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PROGRAMOK2021. június-augusztus

JÚNIUS 12. 20:30 Marie Jones: Kövek a zsebben – Rudolf Péter, 
Kálloy Molnár Péter
A darab egy amerikai film forgatásának kulisszái mögé ka-
lauzol el minket. A két főszereplő, esetünkben két statiszta 
meséli el a történetet úgy, hogy a forgatáson az összes 
karaktert (férfit, nőt válogatás és kegyelem nélkül) maguk 
keltik életre.

JÚNIUS 18–20. A Velencei-tavi Operafesztivál gálakoncertje
JÚNIUS 25. 20:30 Böhm György-Korcsmáros György: Szép nyári 

nap musical két felvonásban a Lake Company Társulat 
előadásában
1973 nyarán egy középiskolás osztály Panni néni osztály-
főnök vezetésével építő táborba utazik a Jugoszláv határ 
közelébe. Az ottani paradicsom feldolgozó üzemben tölte-
nek el két hetet. A fordulatokban gazdag mese a Neoton 
Família legnagyobb sikerű slágereivel, valamint nagyszerű 
alakításokkal.

JÚNIUS 26. 20:30 Böhm György-Korcsmáros György: Szép nyári 
nap musical két felvonásban a Lake Company Társulat 
előadásában

JÚLIUS 3. 10:00 Csukás István-Darvas Ferenc: Ágacska zenés 
mesejáték egy órában (6–10 éveseknek) A Hadart Színház 
előadása
A festő és az ő pajtásai csodákat varázsolnak, a tárgyak 
életre kelnek: Kacsa, Egér és Béka lesz a játszótársakból. 
A szél letöri Ágacskát a fáról. Ágacska nem nyugodhat, 
egyre csak vándorol, egészen addig, amíg meg nem tudja, 
hogy ki is ő. Mindezt vidáman, sok zenével.

JÚLIUS 10. 20:30 Az Apostol együttes koncertje
A több arany és platinalemezzel büszkélkedő zenekar 45 
éve tartó népszerűségének titka a mindig megújuló, még-
is nosztalgiát árasztó zenei stílusuk, amely kitűnően páro-
sul Meződi József egyedi hangjával.

JÚLIUS 17. 10:00 Hangfestett történetek Lackfi Jánossal Ifjúsági 
koncert 6–12 éveseknek az Óbudai Danubia Zenekarral
A jó meséknek dallama van, mi pedig arra vállalkozunk, 
hogy ezen a délelőttön Lackfi János legszebb, legvicce-
sebb, legfurább történetei mögé felfessük a hozzávaló 
zenéket.

JÚLIUS 24. 20:30 Marc Camoletti-Szántó Judit: Hatan pizsamában
vígjáték   két felvonásban a Játékszín előadása
Valahol egy franciaországi nyaralóban Bernard és neje 
Jacqueline vendégeket várnak egy kellemesnek ígérkező 
hétvégére. Az egyik vendég Bernard legjobb barátja Ro-
bert, aki Jacqueline titkos szeretője. A másik vendég Bri-
gitte, Bernard titkos szeretője. A ház ura feleségének úgy 
állítja be a dolgot, mintha Brigitte Robert párja lenne, de 
mivel Robert még sosem látta a nőt, összetéveszti a szoba-
lánnyal, akit szintén Brigittének hívnak…

AUGUSZTUS 7. 20:30 Joe DiPietro: Ügyes kis hazugságok romantikus 
komédia, a kaposvári Csiky Gergely Színház előadása 
(15 éven felülieknek)

                   Kinek ne lennének titkai? Így van ezzel Billy a szépreményű 
amerikai fiatalember, aki idilli családi életét ügyes kis ha-
zugságokkal párnázza ki, ám attól kezdve, hogy az apró 
füllentések összeadódnak, és egyetlen súlyos hazugsággá 
dagadnak, a kis család békessége veszélybe sodródik. 

AUGUSZTUS 21. 20:30 A 100 Tagú Cigányzenekar gálaműsora
A 30 esztendeje született Magyar Örökség Díjas, valamint 
a Hungaricum Kitüntető címmel rendelkező 100 Tagú Ci-
gányzenekar klasszikus, szimfonikus zenekarként működő 
együttes, a világon egyedülálló formáció. Műsorukban 
Liszt, Bartók, Kodály, Hubay, Erkel, Brahms, Csajkovszkij, 
Strauss művei mellett magyar cigánymuzsika, magyar 
nóta és népdal is hallható lesz.

2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 31.
Tel.: +36 30 211 8840, +36 70 382 3054
www.csajaghylauraszinpad.hu

A szervezők a program változását fenntartják.
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A Velencei-tó környékén élők minden-
napjait meghatározza a turizmus mű-
ködése. A gárdonyi és a velencei ven-
dégéjszakák együttes száma több, mint 
Fejér megye további 106 településén 
együttvéve, természetesen beleértve 
a két megyei jogú várost, Székesfehér-
várt és Dunaújvárost is. Sokan élnek 
közvetlenül az idegenforgalomból, de 
még többek boldogulásához járul hoz-
zá közvetetten az az üzleti bevétel és 
idegenforgalmi adó, amit a tókörnyéki 
szálláshelyek, éttermek, kereskedelmi 
és egyéb szolgáltatók termelnