u nás nezabudnuteľnými a užívajte si západ
slnka pri chutnej večeri na našej gril-terase.

VITAL HOTEL NAUTIS
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...loď plná zážitkov

SUPERIOR 			 www.hotelnautis.hu • sales@hotelnautis.hu • +36 22 570 115

JE JEDNO TAKÉ MIESTO, KDE…
V úpätí pohoria Velencei-hegység v srdci Maďarska, 50 km od Budapešti a 46 km od Balatonu sa rozprestiera jazero Velencei-tó so
svojou plytkou a zamatovou vodou. Vďaka diaľniciam M1 a M7 a predmestskej železnici sa k
jazeru Velencei-tó sa dnes dá dostať rýchlejšie,
než počas pracovných dní z Pešti na Budu. To
nie je ale jediným dôvodom, prečo sa oplatí zvoliť
si cestu vedúcu k tomuto jazeru. Dôvodom na to
je aj množstvo noviniek , ktoré táto oblasť
ponúka počas celého roka vyznávačom zážitkov z blízkosti prírody na vysokej úrovni. Jazero Velencei-tó je rajom milovníkov túr:
niekoľko stoviek kilometrov turistických trás,
ktoré môžete prejsť pohodlne na bicykli, peši, na
koni alebo aj na vode, pretože nemusíte zdolávať
veľké vzdialenosti a výškové rozdiely. Návštevníka túžiaceho po kľudnom relaxe čaká upravený
piesočný breh jazera, môže si užívať rozmazná-

vajúce služby okolitých wellness hotelov a kúpeľov. Naopak, návštevníci túžiaci po činorodom
nabití a nových poznatkoch sa môžu vybrať na
objavovanie prírodných pokladov a zaujímavých
atrakcií, pričom si môžu vyberať podľa svojej
chuti z ponuky rôznorodých programov ponúkaných na okolí.
Touto publikáciou by sme Vám radi poskytli
pomoc pri plánovaní Vašej cesty k jazeru Velencei-tó, aby Váš zážitok mohol byť čo najhodnotnejší.
Objavte na nových cestách jazero Velencei-tó! Buďte našim hosťom celý rok, srdečne Vás očakávame!

Obsah:
... ŽBLNKNUTIE JE PRIRODZENÉ 2.
• Pláže, kúpaliská, vodné športy
• Vodné ponuky 7.
...DVE KOLESÁ SÚ VIAC NEŽ DOSŤ 8. .
• Viacdňový relax
• Ponuka programov
...PLÁVAŠ V ŠŤASTÍ 12.
• To pravé rodinné kúpalisko
...SME AKO DOMA 16.
• Možnosti ubytovania pri jazere
Velencei-tó 18-19.
...HARMÓNIA JE PODSTATNÉ MENO 20.
• Flóra a fauna jazera a pohoria Velencei-tó
• Náučný chodník Vtáčí spev
• Túra “poznajme prírodu”
...PRÍDEME DOMOV 28.
• Poklady a legendy literatúry a histórie
...KDE TO ŠUMÍ SPOLU S NAMI 34..
• Ponuka programov
• Kalendár udalostí 38-39.
...LETO ZAVRIEME DO CHUTÍ 40.
• Vínna cesta vín jazera Velencei-tó, vinárstva
• Agárdska Pálenica
• Miestne tržnice, lokálni pestovatelia
• Vínna túra okolo jazera Velencei-tó
• Mapa 48-49.
• Ponuka služieb 50-55.
• Verejnoprospešné informácie 56.

Túto publikáciu pripravila regionálna
organizácia manažmentu turistických
destinácií poskytovateľov služieb okolia
jazera Velencei-tó.
2014.

1

Pobrežie a šport

JEDNO TAKÉ MIESTO, KDE...
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...ŽBLNKNUTIE JE
PRIRODZENÉ

•	Či iba osamotne, či s priateľmi a so spoluhráčmi, zo zábavy alebo na pretekoch,
či v lete alebo v zime, jazero Velencei-tó stále vábi k pohybu.
• Jazero Velencei-tó, miesto v pohybe.
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POĎME NA PLÁŽ!
• PLÁŽ SLNEČNÉ LÚČE (NAPSUGÁR
Pláž Slnečné lúče (Napsugár) - Slnečné lúče je ideálny výber
pre rodiny s malými alebo väčšími deťmi, pretože v plytkom jazierku s piesočným dnom je bezpečnosť najmenších garantovaná. Keďže piesok detského kúpaliska je denne prekopaný, letných hostí každé ráno víta čisté, pestované pieskovisko.
• PLÁŽ SPORT BEACH & CAMPING
	Pláž Sport Beach & Camping jazero Velencei-tó je prvou EKO
plážou v krajine, zároveň jediná pláž, ktorá je nositeľom
uznania Vlajky Modrá vlna. Stálou službou pláže je pieskovisko s himalájskou soľou a oddychové priestory so soľou, izba
so zvukovou, svetelnou a aromaterapiou. Hostia kempingu a
pláže môžu bezplatne využívať vodný aerobik, aromaterapeutickú osviežujúcu masáž, kým pre najmenších je tam ihrisko s
kolotočom s košíkmi a pieskovisko so superváľkom.
• 	KEMPING PARK PLÁŽE A DEDINA TÚR
Vlastné pobrežie Kempingu Park pláže je viac ako 500
metrov, plážové podmienky sú výborné, hodí sa na športovanie a na rybolov. Na veľkej trávnatej ploche sa nachádza
basketbalové a futbalové ihrisko, ale pre milovníkov vody tam
je tobogan, snooky a vodné bicykle. Deti sa môžu kúpať v plytkej
zátoke oddelenej od jazera, alebo sa môžu tešiť aj z pieskovísk
a dreveného ihriska.
• AGÁRDSKA POPPLÁŽ (POPSTRAND)
	Agárdska Poppláž (Popstrand) je už roky jedným z miest
obľúbených letných koncertov, kde sa vždy konajú výborné koncerty, a svojim bohatým programom očakáva nielen mladých, ale aj zástupcov starších generácií.
• VOĽNÁ PLÁŽ TÓBÍRÓ
	Voľná pláž Tóbíró vo Velence, kde okrem iného je aj wakeboard, je veľmi obľúbená v okruhu túžiacich po tichom oddychu, ale aj v okruhu milovníkov aktívneho relaxu. Bufety,
sprchy, detský bazénik vykrojený z jazera, priestor pre futbal a
iné športy robia ponuku pláže veľmi rozmanitou.

velencei-to.hu

NAJNOVŠIA ATRAKCIA
• KORZO NA BRAHU JAZERA
Vo Velence na túto letnú sezónu bude hotová jedna z najväčších turistických investícií regiónu jazera Velencei-tó, Korzo
a voľná pláž Velence. Vďaka tejto investícii bude môcť Velence ponúknuť domácim a zahraničným turistom oveľa viac,
ako kedykoľvek v minulosti: tento objekt je jednou z najkrajších, najpríjemnejších pláží krajiny, vhodný pre
deti a rodiny, kde prístup je naďalej bezplatný. Z brehu
na mnohých miestach sa dá vkráčať do plytkej vody bez použitia schodov.
Voda sa prehlbuje postupne, a blízko brehu v plytkej vode sa
môžu veselo kúpať aj najmenší. Trošku ďalej od brehu na hostí
čaká pestovaná trávnatá plocha, a športové ihriská ponúkajú možnosť ozajstného aktívneho oddychu.
Otvorené a kryté korzo očakáva návštevníkov túžiacich po chládku kaviarňami, grilom, a elegantnými obchodmi. Severný okraj jazera Velencei-tó je lemovaný korzom na brehu, s altánikmi, pergolami a s okrasným parkom
s kvitnúcimi rastlinami. Z vynoveného prístavu sa môžeme
vybrať objaviť okolie jazera na vychádzkovej lodi.

NA OBJAVENIE JE ĽUDSKÝ ŽIVOT KRÁTKY
• PONUKY NA TÚRU OD GYÖRGYA SIMONA
Kanoista, botanik a ornitológ György Simon
pozná tajomstvá jazera Velencei-tó veľmi dobre, ale
podľa neho ani celý ľudský život by nestačil na to, aby
človek zamilovaný do jazera mohol vidieť a spozorovať
všetko. György Simon organizuje viacero programov,
ich termíny treba dopredu dohodnúť, túry sú vedené
odborníkmi. Ranostaji sa môžu kochať, ako sa zobúdza
fauna jazera, milovníkov romantiky poteší západ slnka
a utíchnutie jazera. Na jednej z túr sa výletníci môžu
zoznámiť s vodnými živočíchmi, na ďalšej s plávajúcimi močiarmi, a tí najvytrvalejší môžu oboplávať západnú stranu jazera na 6 hodinovej kanoe túre. Skupiny
môžu štartovať v ktorýkoľvek deň roka. Keďže jazero
Velencei-tó je miestami ozajstný labyrint, na prvé výlety vždy odporúčame túru vedenú odborníkom, alebo
GPS. GPS je cesta za pokladom, podstatou ktorej je, že
trasy túry naprogramované do GPS vás povedú náučnými trasami a chodníkmi (Náučný chodník Plávajúce
močiare (Úszóláp) - v juhozápadnej časti, náučný chodník Čierna voda (Feketevíz) - v severozápadnej časti,
Náučný chodník Rákosie (Káka) v strednej časti alebo
náučný chodník Zelená voda (Zöldvíz)- vo východnej
oblasti).
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VODNÉ ŠPORTY
• DRAČIE LODE
	Na severnej veslárskej dráhe Sukoro sa robia tréningy
dračích lodí trikrát do týždňa pre členov zväzu, ale aj
turisti, školáci, účastníci firemných akcií môžu vyskúšať lode s kapacitou 20 ľudí. Dračie lode sú príjemným
relaxom pre každú vekovú kategóriu. Tí odvážnejší sa
môžu týmito loďami dostať všade na jazere, a prebádať
rákosie .
• PLAVBA LOĎOU NA JAZERE VELENCEI-TÓ
	
Pravidelná lodná premávka spája Agárd a Pákozd
(Ostrov Komárov - Szúnyog-sziget), Gárdony a Pákozd
(Ostrov Komárov - Szúnyog-sziget ), výletné lode sa
pravidelne vyplavujú z Agárdu, z Pákozdu (Ostrov
Komárov - Szúnyog-sziget), z Gárdonya. Je možnosť
si objednať aj mimoriadnu plavbu (plavba je bezplatná, so sprievodcom, na palube sa dajú organizovať aj
podujatia). V ponuke sú aj vodné túry na objavovanie
so sprievodcom na kanoe.
• Š
 KOLA VODNÝCH ŠPORTOV JAZERA
VELENCEI-TÓ
Letné tábory (veslovanie, kanoistika, kajaky, plachtenie), výučba plachtenia, prenájom lodí, zabezpečenie
ubytovania, prístav pre plachetnice. Športový oddiel
veslovania, kanoistiky, kajakárstva a plachtenia je
otvorený pre športu chtivé deti, počas celého roka je
možnosť prenájmu telocvične veľkosti 700 m2, ako aj
veslárskej dráhy dĺžky 2250 m s bójami s účelom usporiadania športových pretekov.
• V
 ELENCE WAKEBOARD
Dráha dlhá 800 m s tvarom päťuholníka, s fun-boxom, sliderom, s piknik-table a s dvoma kickermi, ktorá vyhovuje všetkým medzinárodným štandardom. Jej prevádzková rýchlosť je 30 km/h, čo vyhovuje
začínajúcim aj wakeboardistom začiatočníkom ako
pokročilým. Kábel vedený vo výške 10 m je poháňaný
elektromotorom, čím sa šetrí životné prostredie.
• TESTOVACIE CENTRUM BIC SURF
	Bezpečné, stabilné kajaky „Mister” vhodné pre všetkých môžu vyskúšať všetci. Keby ste to ešte doteraz
nevyskúšali, tak môžete surfovať a môžete sa naučiť
surfovať. Tí, ktorí by chceli stáť na vode alebo „chodiť
na vode“, majú k dispozícii „Oh sole mijo” a nový SUP.

velencei-to.hu

VODNÉ PONUKY
• TÚRA UPRA-TÚRUJEME
	Dobrovoľníci sa dvakrát do roka - na jar a na jeseň – vyberú
na túru s kanoe, aby jazero očistili od plávajúcich nečistôt.
Tieto kanoe túry trvajú 2,5 hodín. Túra je príjemná, zavedú
vás aj na najskrytejšie čistinky jazera Velencei-tó.
• TÚRA PO NÁUČNOM CHODNÍKU PAROŽNATKA 		
(CSILLÁRKA)
	Náučný chodník Parožnatka (Csillárka), na ktorej bystrí
návštevníci môžu stretnúť množstvo zvierat, vedie po otvorených vodách, medzi ostrovčekmi z bahna a ostrovčekmi rákosia, po úzkych dobrodružných potôčikoch
a cestičkách medzi rákosím je dlhá asi 4 km. Na túto túru
očakávajú predovšetkým žiakov šiestej triedy a ich učiteľov.
Túra nevedie cez chránené územia, a vyhne sa Vtáčej rezervácii.
• NOČNÉ EXPEDÍCIE NA KANOE
	Milovníci výziev a dobrodružstiev, blázniví tuláci a tí,
ktorých z vás trápi nespavosť! Tu je váš liek. Nočné kanoe
expedície v uverejnených termínoch vás zavedú do hlbín rákosia jazera Velencei-tó. Vedie nás Mesiac...ale samozrejme
aj sprievodca.
• DETSKÁ PLÁŽ KARČIHO PLESKÁČA – „KESZEG KARCSI“
	Karči Pleskáč v letnom období očakáva malých aj veľkých
dovolenkujúcich v Agárdskych liečebných a termálnych
kúpeľoch (Agárdi Gyógy- és Termálfürdő) kolkovou dráhou,
skákacím hradom a úlohami z logiky. Kým sa deti hrajú,
dospelí sa môžu ochladiť v zážitkových bazénoch.
• VODNÁ TRASA DOBRODRUŽSTIEV
	Na prekážkovej dráhe postavenej na Pláži Slnečný lúč (Napsugár) sú 2 trampolíny, lezecká stena, katapult a šmýkačka.
Zariadenie plávajúce na vode ponúka unikátny relax malým
aj veľkým.
• ČLNKOVANIE NA JAZERE
	Nie je nič lepšieho, než sedieť v strede jazera, počúvať vtáčí
spev a čakať na záber. Povolenie môžeme získať na Rybárskej
osade MOHOSZ-u (Maďarský zväz rybárov) v Agárde, kde sa
dajú prenajať aj člny. Keď nemáme chuť sa trápiť s rybárskou
výbavou a rybárčenie radšej chceme ponechať profesionálom, tak sa na člnoch môžeme vybrať pozrieť skryté čistinky
jazera. Takáto cesta poslúži aj ako poriadny tréning.
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...DVE
KOLESÁ SÚ
VIAC NEŽ
DOSŤ
•	
Každé jedno zákutie jazera Velencei-tó skrýva radosť objavovania. Radosť z pohybu sa zlaďuje s
rytmom tlkotu srdca. Môžeme sa
vybrať na plachetnici, môžeme
surfovať po tancujúcich vlnách,
plávať v zamatových vodách pláží,
vybrať sa na kanoe objaviť tajomstvá rákosia, vyskočiť na kolesá s
celou rodinou, alebo sa pretekať
na downhill trasách, alebo jazdiť
na koni, alebo sa iba (sa) pozerať
z koša vzdušného balóna. Čas tu
plynie našim tempom.
• J
 azero Velencei-tó, kde nám
srdce bije jedným rytmom.
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VIACDŇOVÝ RELAX
Jazero Velencei-tó je jedna z najpopulárnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich cyklistických destinácií
Maďarska. Uznanie cyklistov si užíva zaslúžene, pretože
oblasť sa dá prejsť na bicykli veľmi pohodlne, a vďaka investícií do rozvoja turistiky sa dodnes zrodilo skoro 100 km
nových cyklistických trás. Rozvoj bude pokračovať aj v
období 2014-20, o pár rokov sa bude dať z Budapešti dostať
k jazeru Velencei-tó cez Váli dolinu zo smeru od pohoria Vértes, a región bude prechodný na dvoch kolesách aj od Balatonu na Budapešť.
Jazero je domovom mnohých cyklistických udalostí, napr.
Tour de Velencei-tó, Cyklistický deň K&H Hybaj! alebo rodinná cyklistická túra Rodinného kruhu FMH.
Každá jedna z týchto akcií priláka k jazeru tisíce cyklistov
každý rok.
Absolvovaním cyklistickej trasy obkolesujúcej jazero v dĺžke
28 km môže byť celá rodina v trvaní pár hodín účastníkom
túry plnej atrakcií a zážitkov. Po tematických prechádzkových trasách osád okolia jazera a po vyznačených prírodných
náučných trasách, po vyznačených cyklistických trasách v
pohorí Velencei-hegység alebo na Dinnyési-fertő ktokoľvek
sa môže smelo vybrať aj s priemernou kondičkou, určite nikoho neprekvapí nezdolateľný svah. Program cyklistického
výletu môžete chvíľami prerušiť kúpaním, plavbou na lodi,
sledovaním vtákov, ochutnávkou lokálnych výrobkov alebo
návštevou múzea, a množstvom ďalších veselých programov, počas ktorých si môžete oddýchnuť.
Na ubytovacích miestach informačných bodoch regiónu
cykloturistov čakajú bezplatné mapy túr a iné osožné publikácie a ponuky na túry.
Naplánujte si váš cyklistický výlet pomocou Interaktívnej
mapy nachádzajúcej sa na stránke velencei-to.hu alebo
pomocou mobilnej aplikácie Velencei-tó!

velencei-to.hu

PONUKA PROGRAMOV
• KLASICKÉ KOLO OKOLO JAZERA VELENCEI-TÓ NA
DVOCH KOLESÁCH GÁRDONY-AGÁRD-DINNYÉS-PÁKOZD-SUKORÓ-VELENCE-GÁRDONY
Na tejto našej túre môžeme jazero Velencei-tó obísť na
dvoch kolesách po novovybudovaných cyklistických trasách, ktoré šetria vaše bicykle. Pri železničnej stanici v
Gárdony - i sa pripojíme na cyklistickú trasu prechádzajúcu južnou stranou jazera, vyrazíme v smere na Agárd po
Korze Mesačný svit (Holdfény), a väčšinou budeme bicyklovať priamo na brehu. Po línii Dinnyés cyklistická trasa dorazí k hlavnej ceste číslo 7. Od juhozápadného cípa
jazera po Pákozd naša cesta vedie po ceste so slabou premávkou, a potom prejdeme dva regulačné kanály jazera: najprv cez kanál Kajtori-csatorna a potom cez Cisársku
vodu (Császár-víz). Po prejdení toho druhého sa napravo
od nás bude nachádzať Vtáčia rezervácia jazera Velencei-tó, ku ktorej vedie cesta posypaná kamienkami.
Po Pákozd ideme nadjazdom nad diaľnicou M7, potom po
krátkom stúpaní dorazíme do dediny. Na konci stúpania
odbočíme vpravo a v našej túre pokračujeme ďalej po cyklotrase. V Pákozde prejdeme okolo dvoch oddychových
miest pre cyklistov. Aktívnejším cyklistom pri druhom
oddychovom mieste sa naskytne možnosť, aby vyšli k Pákozdským kývacím kameňom (Pákozdi Ingókövek),
trasa vedúca ku nim je vyznačená modrým cyklistickým
symbolom na bielom základe. Z dediny odídeme klesaním,
a pôjdeme vyznačenou cyklotrasou v smere na Sukoro. Po
niekoľkých kilometroch odbočíme na cestu so slabou premávkou, ktorá vedie po Ostrov komárov (Szúnyog-sziget). Sledovaním cyklistických tabúľ a označení na asfalte
po stúpaní dorazíme najprv k Arborétu v Sukore a neskôr k
Vojenskému pamätnému parku v Pákozde. Tieto miesta sú
približne v polovici našej túry, takže tu môžeme pobudnúť
aj viac času. Ak výletom chceme pokračovať na lodi, tak sa
môžeme spustiť na Ostrov komárov (Szúnyog-sziget),
odkiaľ pravidelne chodia lode na južný breh a naspäť. Z Vojenského pamätného parku vedie dlhé klesanie v smere
na Velence, a naša cesta povedie paralelne s Kajak-kanoe
dráhou a dráhou na veslovanie v Sukore. Vo Velence
bicyklujeme na brehu jazera, alebo v jeho tesnej blízkosti, a neskôr odbočíme na cyklotrasu na južnom brehu
jazera, ktorá nás povedie až po Gárdony.
Trasa túry na mape je označená týmto

symbolom.
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JE TAKÉ MIESTO, KDE…
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...PLÁVAŠ V ŠŤASTÍ
•	Možnosť zažiť jazero Velencei-tó a zážitok z termálnych vôd prináša pokoj
duši aj telu. Hodvábna voda jazera, termálne pramene a liečivá voda kúpeľov
vás zbavia stresu všedných dní veľmi šetrne. Wellness centrá a hoteli na brehu
jazera sú schopné vkradnúť harmóniu späť do našich životov v ktoromkoľvek
ročnom období. Tu si konečne môžeme vydýchnuť.
• Jazero Velencei-tó, miesto, ktoré rozmaznáva.
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OZAJSTNÉ RODINNÉ KÚPELE

• PREDSTAVUJEME AGÁRDSKE LIEČEBNÉ A
TERMÁLNE KÚPELE

Agárdske termálne a liečebné kúpele sú ostrovom zdravia nachádzajúcim sa v prostredí, ktoré nemá páru. Liečebná voda s teplotou 58 stupňov
Celzia s obsahom alkálií, hydro-uhličitanov, chloridov, sulfátov, vápnika a
fluóru získavaná z hĺbky 1000 m je indikovaná najmä pri reumatických
sťažnostiach, opotrebovaných kĺboch, pri ochoreniach pohybového aparátu, pri niektorých anomáliách gynekologického pôvodu a na úľavu od
pooperačných bolestí a na ich odstránenie.
Stále služby kúpeľov sú: bazén s liečebnou vodou v budove aj vonku s
celkovou vodnou plochou približne 600 metrov štvorcových, vonkajší a
vnútorný rodinný bazén s plochou skoro 650 metrov štvorcových, kryté ihrisko, ihrisko mimo budovy na ploche 500 metrov štvorcových, izba
pre mamičky s bábätkami, obnovený saunový svet rozšírený o parnú kabínu, vysokokvalitné liečebné procedúry, beauty služby, športové služby,
a reštaurácie pre všetky očakávania. Fínska, levanduľová a parná kabína
s rôznymi teplotami, bazén, jakuzzi a slnečný oddychový priestor so stredomorskou atmosférou nachádzajúce sa v saunovej záhrade kúpeľov ponúkajú pokoj hosťom túžiacim po oddychu. Kvalifikovaní saunoví majstri
kúpeľov milovníkom sauny pripravili výnimočné saunové nálevy.
Kvalifikovaní a milí spolupracovníci liečebného oddelenia očakávajú
hostí túžiacich po regenerácii a liečbe s kompletnou ponukou balneoterapeutických a fyzioterapeutických procedúr, ktoré sú podporované
zdravotnou poisťovňou. O príjemný relax každého člena rodiny sa stará množstvo služieb z okruhu zábavy a regenerácie. Záujemcov v lete
očakávajú výnimočné, bezplatné rodinné programy: x-box, terasa pre
maminky s bábätkami, skákací hrad so šmýkačkou, živá vodná kolkáreň,
logické hry, vzrušujúce kvízy, hodnotné výhry spolu s Karčim Pleskáčom
sa starajú o neprestajnú zábavu. V prípade chladnejšieho počasia pre rodiny je otvorené bezplatné kryté ihrisko bezplatný krytý bazén v budove. V
kempingu kúpeľov je 62 kusov miest veľkosti 80-100 metrov štvorcových.
Komfort návštevníkov zabezpečujú zrekonštruované sociálne zariadenia, gril v spoločnom vonkajšom priestore, pavilóny a krytá spoločenská
miestnosť. Na korze lemovanom agátmi v tichom prostredí parku je čerstvý vzduch a budíček vtáčím spevom je garantovaný.

velencei-to.hu

BAHENNÝ ZÁBAL A MARATÓN MASÁŽÍ
O rybároch žijúcich v okolí jazera Velencei-tó bolo
vždy všeobecne známe, že sú chudí, zdraví ľudia.
Netrápila ich reuma a dna napriek tomu, že vždy pracovali vo vode a na vode, nech už v zime alebo v lete.
Starí ľudia tajomstvo svojho zdravia prezradili iba
vtedy, keď niekto z nich oslabol alebo keď ho sužovala
choroba.
Liečivé bahno jazera Velencei-tó v rokoch 1920-30
prenášali cisternovými kočmi do Székesfehérváru do
kúpeľov, kde aj za studena ale aj po zahriatí ho aplikovali ako zábaly proti reumatickým bolestiam a na
liečbu ochorení kĺbov. Starí rybári poznali náleziská,
nazbierali sivobiele bahno, natreli si ho na bolestivé
časti tela, a potom si to nechali vysušiť na slnku, čo
vraj liečilo reumu. Náleziská boli starostlivo utajované, lebo sa báli, že sa vyprázdnia. Práve preto otcovia
odovzdávali toto tajomstvo svojim synom už iba vo
svojom pokročilom veku.
V súčasnosti pradávnu tradíciu liečby bahnom uchovávajú Agárdske termálne a liečebné kúpele, kde
hostí prichádzajúcich s problémami kĺbov liečia bahennými zábalmi a bahennými masážami.
V roku 2012 rukami Liečebného maséra kúpeľov
Gábora Balogha prešlo 106 hostí, ktorým poskytol
masáž v celkovej dĺžke 53 hodín a mal iba štvrťhodinovú prestávku každých osem hodín. Takto sa stal
majiteľom diplomu o individuálnom rekorde najdlhšie trvajúcej masáže dĺžky maratónu bez prerušenia
vystaveného o tejto skutočnosti.

TIP: SAUNOVÝ NÁLEV
„SPOMIENKA NA LETO“
Saunový nálev s rumovo-pomarančovou vôňou je zvláštny rituál, počas ktorého saunový majster nalieva na saunové kamene vodný roztok
príjemných vonných olejov, pričom
saunujúcich osviežuje vejárom
požívaným špeciálnou technikou.
Takto si môžeme vyčariť atmosféru
horúceho, iskrivého leta aj v zime.
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JE JEDNO TAKÉ MIESTO, KDE...

velencei-to.hu

…SME AKO
DOMA
•	Najväčšou snahou všetkých hostiteľov regiónu okolo jazera Velencei-tó je to, aby každý návštevník mohol nájsť to jemu najviac
vyhovujúce ubytovanie, práve preto prevádzkovatelia hotelov, penziónov, hosťovských domov, kempingov neustále pracujú
zvyšovaní kvalitatívnej úrovne ubytovacích
miest – niekedy sa aj medzi sebou pretekajú
– z čoho samozrejme najviac získava práve
hosť. Sme si istí, že na stránkach našej publikácie nájdu všetci (malé a veľké rodiny, jedinci, priateľské spoločnosti, firemné skupiny, mladí a starí) to pre nich najvýhodnejšie
a najpohodlnejšie ubytovanie!

	Ak si vyberiete ubytovanie z partnerskej siete zľavovej karty „ Velencei-tó
Kedvezménykártya partner“, tak si
môžete by istí, že aj vaša peňaženka
bude dovolenkovať!
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UBYTOVANIE PRI JAZERE VELENCEI-TÓ
Názov
Apartmán Agárd

Typ Adresa

Telefón

Agárd, Szövetkezetek útja
31.
Agárd, Chernel I. u. 53.

+36 70 334 6248

E10

+36 70 930 7865

D10

Agárd, Kazinczy utca 19.

+36 20 945 1797

E10

Hosťovský dom Meseházikó

Agárd, Lehel u. 36/a.

+36 70 293 6270

E10

Rybárska Osada Mohosz
Agárd
Kemping Park pláže

Agárd, Tópart u.

+36 22 700 018

C10

Agárd, Chernel I. u. 56.

+36 22 370 308

D10

Hosťovské domy Romantika
Apartmán Schmidt

Agárd, Árpád fejedelem utca +36 30 323 5035
79/a.
Agárd, József utca 33.
+36 20 984 1022

E10

Penzión a Vinárstvo Simon

Agárd, Bikavölgyi út 2.

+36 22 570 085

F10

Kemping Termál

Agárd, Fürdő tér 1.

+36 22 579 230

F10

Hosťovský dom TI-MÁR

Agárd,
Gárdonyi Géza u. 92.
Agárd, Tópart utca 1.

+36 20 562 5502

E10

+36 30 993 2444

E9

Škola vodných športov pri
jazere Velencei-tó
Turistické centrum na zachovanie tradícií v dinnyésskej kostolnej záhrade
Apartmán AA-Ady

Agárd, Tópart u. 17.

+36 22 370 052

D9

Dinnyés,
Gárdonyi Géza u. 25.

+36 30 905 4880

C11

Gárdony, Ady E. u. 17.

+36 30 686 9343

F9

Hosťovský dom Ági

Gárdony, Posta u. 86/A.

+36 20 532 7505

F9

Vila Johanna

Gárdony, XIII. utca 65.

+36 30 452 7829

G9

Dom Judit

Gárdony,Szemere B. u. 9.

+36 20 498 0221

F9

Pohodlná Johanna

Gárdony, XIII. utca 63.

+36 30 452 7829

G9

Lacná Johanna

Gárdony,
Berzsenyi utca 53.

+36 30 452 7829

G9

Hosťovský dom Pihenő

Gárdony, Vízárok u. 15.

+36 20 981 8169

F9

Atrium Agárd Trénigový
dom a Zotavovňa (Atrium
Agárd Tréning és Üdülőház)
Hosťovský dom Kis Szárcsa

Hotel Touring

velencei-to.hu

E9

Názov

Adresa

Telefón

Sport Beach & Camping

Gárdony, Harcsa u. 2.

+36 22 355 044

F9

Apartmán Tóparti

Gárdony, Rezeda u. 23.

+36 30 607 1312

F8

Vital Hotel
Nautis****Superior
Réti major - Halország

Gárdony,
Holdfény sétány 9.
Sáregres, Rétimajor

+36 22 570 115

E9

+36 30 289 0214

C11

Lesná škola Pelikán-dom

Seregélyes, Elzamajor 1.

+36 30 676 9834

C11

Hosťovský dom a jazdiareň
Nyerítő (Erdžiareň)
Babaház

Sukoró, Fő u. 39.

+36 30 904 5881

E6

Velence, III. u. 34.

+36 20 971 7011

G8

Hotel Hélios

Velence, Tópart utca 34.

+36 22 589 330

Hotel Ifi

Velence, Tópart út 51.

+36 22 470 444

H7

Hotel Juventus

Velence, Kis köz 6.

+36 22 589 330

G7

Kemping Liget

Velence, Kis u. 1.

+36 70 602 3500

G8

Hosťovský dom Major

Velence, Tópart út 29.

+36 20 580 9197

G7

Park Marien

Velence, Vasút u. 28.

+36 30 406 8594

H7

Apartmán Napfürdő

+36 20 457 3630

G8

Izba Sol

Velence,
Szent Erzsébet tér 3.
Velence, Ország u. 25/A

+36 22 570 158

G6

Motel Tekergő

Velence, Sukorói út 1.

+36 22 472 979

F6

Apartmán Termál

Velence,
Szent Erzsébet tér 3.
Velence, Béke u.

+36 70 702 3322

G8

+36 22 589 900

G7

Velence, Tó utca 8-10.

+36 22 355 099

G7

Velence Resort&Spa****
Superior
Hostinec a Kemping Vitorlás

Typ

hotel

accomodation

camping
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JE JEDNO TAKÉ MIESTO, KDE...

… HARMÓNIA JE
PODSTATNÉ MENO
velencei-to.hu

•	Nedotknutá príroda iba 50 km od hlavného mesta jazera Velencei-tó je rajom
milovníkov túr. Pohorie Velencei-hegység sa rozprestiera v sieti energetických
čiar a uchováva pamätníky histórie Zeme. Cestu pútnika chránia mystické kývajúce kamene, kremencové skaly, kamenné moria, žulové kužele. Plávajúce
ostrovčeky vytvorené neustále sa pohybujúcim životom, unikátne vtáctvo žijúce v rákosí, osviežujúca voda prameniaca z prameňov, ktoré oslovujeme ich
krstným menom, a očarujúca krása prírodných chránených území ulapia srdce
návštevníka. Vždy budeme túžiť po návrate na toto miesto.
• Jazero Velencei-tó, miesto, kam sa aj divá hus vracia.
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TIP: VYHLADKOVA
VEŽA PRI
BÁDATEĽSKOM DOME

FAUNA JAZERA
VELENCEI-TÓ

• PREDSTAVUJE PÉTER KISS, VEDÚCI VTÁČEJ REZERVÁCIE
Oplatí sa obetovať pár hodín z našej dovolenky na to, aby sme sa pomocou kvalifikovaného sprievodcu
zoznámili s faunou jazera Velencei-tó. Pétera Kissa, vedúceho rajónu ochrany prírody Riaditeľstva Národného parku Dunaj-Ipeľ sme poprosili, aby nám urobil chuť na objavovanie!
- Aké zvieratá žijú vo Vtáčej rezervácii?
- Plazy: korytnačka močiarna, užovka obojková, užovka podplamatá; obojživelníci: mlok hrebenatý,
mnoho druhov žiab (rosnička zelená, skokan zelený, skokan ostronosý, ropucha zelená, ropucha
hnedá, kunka červenobruchá, atď.); vtáci: 300 prítomných druhov, z nich 32 tu hniezdi; cicavce: na
západnej strane jazera žije mimoriadne chránená vydra, z nechránených druhov sa tu nachádza diviak a jeleň lesný, a nedávno sa u nás objavil aj šakal zlatý. Niektorí zástupcovia tu hniezdiacich druhov sa na jeseň obsahujú, ale zimuje u nás napríklad aj fúzatka trstinová
- Ako pomáhajú pracovníci národného parku v tom, aby sa miesta, kde táto zver žije, stali „komfortnejšími“?
- Moji kolegovia sa snažia danosti stále vylepšovať rozvíjaním a rekonštrukciami stanovísk. Pri organizovaní žatvy starostlivo sledujeme, aby plochy nezožatého a zožatého rákosia boli radené vedľa seba.
Totiž nezožaté rákosie je dôležité pre hniezdenie čajky smejivej a v zožatom hniezdi volavka biela.
- Žijú na tomto území aj ohrozené zvieracie druhy?
- Sú to tie ohrozené druhy, z ktorých je málo jedincov, alebo ich stanoviská sú zraniteľné. Takýto je
včelárik zlatý, vták roka,jeho stanovisko je veľmi ohrozené a môže sa vytratiť, keďže žije na pieskových
stenách pobrežia a tie sa stále viac ničia.
- Z čoho sa dá poznať, že stanovisko je v obľube daného zvieracieho druhu?
- Z toho, koľko jedincov tam žije, a či tento počet rokmi rastie. Takýmto druhom tohto regiónu je volavka striebristá alebo hrdzavka potápavá.
- Rušia účastníci túr faunu oblasti, a ak áno, tak nakoľko?
- Danka smejivá nemá v prílišnej obľube člnkujúcich, ktorí zavítajú do jej oblasti hniezdenia, ale kačicu
divú môžete na plážach kŕmiť hoc aj z ruky.
- Ako sa majú správať účastníci túr?
- Podľa možnosti sa majú vyhnúť uzavretým rákosiam, aby nezničili tam rastlinstvo a aby nerušili
druhy tam žijúce! To, čo si so sebou do prírody zoberú, nech si po túre zoberú so sebou aj domov, v
čase hniezdenia sa majú premávať iba po vyznačených trasách!

velencei-to.hu

Vtáčiu rezerváciu môžete navštíviť iba s odborným sprievodom.
Objednávky na mobilnom telefónnom čísle Pétera Kissa: +36 30 663 4646

KRÚŽKOVANIE A
POZOROVANIE
NA DINNYÉSI-FERTŐ

• ROZHOVOR S LÁSZLÓM FENYVESIM
Lászlóa Fenyvesiho, spolupracovníka riaditeľstva Národného parku Dunaj-Ipeľ sme sa pýtali na to, ako prebieha
krúžkovanie a pozorovanie vtáctva na Dinnyési-fertő.
- Aké informácie získavate prostredníctvom krúžkovania a ako ich
zužitkujete?
- Pri každom jednom druhu sú iné a iné aspekty, ktoré sú pre nás
dôležité. Pri sťahovavých druhoch základnou otázkou je, akou
trasou sa sťahujú, kde majú miesta na prezimovanie a kde hniezdia? Pri nesťahovavých druhoch môže byť zaujímavé, že aké dôvody ich nútia na pohyb počas roka. Dôležitým aspektom bolo lepšie spoznanie spôsobu života, sledovanie zvykov tvorenia páru a
skupiny vtáka, ktorý je aj symbolom Náučného chodníka Vtáčí
spev (Madárdal) - fúzatky trstinovej. Pomocou krúžkovania sa
dajú získať odpovede na množstvo vedeckých otázok, ale na Náučnom chodníku Vtáčí spev (Madárdal) na Dinnyési prvoradým
cieľom je, aby sme vtákov čo najlepšie spoznali. Najmä pre malé
deti to môže byť rozhodujúcim zážitkom, keď môžu pohladkať,
alebo vyslobodiť vtáčika a často takého vtáčika, ktorého je ťažké
aj pozorovať, pretože sa skrýva v lístí, alebo v húštine rákosia.
- Ktorý je váš najstarší okrúžkovaný vták?
- Spomedzi nami krúžkovaných a neskôr odchytených vtákov jedna strnádky trsťová má 8 rokov, a náš najstarší trsteniarik škriekavý je 9 ročný.
- Aké sú krúžky, ktoré vtáčikom nasadzujete?
- Na nožičky vtákov treba nasadiť vždy najpohodlnejšie krúžky. Na
tento cieľ Maďarský zväzok ornitológov dáva vyrábať 17 rôznych
druhov krúžkov. Na krúžku sa okrem jedinečného identifikačného čísla sa nachádza meno miesta centra na krúžkovanie, v našom prípade Budapešti. Údaje sa spracovávajú v zime, vtedy ich
posúvame do Centra na krúžkovanie vtáctva.
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PRAMENE A GEOLOGICKÉ POKLADY POHORIA
VELENCEI-HEGYSÉG
Naše geologicky najstaršie pohorie Velencei-hegység je pravé geologické múzeum, jedno z
najobľúbenejších výletných miest priateľov prírody a turistov. Skrýva sa tu množstvo prameňov,
jaskýň a jazier. Aj na turistickej mape Okolie jazera Velencei-tó je vyznačená trasa túry, ktorá zozbierala pramene a geologické atrakcie. Trasa sa
dotkne Prameňa Anikó a Prameňa Angelika,
a medzi nimi aj slávne kývajúce kamene. S kývajúcimi kameňmi sa môžeme zoznámi aj na túre
Kývajúce kamene, ktorá v prípade dostačujúceho
počtu prihlásených záujemcov štartuje z Pákozdu
a je vedená profesionálnym sprievodcom. Na
túre dĺžky 3-4 km môžeme obdivovať geologické
zaujímavosti ako Kameň Pohan (Pogány-kő),
Kameň Kocka (Kocka-kő) a Kameň Pandúr
(Pandúr-kő). Pohorie môžeme kľudne zdolať aj
bez sprievodcu, ale nezabudnime si mapu zobrať
so sebou, aby nám nič neušlo!

POKLADY ARBORÉTA PÁKOZD-SUKORÓ
Na vrchole 160,5 metrov vysokého vrchu
Mészeg-hegy sa nachádza Arborétum Pákozd-Sukoró. Na ploche veľkosti 960 hektárov
žije 250 druhov stromov a kríkov a nespočetné
množstvo rastlín s nedrevnatejúcou stonkou. Pred
približne 30 rokmi prebiehalo vysádzanie cudzích
druhov popri pôvodných charakteristických rastlinných druhoch pohoria Velencei-hegység. Z
chránených rastlín tu rastie hlaváčik jarný, fialový
a žltý kosatec nízky, poniklec veľkokvetý, poniklec
lúčny černastý, v niektorých prípadoch aj vstavač
vojenský a kavyľ piesočný. Ďalšou originálnou a
stavanou atrakciu arboréta je skanzenový domček,
ktorý bol kompletne zrekonštruovaný v roku 2013,
nachádza sa v ňom výstava o prírode, a z prírodných atrakcií spomeňme geologický náučný chodník, výstavu hornín, vyhliadkovú vežu a vnútorné
pleso. V parku sa nachádza dobrodružné ihrisko,
ktoré poskytne zábavu malým aj veľkým. Arborétum je otvorené denne od 9.00 hodiny do
18.00 v období roka od 1.apríla do 30. októbra
(výnimkou pondelka). Pracovníci Vadex Zrt.
a Arboréta Pákozd-Sukoró a pracovníci Lesníckej lesnej školy čakajú hostí s množstvom
programov a s bohatou ponukou túr.
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ČO SA NÁM ZACHYTÍ NA HÁČIKU
• O RYBÁRSTVE JAZERA VELENCEI-TÓ SME SA PÝTALI
SÁNDORA CSÉCSA
Sú mnohí, ktorí jazero Velencei-tó navštívia v prvom rade nie kvôli kúpaniu alebo túry,
ale preto, lebo si chcú oddýchnuť sledovaním rybárskej palice. O rybolove v jazere
sme sa pýtali Sándora Csécsa, podpredsedu Celoštátneho zväzu maďarských
rybárov.
- Je jazero Velencei-tó bohaté na ryby, a aké druhy rýb v ňom žijú?
- Jazero Velencei-tó má veľmi rozmanitú skladbu rýb žijúcich v ňom, v podstate tu
nájdete všetky druhy rýb žijúcich v jazerách Maďarska. Najviac je tu rôznych druhov
pleskáčov, ale je tu veľa druhov kaprov, zubáčov, sumcov, šťúk a boleňov. V jazere ale
žije aj amur, karas striebristý, úhor, ostriež, lieň obyčajný a aj tolstolob biely.
- Jazero sa aj zarybňuje, alebo sa loví iba prirodzený chov?
- Aj zarybňujeme a je aj bohatý prírodný chov, aj keď ozajstné miesto pre výter tu nájde
iba niekoľko druhov. Z liahne zväzu pochádza ročne 3,5 milióna jedincov kapra, viac
ako 80 tisíc šťúk a 120 tisíc zubáčov. Zvláštnu pozornosť venujeme uchovaniu stavu
domácich druhov ako kapor alebo lieň obyčajný.
- Je zákaz na niektoré druhy, prípadne nejaké dočasné zákazy?
- Samozrejme na niekoľko druhov sa vzťahuje zákaz vo vyhradenom období.
	Je zákaz lovu kapra, zubáča, šťuky, sumca a tolstoloba bieleho v čase
výteru, a rybári veľmi dobre poznajú predpisy vzťahujúce sa na najmenšiu
dĺžku rýb, ktoré si ešte môžu nechať.
- Žije v jazere aj taký druh ryby, ktorý nežije v inom jazere v Maďarsku?
- Výnimočne iba tu žije baranohlavý kapor.
- V ktorom období prichádza k jazeru najviac rybárov?
- Najviac rybárov prichádza v lete. Dôvodom je príjemné letné počasie,
ale dôvodov je viac: k jazeru prichádzajú
návštevníci aj kvôli letným dovolenkám, výletom.
- Je možnosť požičania člnov?
- Člny sa dajú požičať naozaj iba málokde.
Jedno z takých miest je pobočka MOHOSZ-u
(Maďarský zväz rybárov)
pri jazere Velencei-tó.

TIP: POŽIČOVŇA ČLNOV
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• 16 KM DLHÁ TRASA NÁUČNÉHO CHODNÍKA POZOSTÁVA Z TROCH ÚSEKOV:
1. Túra Breh jazera (zastávka 16-22., 8 km) vedie od Turistického centra na zachovanie tradícií dinnyés -skej kostolnej záhrady v Dinnyés-i k budovám Pamätného domu Gézu Gárdonyiho v Agárdpuszte, ku Galérii jazera Velencei-tó a k Hradu z kuláčov(Rönkvár). Pokračujúc po tabuľami vyznačenej ceste prejdeme okolo
„Sarvajc-körösztje” – Šarvajcovho kríža, Vyhliadkovej veže na sledovanie života
vtáctva Istvána Chernela, Parkového lesa v Agárde a aj Korzom Gézu Gárdonyiho.
2. Túra Szikes (zastávka 10-15., 4 km) trasa vedie od Dinnyési-fertő po Lesnú
školu Pelikán-dom v Majore Elza aj cez chránené územia, a tam z veľkej vyhliadkovej veže vo Fertő môžeme pozorovať svet vtáctva.
3. Túra Istvána Müllera (zastávka 1-9., 3 km), pri Dinnyési-fertő, po kedysi močariskách sa môžeme zúčastniť dobrodružnej túry na spoznanie prírody aj s malými deťmi. Môžeme chodiť aj po stromami a kríkmi zarastených oblastiach „fertő“
(miesto s bahnom, hlinou a blatom), ale priamo aj na brehu rákosia a na brehu môžeme vyliezť aj do vyhliadkovej veže na sledovanie života vtáctva.
Po Náučnom chodníku Vtáčí spev (Madárdal) môžeme urobiť príjemnú
prechádzku, ale môžeme ho prejsť na bicykli alebo aj na koni. V tejto oblasti je iba malá časť, ktorú môžete navštíviť iba so špeciálnym povolením, tam sa musíte prihlásiť, o povolenie ale aj o odborný sprievod môžete
požiadať Lászlóa Fenyvesiho na telefónnom čísle +36 30 663 46 30.
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TÚRA NA SPOZNANIE PRÍRODY – PONUKA PROGRAMOV
• PO STOPÁCH KÝVACÍCH KAMEŇOV, SŤAHOVAVÝCH VTÁKOV A GÉZU GÁRDONYIHO
Ak sa chceme pozrieť na Kývacie kamene v Pákozde, tak sa na
túru vyberme zavčasu ráno (predpokladaná dĺžka túry 3 hodiny)!
Ak nemáme bicykel, tak si ho môžeme požičať v Agárde, v Gárdony alebo aj vo Velence. Oplatí sa stiahnuť si mobilnú aplikáciu
Velencei-tó do nášho telefónu, pretože pomocou tejto aplikácie
okrem iného ľahko nájdeme aj Kývacie kamene, pričom sa môžeme
dozvedieť mnoho zaujímavostí o prírodných atrakciách okolia.
Štart Túry kývacie kamene (Ingókő túra) túry je z konca ulice Jánosa Aranya neskôr nazývanej ulica Kývacích kameňov vychádzajúcej z hlavnej cesty v Pákozde. Ak sme ubytovaní v Agárde, Gárdonyi alebo vo Velence, tak sa na cestu môžeme
vybrať aj na bicykli alebo loďou, bicykel sa dá zobrať na loď za poplatok. Túra trvá 3-4 hodiny, potom sa môžeme naobedovať v niektorej z výborných reštaurácií okolo jazera. Po obede znovu osedláme
bicykle, a prejdeme okolo Vtáčej rezervácie jazera Velencei-tó,
a po pákozdskej pripájacej ceste dorazíme do Dinnyés, do Turistického centra na zachovanie tradícií dinnyés -skej kostolnej záhrady. Tu si môžeme popozerať stavby postavené v roku
2010 ako bránu „Krídlo sokola“ ale aj malý rímsko-katolícky kostol
stojaci na kopci. Počas oddychu pri 9. tabuli Náučného chodníka Vtáčí spev (Madárdal) vypočujeme zvukový informačný
materiál, ktorý nás zavedie do sveta Dinnyési-fertő. Z Centra na
zachovanie tradícií sa vyberieme – paralelne so železničnou traťou
- v smere 8. tabule túry Istvána Müllera. Tabuľu s číslom 8 nájdeme
vľavo od cesty. Po zabočení na poľnú cestu pokračujeme v ceste sledovaním označenia 7. a 6.. Zastávka s číslom 5 náučného chodníka
je vyhliadková veža Dinnyési-fertő, veža slúži na sledovanie
života vtáctva. Odtiaľ sa vráťme, a dávajme pozor, aby sme nezablúdili na chránené územie ( ktoré sa dá navštíviť iba s odborným
sprievodom)! Na úseku túry Tóparti sa vrátime do Agárdu. Po
ceste sa oplatí zastaviť sa pri Vyhliadkovej veži na sledovanie
života vtáctva Istvána Chernela, kde sa nám odkryje očarujúco
krásna panoráma pohoria ťahajúceho sa v pozadí. Odtiaľto pokračujeme na tematické Korzo Gézu Gárdonyiho nachádzajúceho
sa v centre Agárdu, ktoré nás povedie po Pamätný dom Gézu
Gárdonyiho. V susedstve spisovateľovho rodiska stojí Galéria
jazera Velencei-tó a maketa Jágerského hradu, Hrad z kuláčov
(Rönkvár), obľúbené miesto detí na hranie. Po prezretí expozícií,
predtým, než sa vrátime na naše ubytovanie na záver našej bohatej expedície sa ponúka niekoľko možností: môžeme si uvoľniť naše
svaly v Liečebných a termálnych kúpeľoch v Agárde, alebo
deň môžeme ukončiť ochutnávkou páleniek Agárdskej Pálenice,
alebo aj večerou spojenou s ochutnávkou vín v Penzióne a Vinárstve Simon, dokonca sa môžeme vrátiť do centra, kde Reštaurácia Nádas nám taktiež ponúka chutné labužnícke večere. Na
druhý deň potom s obnovenými silami môžeme pokračovať v našom programe smerom k cieľom okolo jazera Velencei-tó.
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JE JEDNO TAKÉ MIESTO, KAM...

velencei-to.hu

…PRÍDEME
DOMOV
•	Sú také miesta, na ktorých nezávisle na tom, kde je naše
skutočné bydlisko máme pocit, že sme prišli domov.
Vypneme motor, zavrieme za sebou dvere vlaku, autobus odíde, mi sa nadýchneme osviežujúcej vône jazera,
a už vieme, že sme dorazili. Toto je to miesto.
•	Okolo jazera Velencei-tó naša história ožije. V regióne bohatom na stavané pamätné budovy nám odkrýva
svoje tajomstvo množstvo kaštieľov a vlastivedných
domov. Naša vojenská história – od udalostí obdobia
od roka 1848 až po dnešok - sa predstaví na národnom
spomienkovom mieste, v Pamätnom vojenskom parku
v Pákozde. Za literatúrou sa môžeme vybrať do rodného
domu Gézu Gárdonyiho a pozrieť jeho domov. V Hrade
z kuláčov (Rönkvár) sa môžeme zaradiť medzi hrdinov
slávnych Jágerských hviezd a aj literátor, ktorý zavíta
k jazeru „vie kde tu býval Mihály Vörösmarty“.
• Jazero Velencei-tó, miesto kde sme doma.
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POKLADY LITERATÚRY A HISTÓRIE
• KORZO GÉZU GÁRDONYIHO
Hostia, ktorí prídu do Agárdu po kúpaní alebo cestou k jazeru, sa radi prechádzajú
po tienistom korze, ktoré vychádza z centra obce. Tematické korzo bolo dokončené na jar roku 2012. Prvá zastávka, ak vychádzame od križovatky ulice Gézu
Gárdonyiho a hlavnej cesty číslo 7, je Nádasdyho obelisk, potom nasleduje
park a reštaurácia Agárdskej Pálenice, hneď vedľa Futbalová akadémia Károlya Sándora pri parku niekdajšieho kaštieľa Nádasdyovcov. Malá časť pôvodnej
záhrady sa rozprestiera okolo parku s množstvom prastromov, v ostatnej časti sa
nachádzajú Agárdske liečebné a termálne kúpele (Agárdi Gyógy-és Termálfürdő).
Potom môžeme pokračovať v ceste po korze, ktoré sa inak výborne hodí aj na bicyklovanie až po poslednú stanicu, kde stojí rodinný dom miestneho rodáka
Gézu Gárdonyiho, Hrad z kuláčov (Rönkvár) a Galéria jazera Velencei-tó.
• PAMÄTNÝ DOM GÉZU GÁRONYIHO A HRAD Z KULÁČOV (RÖNKVÁR)
V agárdskom rodnom dome veľkého maďarského spisovateľa zrekonštruovanom v
roku 2007 sa od roku 2009 nachádza nová pamätná expozícia. Vo vitrínach
okrem denníka Gézu Gárdonyiho a niekoľkých originálov najkrajších vydaní jeho
diel je vystavených aj niekoľko jeho osobných predmetov. Návštevníci sa môžu zoznámiť spôsobom tvorby spisovateľa, jeho spisovateľským dielom a môžu spoznať
jeho zvláštne šifrované písmo a dobrodružnú historku jeho vylúštenia. V susedstve pamätného domu sa nachádza zmenšený Jágerský hrad, Hrad z kuláčov
(Rönkvár) dokončený v lete roka 2011, ktorý sa hodí aj na to, aby záujemcovia
v rámci historických hier znovu prežili slávnu historickú udalosť uhorských dejín,
dobývanie Jágerského hradu.
• GALÉRIA JAZERA VELENCEI-TÓ
Zariadenie vytvorené na súkromnom pozemku, ktoré je aj pod miestnou ochranou, stojace pri Pamätnom dome Gézu Gárdonyiho je domovom mnohých
výstav a koncertov. V letnom období záujemcov tu víta séria programov Piatkovej
zvukovej expozície (Péntek Esti Hangtárlat).
• PAMÄTNÝ DOM MIHÁLYA VÖRÖSMARTYHO
Pri hlavnej ceste číslo 7 v Kápolnásnyék je umiestnená tabuľa, ktorá ukazuje
cestu vedúcu k Pamätnému domu Mihálya Vörösmartyho. Významný básnik,
zástupca maďarského romantizmu, tvorca hymny Szózat vyrastal v tomto niekdajšom statkárskom dome postavenom v rokoch 1801/02. Niekdajší statkársky dom
je pamätným múzeom od roku 1952. Výstava vynovená v roku 2000 pri príležitosti
200-ho výročia narodenia básnika je v duchu štýlu biedermier XIX. storočia.
Múzeum sa v roku 2013 úplne obnovilo, zariadenie izieb, nábytok a predmety sú
také, aké boli tie, ktoré tvorili svet všedných dní v dobe života Vörösmartyho.

velencei-to.hu

• NADAPSKÝ RÍMSKO-KATOLÍCKY KOSTOL
Nadap bol majetkom rodiny Zirákyovcov už v roku 1731. V nimi postavenom starom kostole bol pokrstený Mihály Vörösmarty, ale ten
kostol už teraz neexistuje. Za terajším neogotickým kostolom je zvyšok
jeho steny, ako spomienka. Krstný bazénik je dodnes vystavený v kostole, ktorý je z bezpečnostných dôvodov otvorený iba počas svätej omše
v nedeľu alebo vo sviatočné dni, ale po predbežnom prihlásení ho pre
skupinové návštevy otvoria.
• 	TURISTICKÉ CENTRUM NA ZACHOVANIE TRADÍCIÍ
DINNYÉS-SKEJ KOSTOLNEJ ZÁHRADY
V malebnom prostredí, okolo rímsko-katolického kostola Svätého Juraja stojaceho na malom kopčeku v centre mestskej časti Dinnyés
mesta Gárdony je postavené Turistické centrum na zachovanie tradícií dinnyés -skej kostolnej záhrady. Tu sa nachádza aj
najväčší amfiteáter župy Fejér. Príťažlivosť tohto zariadenia tvoria
jeho architektonická zvláštnosť, dobrá vybavenosť spolu s prírodnými danosťami okolia a okolitá scenéria. Chránené prírodné územie
Dinnyési-fertő sa nachádza v západnom chotári časti Dinnyés, a v západnej zátoke jazera Velencei-tó nájdeme Vtáčiu rezerváciu jazera
Velencei-tó. Odtiaľ štartuje Náučný chodník vtáčieho spevu (Madárdal tanösvény), ktorý vedie cez Gárdony a Dinnyési-fertő. Celková dĺžka náučného chodníka je 16 km, pozostáva z 2,6 km dlhého vnútorného
kruhu, z ktorého na troch miestach vychádzajú úseky spájajúce chodník
s inými zariadeniami. Trasa prechádza všetkými dôležitými turisticko – kultúrnymi hodnotami počnúc Vyhliadkovou vežou na sledovanie
života vtáctva Isvána Chernela až po Pamätný dom Gézu Gárdonyiho.
• DOM FOLKLÓRU NA SUKORE
V Sukore ešte aj pred dvomi desaťročiami stáli kompletné rady domov
natretých vápnom na
bielo , so stenami z blata a strechami z rákosia. Rad Szilvás (Szilvás-sor) sa začína pri reformovanom kostole v Sukore, ktorý bol v
roku 1848 miestom prípravnej vojenskej rady pákozdskej bitky, až
cez Borjúvölgy-ský rad (dolina teliat) po pivničný rad na Teplý vrch
(Meleg-hegy). Székesfehérvárske Múzeum kráľa Štefana tu založilo
svoju prvú expozíciu o folklóre vo voľnom priestore, Dom folklóru v
župe Fejér, ktorý bol otvorený v roku 1967. V domoch Radu Szilvás kedysi bývali želiari, Dom folklóru je typický želiarsky dom. O veku
domčeka so stenami z blata, strechou z rákosia svedčí číslo 1863 vyryté
do hrady prvej izby. Z dvora vedie úzka chodbička „gádor“ do kuchyne s otvoreným komínom a odtiaľ ďalej do prednej a zadnej izby. Vo
všetkých týchto miestnostiach môžeme vidieť zariadenie, nábytok a
šporhelty, ktoré nám zanechal posledný majiteľ. Pôvodnú zbierku veci
doplnil predmetmi zo Sukora Ferenc Pesovár, zakladateľ Domu folklóru.
• TROJÚSTNA PEC (HÁROMSZÁJÚ KEMENCE) V OBCI VEREB
Tri spojené pece boli postavené v roku 2009 vďaka tomu, že obyvatelia
Vereb-u sa spojili na ich výstavbu. Návštevníkom, ktorí sem zavítajú,
domáci na významné dni a na sviatky obyčajne v nich pečú „verebské
pompoše“. Pece môžu použiť aj návštevníci, ale dajú sa tu usporiadať aj
rodinné oslavy
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PREHLIADKA VOJENSKEJ
HISTÓRIE NA MIESTE
NIEKDAJŠEJ BITKY
Pákozdský vojenský pamätný park na vrchu Mészeg-hegy predstavujúci našu vojenskú
históriu od roka 1848 až po dnešok bol postavený vďaka dotácie EÚ na mieste Pákozdsko-sukorsjkej bitky odohrávajúcej sa 29. septembra 1848. Stále expozície kolísky maďarskej vojnovej histórie KEMPP sú doplnené vojenskými programami, programami z dejín vojenskej histórie, ale aj kvízmi a prekážkovými pretekmi. Na revolúciu v roku 1848 spomína Pamätné
múzeum pákozdsko-sukorskej bitky z roku 1848, ktoré bolo otvorené pri príležitosti 130.
výročia bitky v blízkosti niekdajšieho bojiska. Neďaleko odtiaľ stojí Pomník Martírov, štrnásť
pomníkových stĺpov postavených na počesť spomienky aradských mučeníkov.
Socha s názvom „Husár Viliam“ (Vilmos huszár) spomína na jeden významný maďarský vojenský
pluk. Obelisk nachádzajúci sa na vrchu Mészeg-hegy odovzdali verejnosti v roku 1951. Na stúpaní pri Obelisku sa nachádza vyhliadková veža Pamätného vojenského parku. V diaľke je vidieť
bielu kostolnú vežu sukorského reformovaného kostola, v ktorom zasadala posledná vojenská rada
vtedy založenej maďarskej armády pred pákozdsko-sukorskou bitkou. Bustu vodcu víťaznej bitky
Jánosa Mógu, cisárskeho a kráľovského generálporučíka postavili na jeseň roku 2011. Na výstave
s názvom Dejiny vojska ožijú dejiny vtedajších dní: je tu výbava, úžitkové predmety, charakteristické šatstvo. V Maďarsku doslúžil posledný vojak povinnej vojenskej služby 3.novembra 2004, a
tým sa dokončila 135 rokov trvajúca história povinnej vojenskej služby. Pamätný bod XX. storočia spomína na mučeníkov prvej a druhej svetovej vojny.
Na území parku bol položený v roku 2005 základný kameň Pomníka maďarských príslušníkov
mierových misií s cieľom, aby neskôr dostavaný pamätný park mohol dôstojne spomínať na misiu, mená hrdinov padlých počas výkonu služby - príslušníkov mierových síl sú vyryté do tabule
zo žule.
Spomienku udalostí jesene roka 1956 stráži Pamätný bod postavený z príležitosti 55.-ho 55.výročia revolúcie. Aj keď od 23. októbra 1956 uplynulo už veľa rokov, ale ani čas nedokázal zakryť
hrdinstvo maďarského národa a jeho odhodlanosť bojovať za slobodu. Cieľom Pamätného bodu
je, aby odkaz tohto boja a princípov bol príkladom aj pre budúce generácie. V blízkosti Vojenského
pamätného parku sa nachádza Kaplnka Don postavená na počesť a spomienku padlých počas
II. Svetovej vojny pri Done. Svoje posledné útočište tu našli aj pozostatky neznámeho vojaka privezené do vlasti z ruskej zeme, od dediny Roskino, ktoré strážia bolestnú spomienku maďarskej
vojenskej histórie a mnohých padlých hrdinov.
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LEGENDA VITÉZA VEREBA
FAKTY:
Medzi Verebom a Lovasberényom 9. mája 1853 odkryli hrobku z obdobia príchodu Maďarov. V
hrobke našli telo vitéza s trepanovanou lebkou: prežil jednu operáciu. Neznámeho človeka pochovali spolu aj s jeho koňom v kompletnom postroji, pri kovaní výbavy z pozláteného striebra našli aj
12 prederavených strieborných mincí, ktoré mohli slúžiť ako ozdoba šatstva alebo výbavy koňa, a
boli dôkazom účasti vo vojenských výpravách. Najstaršia minca bola z roka 875, razené Karolom
Holohlavým a najmladšie sú strieborné dináre razené Berengárom v rokoch 915 a 924, čiže Vitéz
Vereb bojoval v tomto období a patril k prvej generácii Maďarov prichádzajúcich do Karpatskej
kotliny.
V svetle týchto poznatkov si môžeme byť istí, že náš vitéz sa narodil v domovine Etelközu, a svoj
večný pokoj našiel už v zemi novej vlasti, v Pannónii.
LEGENDA:
V dobe príchodu Maďarov žil jeden chlapček, ktorý bol sotva vyšší, ako luk prehodený šikmo cez
jeho plecia, a jeho puzdro so šípmi sa skoro dotýkalo zeme. Luk bol veľký, ale chlapec miesto slamenej bábky zamieril na vtáčika, a jeho hlavu prestrelil za letu. A hľa, hneď ho aj nazvali Verebom
(Vrabec), pretože vtáčik, ktorého tak šikovne zastrelil, bol vrabec.
Niekoľko dní pred touto udalosťou nosili krvavý meč, hlásajúc: do bitky treba bojovníkov. Z prvej
bitky sa chlapček vrátil do sídla kmeňa Megyer na koni, už s dušou a charakterom muža, a bol bohatší aj o niekoľko strieborných mincí.
Do novej vlasti nacválal v roku 895 v sprievode Vodcu Árpáda, a neskôr ako žoldniera východofranského cisára Arnulfa v bitke vedenej proti italskému kráľovi Berengárovi zasiahol
úder mečom do hlavy, a domov ho doviezli v bezvedomí. Jeho liečby sa ujal táltoš, ale keď mu
nepomohli ani zázračné bylinky, urobil mu trepanáciu lebky, aby duša, ktorá jeho telo opustila, sa
mohla do nej vrátiť. S pomocou silnej modlitby táltoša a tanca členov kmeňa okolo ohňa a aj vďaka
úspešnej operácii sa náš vitéz vrátil do života. Zúčastnil sa ešte mnohých bitiek až po zapálenie
Pavie Potom už nebojoval, ale do svojej smrti žil na pozemku získanom ako dar na mieste, ktoré po
ňom dostalo pomenovanie Vereb so svojou ženou a so svojimi deťmi.
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JE JEDNO TAKÉ MIESTO, KDE…

velencei-to.hu

… TO ŠUMÍ
SPOLU S NAMI
•	Kultúrna pestrosť jazera Velencei-tó pôsobí
na návštevníka ako liečivá voda duše. V jeho
programovej ponuke nájdete galérie, múzeá,
koncerty populárnej a vážnej hudby, ako aj
programy pre rodiny s deťmi a aj akcie so zameraním na ochranu prírody alebo na zachovanie tradícií.
•	Večne mladých návštevníkov jazera očakávajú zábavy pulzujúce hudbou na Agárdskej Poppláži (Popstrand), ale aj koncerty pod holým
nebom a festivaly.
• Jazero Velencei-tó, tie naozaj šumivé
kúpele.
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PONUKA PROGRAMOV
FESTIVAL RÝB, DIVINY, VÍNA A PÁLENKY JAZERA VELENCEI-TÓ
(Agárd, každý rok cez prvomájový víkend) Tento festival je jedinečný,
pretože sa naraz venuje štyrom tematikám a na viacerých miestach
ponúka nezvyčajne bohatý kultúrny, hudobný, športový program. Cieľom
festivalu je oboznámiť návštevníka, ktorý zavítal do regiónu tým, že jazero
Velencei-tó je vábivou turistickou destináciou nie len v horúcom letnom
období, ale ponúka výborné možnosti všetkým vekovým kategóriám na
relax počas celého roka. Na festival je vstup bezplatný.
CELOŠTÁTNE EKO EXPO A BIOFESTIVAL
(Sport Beach & Camping, Gárdony, prvý júnový víkend) Neoblomných vyznávačov udržateľnosti a
nadšených záujemcov čakajú prednášky a praktické ukážky z tematiky zdravého života a uvedomelého ekologického správania. Program je rozšírený aj o interaktívne rodinné programy,
detské programy, kreatívne dielne, o ukážky zelených technológií, je tu jarmok bio výrobkov a
mnoho iných bezplatných programov.
AGÁRDSKY FESTIVAL CIGÁNSKEJ VIŠNE
(Agárdska Pálenica, prvý júlový víkend) Hostia môžu nakuknúť do tajomstiev pálenia pálenky, a pri ochutnávaní páleniek a lahôdok pripravovaných na voľnom ohni a v peci môžu vyskúšať svoje zmyslové orgány.
Jedinečnosť festivalu podporuje aj súťaž kuchárov vo varení, kde svoje sily
porovnávajú kuchári pozvaných reštaurácií. Pre deti celý deň je pripravené
záhradné ihrisko. Večernú atmosféru rozprúdia so svojimi vystúpeniami
pozvaní humoristi, potom je koncert a ples na ulici. Na podujatie je vstup
bezplatný.
PIATKOVÁ ZVUKOVÁ EXPOZÍCIA (PÉNTEK ESTI HANGTÁRLAT)
(Agárd, Sigray u. 1.) Vystupujúci s rozmanitou ponukou hudobných programov v Galérii jazera Velencei-tó z budovy niekdajšieho Skladu zrna v lete vyčaria expozíciu zvukov. Začiatok programov je o 19.00 hodine.
OSLAVA OVOCIA NA DEŇ ANNY
V Turistickom centre na zachovanie tradícií dinnyés -skej kostolnej záhrady prichádzajúcich návštevníkov koncom júla čaká tovar lokálnych pestovateľov, ovocný trh so zľavami, koncerty ľudovej hudby, dom hier a vôňa sálajúca z varných sudov, v ktorých sa varí lekvár.
Miestom podujatia koncom júla je Dinnyés, ulica Gézu Gárdonyiho.
AGÁRDEN FESTIVAL AMFITEÁTRA A NOVÉHO CHLEBA
Milovníkov hudby čakajú bezplatnými koncertami populárnej hudby každý štvrtok a piatok večer v júli a v auguste, okolo 20.-ho augusta programami Festivalu nového chleba, lunaparkom a
jarmokom. Dejiskom podujatia je korzo spájajúce poštu v Agárde so železničnou stanicou. O
bohatú ponuku jedál a nápojov sa stará bufetový rad Agárden.
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OSLAVA CHLEBA
V Turistickom centre na zachovanie tradícií dinnyés -skej kostolnej záhrady v auguste sa
uskutočňuje unikátny festival na zachovanie tradícií, kde návštevníkov očakávajú pečením chleba,
ktorí takto môžu ochutnať tradičné chute obdobia žatvy a môžu si vyberať z jedinečných tovarov
ponúkaných ľudovými tvorcami. Vstup na programy je bezplatný.
POPPLÁŽ A KLZISKO V AGÁRDE
Vďaka koncertom usporiadaným už skoro štyri desaťročia už mnohí vedia, že ak túžite po
vynikajúcom zážitku z veľkolepého koncertu na trávnatej ploche na brehu jazera, tak treba
nastaviť smer Agárd!
HUDOBNÉ LETO SUKORÓ
Domovom série koncertov je reformovaný kostol v Sukore.
Milovníkov hudby v lete tu očakávajú koncertami vážnej hudby. Spevácke zbory, diela prednesené klaviristami, orchestre hrajúce vážnu
hudbu a starú hudbu sa postarajú o kvalitný program letných večerov.
LETNÉ HUDOBNÉ VEČERY VO VELENCE
Milovníkov operety a muzikálov čakajú so sériou divadelných
programov usporiadaných tradične už každé leto. Sériu podujatí v auguste uzatvára narodeninová veselica mesta Velence.
NARODENINY GÉZU GÁRDONYIHO
V augusta v Agárde pri spisovateľovom dome sa oslavujú jeho narodeniny. Oslavujúcich čakajú
celodňové programy a hry v Hrade z kuláčov (Rönkvár). Program je bezplatný.
MEDZINÁRODNÝ KARNEVAL VZDUŠNÝCH BALÓNOV
TOTALGAZ JAZERA VELENCEI-TÓ
Na prvý septembrový víkend očakávajú v Parkovom
lese v Agárde milovníkov vzdušných balónov. Počas
trvania karnevalu je vo vzduchu 10-15 vzdušných balónov, najviac programov je pripravených pre návštevníkov v sobotu. Počas tohto víkendu nebo nad Agárdom je pestré od vzdušných balónov. Účasť na podujatí
je bezplatná.
VOJENSKÝ FESTIVAL V PÁKOZDE
(Vojenský pamätný park, Pákozd, víkend na 29.-ho septembra) V
programe bezplatného festivalu sú vojensko-branné preteky žiakov základných škôl, vojensko-branné preteky vysokoškolákov a
univerzitných poslucháčov, číselná vojna, túra Športových zväzov
branných športov, a v ten deň sa koná aj pamätný deň pákozdsko-sukorskej bitky, stretnutie uchovávateľov vojenských tradícií. Celý festival je veľmi impozantnou historickou kavalkádou.
EURÓPSKE DNI SLEDOVANIA VTÁCTVA
Na prvý októbrový víkend na Dinnyés- fertő usporiada Národný park Dunaj-Ipeľ spolu so svojimi
občianskymi partnermi najväčší program jesene jazera Velencei-tó so zameraním na spoznanie
prírody. Každého návštevníka srdečne očakáva László Fenyvesi, vychovávateľ k ochrane prostredia
Národného parku Dunaj-Ipeľ, ktorý spolu aj so svojimi spoločníkmi ochrancami zavedie zvedavcov
do tajov krúžkovania vtákov. V tomto období sa dajú sledovať skupiny sťahovavých vtákov pozostávajúce z niekoľko desať tisícov jedincov. Pár dní pred Vašim odchodom odporúčame sa informovať
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KALENDÁR PODUJATÍ 2014
22/2/2014

Sledovanie orlov a krúžkovanie vtákov na Náučnom
chodníku vtáčí spev *

Zraz: roh ulíc Dinnyés a Rózsa

22/3/2014

Plavba vyhliadkovou loďou a kanoe túry z príležitosti
svetového dňa vody *

Agárd, Prístav a pláž Hotela Touring

6/4/2014

Otvorme Arborétum spolu *

Arborétum Pákozd-Sukoró

12/4/ 2014

Nočná kanoe expedícia *

pláž Hotela Touring (pri prístave v Agárde)

12/4/2014

Pozdravenie bocianov a posledné jarné krúžkovanie
vtáctva na Náučnom chodníku vtáčieho spevu *

Zraz: roh ulice Dinnyés a Rózsa

24/4/2014

Výhon na deň Svätého Juraja *

Zraz: roh ulíc Dinnyés a Rózsa

19/4/2014

Veľkonočná plavba vyhliadkovou loďou a kanoe túry na
hľadanie vajíčok *

Agárd, Prístav a pláž Hotela Touring

22/4/2014

Veľká noc v Kostolnej záhrade *

Turistické centrum na zachovanie tradícií dinnyés -skej kostolnej záhrady

30.4.-4.5.2014

VII. Festival rýb, diviny, vína a pálenky jazera Velencei-tó

Centrum mesta Agárd

26/4/2014

Večerný spev slávika modráka na Náučnom chodníku
vtáčieho spevu*

Zraz: roh ulíc Dinnyés a Rózsa

3/5/2014

Koľko druhov vtákov spieva na náučnom chodníku?*

Zraz: roh ulíc Dinnyés a Rózsa

10/5/2014

Deň vtákov a stromov*

Arborétum Pákozd-Sukoró

10/5/2014

Noc slávikov*

Arborétum Pákozd-Sukoró

17/5/2014

Old Motors Festival na sviatok turíc

Agárd, Kemping pláže Park a Kemping Túrafalu

17/5/2014

Vysádzanie kvetov

Velence

17/5/2014

Cyklotúra Tour de Velencei-tó

Velence, cesta Kemping

17/5/2014

Deň Vitéza Vereba

Športové ihrisko,Vereb

17/5/2014

Nočná kanoe expedícia*

pláž Hotela Touring (pri prístave v Agárde)

18/5/2014

Cardio Control - Duatlon strednej dĺžky

Športové ihrisko, Pázmánd,

24/5/2014

Túra do ríše belúš*

Zraz: roh ulíc Dinnyés a Rózsa
Velence, hora Bence-hegy

24/5/2014

Oslavy viníc na Urbana

25/5/2014

Kanoe túry z príležitosti svetového dňa biodiverzity

pláž Hotela Touring (pri prístave v Agárde)

30.5.-1.6./2014

VII. Celoštátne Eko Expo a Bio festival Biotár

Gárdony, Sport Beach & Camping

31/5/2014

Deň vtáčieho spevu na Dinnyés-i*

Turistické centrum na zachovanie tradícií dinnyés -skej kostolnej záhrady

24/5/2014

Cyklistický deň K&H Hybaj!

Gárdony, Sport Beach & Camping

7/6/2014

Stretnutie Old Motors, Stretnutie starých bicyklov

Agárd, Kemping pláže Park a Kemping Túrafalu

8/6/2014

eXtremeMan 51.5 triatlonová súťaž olympijskej dĺžky

Vodný hrad Velencei Vízi Vár

14/6/2014

Hudobné dni Jánosa Végha

Rímsko-katolícky kostol, Vereb

15.6.-24.8./
2014

Detská pláž Karčiho Pleskáča

Dom hier pod holým nebom, Liečebné a
termálne kúpele, Agárd
Agárd, Kemping pláže Park a Kemping Túrafalu

20/6/2014

Testovací cyklistický víkend

21.-22./6/2014

V. Celoštátne a medzinárodné stretnutie Kemencebence* Turistické centrum na zachovanie tradícií dinnyés -skej kostolnej záhrady

21/6/2014

100 rokov Ottóa Hermanna a Istvána Müllera na Dinnyés-i* Zraz: roh ulíc Dinnyés a Rózsa

21/6/2014

Music Resort

Velence Resort & Spa

3.-6./7/2014

Stretnutie amerických áut a Rock & Roll Weekend

Agárd, Kemping pláže Park a Kemping Túrafalu

3.-6./7/2014

Medzinárodný svetový pohár a celoštátna súťaž v ultratriatlone IUTA

Vodný hrad, Velence

4.-6./7/2014

XXIII. Stretnutie VW Chrobákov

Gárdony, Sport Beach & Camping

5/7/2014

Festival cigánskej višne, Agárd

Pálenica v Agárde

5/7/2014

EDDA Művek, Pataky Művek

Poppláž (Popstrand), Agárd
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25 – 27./7/2014

VII. Festival fanúšikov Bud Spencer a Terence Hill

12/7/2014

Neoton, Veca Janicsák

Popová koupaliště Agárd

17 - 20./7/2014

X. Medzinárodné stretnutie Polski Fiat 126

Agárd, Park Strand Kemping a Túrafalu

Irigy Hónaljmirigy, Ildikó Keresztes

Popová koupaliště Agárd

19/7/2014

Letné hudobné večery, Velence*

Velence, zámecký park

19/7/2014

Pamätná túra 100 večerov Istvána Müllera István *

Sraz: Dinnyés, roh ul. Rózsa a ul. Rákóczi

25/7/2014

Oslava ovocia na deň Anny

Farská zahrada Dinnyés, Turistické středisko
místních tradic

Gárdony, Sport Beach & Camping

26/7/2014

Ferenc Demjén, Gigi Radics

Popová koupaliště Agárd

26/7/2014

Letné hudobné večery, Velence*

Velence, zámecký park

26/7/2014

Letné hudobné večery, Velence*

Velence, zámecký park

1/8/2014

Gárdonyské hviezdy – narodeniny Gézu Gárdonyiho

Pamětní dům Gézy Gárdonyi

2/8/2014

V. preplávanie jazera a triatlon túr, Velence

Gárdony, Sport Beach & Camping

2/8/2014

R-Go, By The Way

Popová koupaliště Agárd
Park Strand Kemping a Túrafalu

2/8/2014

Nemecké Pannónia Motor stretnutie

9/8/2014

Deň dediny a stretnutie odsťahovalcov

Vereb, Berényi út 4.

9/8/2014

Hviezdy, hviezdy *

Arborétum Pákozd-Sukoró

9/8/2014

Magdi Rúzsa, Csaba Vastag

Popová koupaliště Agárd

9/8/2014

Letné hudobné večery vo Velence *

Velence, zámecký park
Gárdony, Sport Beach & Camping

9/8/2014

XI. Stretnutie VW Fanatic Márka

15.-17./8/2014

Večer na pódiu Pódiumest

Velence Korzó, Velký sál

16/8/2014

Mobilmánia, Lord

Popová koupaliště Agárd

16/8/2014

Večer ľudových tancov

Velence Korzó, náměstí

18/8/2014

Oslavy chleba a pecí*

Farská zahrada Dinnyés, Turistické středisko
místních tradic
Velence Korzó, náměstí

19/8/2014

Narodeniny mesta Velence

19/8/2014

Tankcsapda

Popová koupaliště Agárd

23/8/2014

Ismerős Arcok, Kowalsky Meg a Vega

Poppláž (Popstrand), Agárd

8/9/2014

Rozlúčka s lastovičkami *

Zraz: roh ulíc Dinnyés a Rózsa

13.-14./9/2014

Sviatok a jarmok chutí, Pázmánd

Pázmánd, Vinica - Szőlőhegy, Vinotéka-Borárium
Bálint

19/9/2014

Festival kávy a koktailov, Velence

Velence, Velence Resort & Spa

21/9/2014

Deň rodín a deň bez auta *

Arborétum Pákozd-Sukorói

9. 23 - 28./2014

Vojenský festival

Vojenský pamätný park v Pákozde – Národné
pamätné miesto
Zraz: roh ulíc Dinnyés a Rózsa

9/ 27/2014

Zachytenie na Svätého Michala *

4/10/2014

Deň pre rodiny*

Arborétum Pákozd-Sukoró

4.-5./12014

Medzinárodný svetový deň sledovania vtáctva *

Zraz: roh ulíc Dinnyés a Rózsa

5/10/2014

Kanoe túry UpraTúrujeme*

pláž Hotela Touring (pri prístave v Agárde)

10/ 18./2014

Prišli tuláci tundry *

Zraz: roh ulíc Dinnyés a Rózsa
Zraz: roh ulíc Dinnyés a Rózsa

25/10/2014

Večerné ťahanie divej husi pri Dinnyési-fertő *

8/11/2014

Ťahanie divej husi nadránom pri Dinnyési-fertő*

Zraz: roh ulíc Dinnyés a Rózsa

8/11/2014

Ultrabežecký pohár OptiVita

Velence, Hotel Juventus

8/11/2014

Pamätný večer Józsefa Gregora

Katolícky kostol, Gárdony

15/11/2014

Martinská zábava v Hagyományőrző*

Turistické centrum na zachovanie tradícií dinnyés
-skej kostolnej záhrady
Zraz: roh ulíc Dinnyés a Rózsa

22/11/2014

Večerné ťahanie divej husi pri Dinnyési-fertő *

30/11/2014/

Ťahanie divej husi nadránom pri Dinnyési-fertő*

Zraz: roh ulíc Dinnyés a Rózsa

6/12/2014/

Čo prinesie Mikuláš vtákov? *

Zraz: roh ulíc Dinnyés a Rózsa

12/ 20./2014

Čakáme Vianoce , hostiny lásky

Rad pavilónov na ceste Kálmána Mikszátha, Agárd

31/12/2014

XXX. Jubilejný beh so šampanským na Silvestra

Športový areál VVSI, Agárd

*Programy Národného parku Dunaj-Ipeľ, Arboréta Pákozd-Sukoró, Plavby po jazere Velencei-tó, Turistického centra na
zachovanie tradícií dinnyés -skej kostolnej záhrady a Letných hudobných večerov Velence viď. na stránke velencei-to.hu.
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JE JEDNO TAKÉ MIESTO, KDE…

… LETO ZAVRIEME DO CHUTÍ

velencei-to.hu

• J
 azero Velencei-tó láka na zvláštne potulky do ríše chutí. Na jedálnych
lístkoch s pokladmi jazera pri jedlách z rýb nájdeme najčerstvejšie výrobky
lokálnych pestovateľov a tekuté dary viníc a vrchov. Naše potulky v ríši chutí
sú sprevádzané gastronomickými festivalmi.
•	
Vďaka strapcom, ktoré sa urodia na kopcoch pohoria Velencei-hegység si okolie
jazera vyslúžilo pomenovanie vinárskeho regiónu. Ich zaslúžene slávny mok
môžeme ochutnávať na potulkách vínnymi cestami, na ochutnávkach vín, a s
ich históriou sa môžeme oboznámiť vo viac ako 200 rokov starých niekdajších
jezuitských pivniciach. Centrum návštevníkov Pálenice v Agárde nazývanej aj
„svätyňou kulinárie” počas celého roka očakáva vyznávačov kvalitnej pálenky,
tradičných maďarských chodov a kultúrnych zážitkov.
• Jazero Velencei-tó, kde slová majú chuť.

41

Víno a gastronómia

VÍNNA CESTA VÍN
JAZERA VELENCEI-TÓ
• ROZHOVOR S PREDSEDOM LÁSZLÓ FEKETE
V pohorí Velencei-hegység pestovali vinič a vyrábali vína už XVII. storočí, o tom
svedčia dodnes zachované pivnice. Región získal právo sa nazývať vinárskym regiónom v roku 1990. Charakteristikou tejto oblasti sú rozmanité výškové pomery, charakter planiny a kotliny. Tu pestované elegantné biele a červené vína plnej chuti majú pôvodnú ovocnú vôňu, sú svetlej farby a majú jemné kyseliny. Na popud pestovateľov
z okolia sa v roku 2001 založil Zväz vínnych ciest okolia jazera Velencei-tó, členovia
čoho sú samosprávy miest a obcí na brehu jazera, ako: Gárdony, Nadap, Kápolnásnyék,
Velence ako aj Vinohradnícka obec okolia Pázmándu, Rád vínnych rytierov Sv.
Benedikta, Odborná škola poľnohospodárstva Dr. Ferenca Entza, Pivnica Lics,
Kaviareň Emlékmű, Sukoróvin, Pivnica Majláth, Lahôdky Ex/T, Hotel Juventus,
Odborná predajňa vín Delikatesz, Vínny dom a Penzión Simon a Simon, Pivnica
Fekete, Vinna patika a Eurotrade s.r.o.. Vínna cesta prichádzajúcich návštevníkov víta
so širokou ponukou služieb, ochutnávkami vína, zaujímavými atrakciami a s pivničnými
penziónmi s jedinečnou atmosférou.
- Prečo ste pokladali za dôležité založiť tento zväz?
- Založili sme ho, aby sme mohli vystupovať jednotne, a aj preto, aby sme spoločne mohli
získať viac zdrojov z grantov na zvyšovanie našej popularity – hovorí nám predseda László
Fekete.
- V čom sa líši táto vínna cesta od ostatných vínnych ciest krajiny?
- Prakticky sa nelíši v ničom. Pracujeme adekvátne okolnostiam. Škoda, že počet členov nie
je príliš vysoký, čo znamená, že aj naše možnosti sú menšie.
- Aké sú vína z oblasti jazera Velencei-tó?
- Sú to v prvom rade biele vína, ale dnes už máme aj množstvo červených vín. Typické odrody
viničov tohto okolia sú Olaszrizling, Chardonnay, Rizling rýnsky, Zenit, Zengő, Veltlín zelený, Királyleányka, Frankovka, Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Tramín, Cserszegi fűszeres
a Olivér Irsai.
- Sú vaše vína známe aj na celoštátnej úrovni?
- Áno, máme niekoľko zlatých medailí z celoštátnych súťaží.

velencei-to.hu
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AGÁRDSKA PÁLENICA
Agárdi Pálinkafőzde – Agárdska
2484 Agárd, osada Sreiner
Profesionalita založená na storočných tradíciách, najmodernejšia technológia, a starostlivá
pozornosť upriamená na detaily sú dôvodom, že Agárdska Pálenica disponuje takou ponukou originálnej maďarskej pálenky najvyššej kvalitatívnej kategórie vyhovujúcej aj najcitlivejšiemu vkusu, ktorá prekvapí nielen domácich spotrebiteľov, ale aj zahraničným návštevníkom našej krajiny poskytne ničomu neporovnateľný gastronomický zážitok.

ZA ČO PRACUJEME?
V Agárdskej Pálenici sme prišli na to, že pálenie pálenky znamená viac, než spojenie tradícií a moderných technológií: je to taký tvorivý proces, kde úloha človeka snažiaceho sa o
dosiahnutie dokonalosti ani v období vyspelých technológií nie je ničím menšia, než kedykoľvek pred stáročiami. Agárdske ovocné pálenky nosia iba výnimočné unikátna
znaky chuťových kombinácií charakteristické pre maďarské ovocie. Naše destiláty
so svojimi čerstvými arómami, ovocnými chuťami – a v tomto názore sa zhodujú odborníci aj
spotrebitelia – pomáhajú naplniť už desaťročia existujúce vákuum maďarskej gastronómie.
Cesta návštevníka je sprevádzaná odborným sprievodcom, zvedavý záujemca môže nazrieť
do fortieľov pálenia pálenky, a sledovaním cesty ovocia sa zoznámi s najmodernejšou manufaktúrou našej krajiny.

REŠTAURÁCIA PÁLINKA
Hosťom, ktorí zavítajú k nám sme chceli zabezpečiť pokojné prostredie na úrovni pri ochutnávkach a stravovaní, preto sme otvorili Reštauráciu Pálinka. Reštaurácia Pálinka je kvalitným priestorom na usporiadanie podujatí, a očakáva tak vyznávačov tradicionálnych maďarských chutí ako aj noviniek gastronómie. Vítané sú odborné skupiny aj priateľské partie:
pre všetkých záujemcov bude vypracovaná individuálna ponuka podľa ich želania.

velencei-to.hu

MIESTNE TRŽNICE,
LOKÁLNI PESTOVATELIA
• MIESTNA TRŽNICA PESTOVATEĽOV
Dinnyés-ska tržnica miestnych pestovateľov je otvorená
každú druhú sobotu v záhrade Turistického centra na
zachovanie tradícií v Dinnyés-i, v centre dediny v zázračnom prostredí, v objatí krídiel brány v tvare sokol.
Prvopestovatelia a malí pestovatelia čakajú návštevníkov s dobrotami pečenými v peci. Návštevníci tržnice môžu ochutnať miestne dobroty, a samozrejme si
môžu vybrať z ponuku miestnych výrobkov a skvosty
remeselníkov vyrobené ručnou prácou.

• 	VO VČELÁRSTVE BUCKA NEPOUŽÍVAJÚ
CHEMIKÁLIE
V včelárstve Bucka je kvalita výroby oveľa dôležitejšia, než
množstvo vyrobených výrobkov. Na ošetrovanie svojich
včiel a rastlín, ale aj seba samých radšej používajú
jemné liečebné metódy miesto chemikálií. Pri rôznych
druhoch medu ponúkajú svojim zákazníkom aj medy ochutené, výrobky z medu s liečivými rastlinami, propolisovú
tinktúru, peľ a med s peľom. K ich špecialitám patria zmesi
olejových jadier, sušené ovocie v mede a lekváry s medom.
Do svojich výrobkov nepridávajú konzervačné látky ani
žiadne umelé látky.

• MÁTYÁS VINCZE, POKRAČOVATEĽ
PRADÁVNEHO REMESLA
Výrobu papiera popísal cisársky úradník Caj Lun v Číne v
roku 105 pred našim letopočtom.
Na začiatku rokov 1980 papierensky inžinier László Vincze,
synovec Mátyása Vinczeho, zakladateľ Dielne na ručnú
výrobu papiera v Szentendre oživením starých výrobných
tradícií spôsobil zmŕtvychvstanie ručnej výroby papiera
tým, že vyhľadal staré zariadenia a technológie, vytvoril nové
zariadenia a oživil technológie. V roku 1992 bolestivá
krása tohto starého remesla sa dotkla aj Mátyása Vinczeho, v dielni v Szentendre sa naučil postupy ručnej výroby
papiera a aj spôsob prípravy náradí. S touto 2000 rokov starou technológiou už od roku 1994 vyrába nadčasové papiere
bez kyseliny, printy, papiere podľa individuálnych požiadaviek, ako: ozdobné diplomy, pozvánky, knihy hostí, pamätné
knihy, pamätné listiny. Tajná kniha vyrobená z príležitosti
Pamätného roka Gézu Gárdonyiho bola vyrobená taktiež v
jeho dielni, tak ako množstvo miestnych suvenírov.
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MNOHOSTRANNÁ VIŠŇA CIGÁNSKA
Pri jazere a na okolí Velencei-tó sa na mnohých miestach dodnes rodí
cigánska višňa, populárna ingrediencia chutných jedál a nápojov.
Ovocie je kyslejšie, má viac kyselín a je menej chutné, ako obyčajná
višňa, ale práve preto majú pálenky, vína, sirupy, zaváraniny a lekváry
uvarené z neho zvláštnejšiu, pikantnejšiu chuť. Destilát z cigánskej
višne vyrábaný v agárdskej pálenici je ozajstnou raritou, ale oplatí
sa ochutnať aj ovocné jedlá z ponúk jedálnych lístkov reštaurácií na
okolí jazera, ktoré sú pripravované zo surovín urodených na slávnych
ovocných stromoch okolia jazera Velencei-tó
Na výlet si zoberme so sebou hrnčekovú višňovú bublaninu, je
hotová raz-dva a budeme sa z nej tešiť nie len my, ale aj ostatní účastníci túry. V mise zmiešame 2 vajíčka, 4 hrnčeky múky, 1 hrnček jedlého oleja, 2 sáčky kypriaceho prášku, 2 hrnčeky cukru a cesto vylejeme
na vymazaný a strúhankou posypaný plech. Na vrch cesta rozsypeme
asi 120 dekagramov vykôstkovaných višní, ktoré sme predtým posypali múkou. Cesto pečieme v predhriatej rúre, kým sa nám už neprilepí na vpichnutú vidličku. Bublaninu necháme trošku vychladnúť
a potom ju nakrájame na kocky. Bublaninu môžeme pripraviť aj s
jablkami, slivkami, hruškami alebo akýmkoľvek ovocím podľa chuti.
Čerstvé ovocie v lete alebo v zime kompót k bublanine môžeme kúpiť
na jednej z miestnych tržníc pri jazere, a keď sa na nákup vyberieme s
rodinou alebo priateľmi, tak sa z neho môže stať veselý program.
V jazere Velencei-tó žije mnoho druhov rýb, a v na jedálnom
lístku ponukách reštaurácií na okolí jazera určite sú jedlá z rýb. Ale
keby ste chceli svoju rodinu doma alebo aj na dovolenke prekvapiť s
niečím veľmi chutným, tak vám radíme vyskúšať nasledujúci recept.

ZUBÁČ NA CESNAKOVOM MASLE
Suroviny:
3 zubáče • 10 dkg masla • 5 strúčikov cesnaku • soľ podľa chuti
Mäkké maslo zmiešame s pretlačeným cesnakom. Na rybách urobíme zárezy každý centimeter, osolíme ich zvonka aj zvnútra. Maslo natrieme do zárezov, zvyšok
dáme do brušnej dutiny. Ryby položíme na plech, podlejeme ich dvoma lyžicami
vody a vložíme do horúcej rúry. Počas pečenia pokrm občas polejeme roztopeným
maslom. Podávame so zemiakovou kašou.

velencei-to.hu

VÍNNA TÚRA OKOLO JAZERA
VELENCEI-TÓ
Na vínnu turistiku okolo v okolí jazera Velencei-tó sa vyberme
v skorých popoludňajších hodinách a objavme svet charakteristických chutí vín vyrobených z chrumkavého, šťavnatého
ovocia urodeného na slnečných stráňach obkolesujúcich jazero!
Našu vínnu mustru začneme v Pivnici Lics v Pákozde, kde
môžeme pozrieť pivnicu rádu Jezuitov – ich niekdajšiu
pivnicu dežmy. Pivnica je obkolesená viničom na ploche 25
hektárov. Terajším majiteľom je rodina Lics, ktorá statok kúpila na začiatku rokov 1990 a ich snaha bola prinavrátiť ho do
pôvodného stavu. Budova je rozšírená o dve ochutnávkové
miestnosti a o otvorenú terasu, z ktorej je vidieť krásnu panorámu jazera Velencei-tó a Székesfehérvára. Odrody,
ktoré môžeme ochutnať v tejto pivnici sú: Pákozdský Pinot
Noir (pinot noir-juhfark), Pákozdské Cuvé, Pákozdské Chardonnay a Pákozdský Szürkebarát.
Pivnica Mayláth bola založená vo Velence na vrchu Bence v
roku 1989. Vínna záhrada sa preslávila svojimi chutnými vínami, ale bezpochybne aj svojou panorámou, ktorou sa pýši a
je jedna z najkrajších na okolí. Práve preto sa sem oplatí doraziť ešte pred západom slnka. Ochutnávku vín si môžeme užiť
potom aj na terase s nádherným výhľadom.
Vo Velence sa na chvíľu zastavme pred pivnicou Vörösmarty Pince, ktorú á sa bohužiaľ (sa) nedá navštíviť, ale je krásnou perlou okolia. V minulosti bola pivnicou básnika Mihálya
tvorcu Szózatu.
Vinotéka a múzeum vín Bálint sa nachádza na vínnom
vrchu v Pázmánde. V tejto vinotéke sa nachádza prvá a jediná
zbierka bio vín celej krajiny, a vína z oblasti jazera Velencei-tó.
Múzeum vín predstaví domácu kultúru pestovania viniča a
výroby vína.V reštaurácii sa okrem vzácnych vín podávajú aj
zdravé jedlá pripravené z miestnych surovín. V pivnici môžeme ochutnať aj iné miestne výrobky ako lekváry a med.
Konečnou stanicou našej vínnej túry je Vinárstvo L. Simon
v Agárde, kde sa vzácne vína, ako Tramín, Chardonnay, Zelený veltlín, Vzácny Rizling rýnsky, Frankovka, Frankovka rosé,
Agárdsky Muskotály ochutnávajú v reprezentatívnej pivnici s
rozlohou 1200m2 s tradičnými 20 hektolitrovými drevenými
sudmi. V pivnici sú pre hostí pripravené aj iné vzácne vína.
Náš výlet po stopách vína môže byť pestrejší, ak nazrieme aj
do Agárdskej Pálenice, kde sa pripravujú destiláty, ktoré sa
stali svetoznámymi ako víťazi prestížnych svetových súťaží .
V Centre pre návštevníkov Agárdskej Pálenice môžeme pozrieť krásne destilačné zariadenia – niektoré z nich sú ozajstné skvosty- a môžeme kúpiť pár fliaš chutného moku ako darček pre tých, ktorí zostali doma.
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Rodinná túra po Náučnom chodníku
vtáčieho spevu
Túra po pahorkoch pohoria
Velencei-hegység
Klasický okruh okolo jazera
Velencei-tó
Túra na horských bicykloch do
okolia Sukora

Železnica so stanicou
Prístav
Hotel, Ubytovanie, Kemping
Prvá pomoc, Polícia
Kostol, Kaplnka, Kríž

Kancelária Tourinform, Touch-info

Múzeum

Náučný chodník, Trasa nordic walking

Krytý domček, Lesný altánok,
Oddychové miesto pre cyklistov

Veža, Posed, Kŕmenie divej zveri

Vyznačená cyklistická turistická cesta

Reštaurácia, Bufet, Espresso, Pivnica

Stály prameň, Studňa, Váhadlová studňa

Cyklistická cesta

Pomník, Socha, Vyhliadková veža,
Parkovisko

Hydroglóbus, Pláž, Liečebné kúpele

Trasa doporučená pre cyklistov

Jazda na koni, Ihrisko

Vyznačená turistická cesta

Inzertné miesta

ATTRACTIONS
LÁTNIVALÓK

Pamätný
Gézu
Gárdonyiho
Gárdonyidom
Géza
Emlékház

2484 Agárd, Sigray u. 3.  +36 30 905 4870
 gardonyvar@gmail.com www.gardonykultura.hu

Dom
generáciíHáza
Nemzedékek

1

2483 Gárdony, Gárdonyi Géza u. 1.  +36 30 640 2298
 muvhaz@gardony.hu
www.gardonykultura.hu

F 10

Hrad
z kuláčov,
Gárdony (Rönkvár)
Gárdonyi
Rönkvár

2484 Agárd, Sigray u. 1.  +36 30 402 6811
 gardonyvar@gmail.com www.gardonykultura.hu

F9

Vyhliadková
veža na
sledovanie života vtáctva Istvána Chernela
Chernel István
Madárvárta

2

2484 Agárd, Chernel I. u. 56.
 madarvar@gmail.com

 +36 30 838 9785

F 10

6
D 10

Náučný
chodník
vtáčieho spevu
Madárdal
tanösvény

Galéria
jazera Velencei-tó
Velencei-tavi
Galéria

2484 Agárd, Sigray u. 1.  +36 30 905 4870
 gardonyvar@gmail.com www.gardonykultura.hu

5

3

2485 Dinnyés, Gárdonyi Géza u.
 +36 30 663 4646  medmadardal@gmail.com
www.dinpi.hu/madardal-tanosveny
ABC11,

CDE10

F 10

Dinnyési-fertő

, s predbežnou
prihláškou!
Dinnyés  +36 30 663 4630, előzetes
bejelentkezéssel!
 medmadardal@gmail.com www.velencei-to.hu

Turistické centrum na zachovanie tradícií dinnyésDinnyési
Templomkert
Hagyományőrző Turisztikai Központ
skej
kostolnej
záhrady
2485 Dinnyés, Gárdonyi Géza u. 25.  +36 30 905 4880
 dinnyeshkp@gmail.com www.gardonykultura.hu

H

4
C 11

Vtáčia
rezervácia
jazera Velencei-tó
Velencei-tavi
Madárrezervátum
(spojovacia
cesta
Dinnyés–Pákozd)
(Dinnyés–Pákozd
összekötő
út)

 +36 30 663 4646, előzetes
bejelentkezéssel!
s predbežnou
prihláškou!
 velence@dinpig.hu
www.velencei-to.hu

AB11, BC9-10

ParkovýParkerdő
les v Agárde
Agárdi

Expozícia
miestnej
a minerálov,
Kováčske múzeum
Helytörténeti
éshistórie
Ásványkiállítás,
Kovácsmúzeum

2484 Agárd, Széchenyi út  +36 22 570 078,  +36 22 570 077
 tourinform@velencei-to.hu, gardony@tourinform.hu
www.velencei-to.hu

7

2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi út 13.  +36 20 390 4865
 +36 22 368 075  kupilaszlo@gmail.com

E 10

Pamätné
múzeum
Mihálya
Vörösmartyho
Vörösmarty
Mihály
Emlékmúzeum

2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 1.  +36 22 709 014,
+36 30 842 2098  hivatal@kapolnasnyek.hu
www.kapolnasnyek.hu/index.php/2013-02-12-22-04-32/muzeum

8

H7

Ľudový
Tájház dom

2476 Pázmánd, Fő utca 84.  +36 70 331 2819
 muvhaz@gmail.com www.pazmand.hu

12

H7

Vojenský pamätný park – Národné spomienkové
miesto
PákozdeEmlékpark - Nemzeti Emlékhely
PákozdivKatonai
8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087 hrsz.
 +36 30 474 7905  kempp@kempp.hu www.kempp.hu

9

11

G3

Trojústna
pec vo Verebi
Verebi Háromszájú
Kemence

2477 Vereb, Vajda János utca  +36 22 238 007
 verebph@t-online.hu www.vereb.hu

13

D8

F1

AKVÁRIUMHÁZ

H 2O

Arborétum a park voľného času
Pákozd-Sukorói Arborétum és Szabadidő Park
Pákozd-Sukoró

A Velencei-tó víz alatti élővilágának
bemutatóháza

Dom fauny žijúcej pod vodou jazera Velencei-tó

8095 Pákozd, Mészeg-hegy  +36 30 401 6925  +36 22 502 126
 posta@vadex.hu www.vadex.hu

10

D7

2484 Agárd, Tópart utca 1.  +36 30 271 3292
 to@velenceitohajozas.hu www.velenceitohajozas.hu

14

51
E9

LEISURE
TIME
SZABADIDŐ

Napsugár
Strand
Pláž
Slnečný
lúč (Napsugár Strand)

Agárdske
liečebné
a termálne kúpele
Agárdi Gyógyés Termálfürdő

2484 Agárd, Fürdő tér 1.  +36 22 579 230  +36 22 579 249
 info@agarditermal.hu www.agarditermal.hu

15

E9

F 10

Detská
Karčiho
Pleskáča
Keszegpláž
Karcsi
Kölyökstrandja

2484 Agárd, Fürdő tér 1.
 +36 22 579 230
 +36 22 579 249
 info@agarditermal.hu www.agarditermal.hu

Korzo
a verejná
pláž
Velence
Velence
Korzó és
Szabadstrand

16

19

2484 Agárd, Chernel I. u. 1. (oproti
(az agárdi
vasútállomással
železničnej
stanice vszemben)
Agárde)
  +36 22 370 026  napsugarstrand@gardonyikft.t-online.hu
www.velencei-to.hu
facebook Napsugár Strand

2481 Velence, Tópart út
 info@gomi.hu www.gomi.hu

20
G7

F 10

Sport
SportBeach
Beach&&Camping
Camping

17

2483 Gárdony, Harcsa u. 2.  +36 22 355 044  +36 22 355 044
 sportbeach@sportbeach.hu www.sportbeach.hu
F9

Vodný hrad
Velence,
severná
pláž
Velencei
Vízi
Vár Északi
Strand

křižovatka
Főút
út-Enyedi
út
2481 Velence, Fő
út-Enyedi
találkozása
 info@velencestrand.hu www.velencestrand.hu

21
F7

Kemping
ParkKemping
pláže
Park Strand

2484 Agárd, Chernel I. u. 56.  +36 22 370 308, +36 20 617 6667
 +36 22 579 008  gardonyikft.szb@gmail.com
www.parkkemping.hu

18

D 10

Yacht
škola
plachtenia
YachtKlub
KlubAgárd,
Agárd,prístav
kikötőa és
vitorlásiskola
2484 Agárd, Tópart út 7/b.  +36 30 983 4499
 andras.nagy@ykase.hu www.ykase.hu

22
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TekerBringa
Bringa
Teker

Testovacie
centrum BIC Surf
BIC Surf Tesztcentrum

2483 Gárdony, Holdfény sétány, volné
szabadkoupaliště
part
 +36 70 322 8350  +36 28 385 910
 info@bicsurf.hu www.bicsurf.hu/kolcsonzo.php

23

2483 Gárdony, Székely Bertalan u.17.
 +36 20 975 5036  +36 22 570 177
 tekerzoli@gmail.com www.tekerbringa.hu

F9

F9

Bicykel Agárd
Agárdi
Bicikli

Jazdiareň
Kunos
Kunos Lovarda

Székesfehérvár, Kisteleki tanya
 + 36 20 589 7650  + 36 22 500 919
 info@kunos.hu
www.kunos.hu

24

2484 Agárd, Márvány u. 23.  +36 30 290 6014
 agardibicikli@freemail.hu www.agardibicikli.hu

Jazdiareň
Grand
Grand Lovasudvar

28
E 10

A9

2483 Gárdony, Zártkert, Diófa u. 9184. hrsz.
 +36 20 354 3829  szabozsuzsa85@hotmail.hu
www.gardony-grandlovasudvar.hu

27

Požičovňa
bicyklov
Zilaj Bringa
Zilaj Bringa
Kerékpárkölcsönző

25

2481 Velence, Balatoni út 7-es út úsek
46 km46-ho
szelvény
kilometra
 +36 20 934 5670, +36 20 938 2724
 zilaj.rudolf@upcmail.hu www.zilajkerekparkolcsonzo.hu

29
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F 10

Požičovňa
bicyklov
Zebra Bringa a Zmrzlina
Zebra Bringa
Kerékpárkölcsönző
és
Zebra
Zebra Fagyizó
2483 Gárdony, Jókai utca 2. naproti
Az ALDI-val
szemben. ALDI
supermarketu
(Közvetlen
bejárat
a 7.számú
(priamy
vchod
z hlavnej
cestyfőútról)
číslo 7.)
788-609
 +36 20 248 9927  +36 22 502
126
 kolcsonzes@zebrabringa.hu www.zebrabringa.hu

Jazdiareň
Nyerítő
Nyerítő Lovasudvar

8096 Sukoró, Fő utca 39.
 +36 30 904 5881
 virag.kriszti@freemail.hu www.nyeritolovasudvar.hu

26
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30

53
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Palírna pálenek a AgárdsAgárdi
Pálinkafőzde
ka
Pálenica
a Centrumés
pre
Látogatócentrum
návštevníkov
Agárdskej
2484 Agárd, Sreiner tanya
 +36 22 579 164
 +36 22 271 161
 agardi@agardi.hu
www.agardi.hu

Rybárska
MOHOSZ v Agárde
MOHOSZzotavovňa
Agárdi Horgászüdülő

2484 Agárd, Tópart, Chernel I. út
 +36 22 700 018  +36 22 700 020
 velencei-to@mohosz.hu www.mohosz.hu/agard.html

31

35

C 10

E 10

„Rybia
krajina“
Rétimajor
Rétimajor
„Halország”

7014 Sáregres-Rétimajor
 +36 25 509 190  +36 25 509 191
 info@aranyponty.hu www.retimajor.hu

H

Reštaurácia&
Motel&Tekergő
Tekergő Étterem
Motel

32

33

Vinotéka
a Múzeum
Bálint Borárium
és Bálint
Múzeum

2476 Pázmánd, Szőlőhegy Szerelemvölgyi út 1026/1 hrsz.
 +36 20 209 5919
 info@balintborarium.hu www.balintborarium.hu

CATERING
VENDÉGLÁTÁS

34

2484 Agárd, Bikavölgy út 2.  +36 22 570 085
 +36 22 579 097, +36 22 570 085  panzio@simonessimon.hu
www.simonessimon.hu, www.lsimon.hu

F 10

37
H4

D9

Penzión
a Vinárstvo
Simon
Simon Panzió
és Borászat

36
F6

C 11

Kanoe
túry a expedície
Plavby
jazera Velencei-tó
Velencei-tavi
Hajózás
és Expedíciós
kenutúrák
2484 Agárd, Tópart utca 1.
 +36 30 250 2165, +36 30 271 3292
 to@velenceitohajozas.hu, velenceitokenuzas@gmail.com
www.velenceitohajozas.hu, www.expediciovelenceito.hu

2481 Velence, Sukorói u. 1.
 +36 22 472 979  +36 22 472 979
 info@tekergoetterem.hu www.tekergoetterem.hu

Lics Pincészet
Pivnica
Lics
Pákozd, Csúcsoshegyi út
 +36 30 385 6627  +36 22 458 179
 licsbalazs@hotmail.com www.licspince.hu

38
C7

Čarda
GulyásGulyás
Csárda

2484 Agárd, Balatoni u. 50.  +36 22 370 126
 sasa.vendeglato@hotmail.com
www.bagolyvarvendeghaz.hu

Hostinec
HegyaljaHegyalja
Vendéglő

39

2476 Pázmánd, Deák Ferenc u. 80.  +36 70 534 0421
 info@hegyaljavendeglo.hu www.hegyaljavendeglo.hu
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G4

Tourinform
TourinformGárdony
Gárdony

2483 Gárdony, Szabadság u. 24.
 +36 22 570 078  /  +36 22 570 077
 tourinform@velencei-to.hu, gardony@tourinform.hu,
www.velencei-to.hu
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Reštaurácia
Nádas
Nádas Étterem

2484 Agárd, Balatoni út 60.
 +36 22 370 006  +36 22 579 130
 nadas@t-online.hu www.nadasetterem.hu

F9
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Tourinform
TourinformVelence
Velence

2481 Velence, Tópart út, Velence Korzó
 +36 22 470 302
 velence@tourinform.hu www.velenceturizmus.hu

45
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TourinformPákozd
Pákozd
Tourinform

88095 Pákozd, Katonai Emlékpark, Mészeg-hegy

8095
Pákozd,
Budai út
134.út 134.
Lev.cím:
8095 Pákozd,
Budai

 +36 22 732 002  +36 22 458 869
 pakozd@tourinform.hu www.pakozdturizmus.hu
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Cukráreň
Nemes
Nemes Cukrászda

2475 Kápolnásnyék, Fő u. 35.  +36 22 574 112
 +36 22 574 113  cukraszda@nemescuki.t-online.hu
www.velencei-to.hu

41
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Agárden rad
Büfésor
Bufetový
Agárden

2484 Agárd, Agárden sétány
 ezsu69@gmail.com www.agarden.hu

42
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(

INZERTNÉ
MIESTA és
A velencei
-tavi hirdetőket
A MOŽNOSTI
UBYTOVANIA
szálláshelyeket
ubytovanie
szálláshely,

hotely
hotel,

)

kemping
kemping

ld.viď.
a térképen.
na mape.
Tourinform
Tourinform

pre deti
gyerekeknek
való

informačný
terminál
info
terminál

futbalové ihrisko
focipálya

Internet
internet

Náučný chodník
Madárdal
tanösvény

kerékpárút
cyklistická cesta

miesto na sledovanie
madármegfigyelő
hely

nordic
walking
út
trasa nordic
walking

erdei
lesná iskola
škola

ajándékbolt
darčeková predajňa

liečebné atermálfürdő
termálne
gyógy-és

helyi
termék
miestny
produkt

strand
pláž

Legenda
nie je úplná.
A jelmagyarázat
nem teljes.

vtáčieho spevu
života vtáctva

kúpele

55

www.velencei-to.hu

TO BOL ÚŽASNÝ TÝŽDEŇ...
Po týždňoch a mesiacoch práce si človek chce oddýchnuť, a preto sa snaží si
vybrať čo najlepšie na svoju dovolenku. Návštevníkovi, ktorý príde k jazeru
Velencei-tó teraz - či už pri jazere niekedy dávnejšie bol alebo je to jeho prvá
návšteva – garantovane padne sánka: štvorhviezdičkové izby, vynovené alebo celkom nové atrakcie, pestré programy ho budú vábiť
k tomu, aby si našu pohostinnosť užíval čo najdlhšie, a keď ho chytí hlad alebo smäd, tak ho čaká množstvo miest s priateľskou atmosférou, s chutnými
jedlami, dobrými vínami a aromatickými pálenkami.
Prejdite okolie jazera Velencei-tó aj virtuálne po internete a vašu cestu k
jazeru si rezervujte z pohodlia vášho domova! NA stránke A velencei-to.hu
Vás čakáme s bohatou ponukou ubytovaní a programov. Iba niekoľko kliknutí a na mieru šitý plán Vašej cesty je hotový, treba ho len uskutočniť!
Ak si vyberiete ubytovanie vydávajúce “ Velencei-tó kedvezménykártya
(zľavová karta)“, tak ušetríte značnú sumu, pretože s takouto kartou si
môžete využívať servis kúpalísk, pláží, kúpeľov, galérií a výstavných
miest, reštaurácií, požičovní a iných partnerov prijímajúcich
zľavovú kartu bezplatne.
Ak potrebujete ďalšie informácie, publikácie o regióne jazera
Velencei-tó, alebo ponuky ubytovania a programov, tak sa
prosím s dôverou obráťte na kancelárie Tourinform s dôverou!
Srdečne Vás očakávame pri jazere Velencie-tó!

VEREJNOPROSPEŠNÉ INFORMÁCIE
JAZERO VELENCEI-TÓ

TOURINFORM GÁRDONY

2483 Gárdony, Szabadság út 24.
Tel.: +36 22 570 078  Tel./Fax: +36 22 570 077
tourinform@velencei-to.hu

TOURINFORM VELENCE

2481 Velence, Tópart út, Velence Korzó
Tel./Fax: +36 22 470 302
velence@tourinform.hu

TOURINFORM PÁKOZD

8095 Pákozd, Budai út 134.
Tel.: +36(22) 732 002  Fax: +36(22) 458 722
pakozd@tourinform.hu

velencei-to.hu

jeho vek približne 10-12 tisíc rokov
rozloha 24,2 km2 dĺžka 10,8 km
priemerná hĺbka 1,5 m priemerná šírka 2,3 km
počet slnečných dní v roku >2500hodín/rok

vydalo: Velencei-tó Térségi TDM
Nonprofit Kft. 2014
Zodpovedný redaktor:
Eszter Somossy, konateľ
Za fotky použité v tejto publikácii aj touto
cestou ďakujeme Andrásovi Mészárosovi,
Gáborovi Nagyovi, Balázsovi Ódorovi, Virág
Ódorné Cseresznye, Györgyovi Simonovi,
Bélovi Somhegyimu, Jánosovi Simonovi a
partnerom miestnych organizácií TDM.

Agárdske liečebné a termálne kúpele
Tie ozajstné rodinné kúpele
Agárdske liečebné a termálne kúpele
2484 Agárd, Fürdő tér 1.
Tel.: +36 22/579-230
Fax: +36 22/579-249
E-mail: info@agarditermal.hu
www.agarditermal.hu
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JAZERO, ZÁŽITKOVÉ KÚPELE
A HOTEL V JEDNOM

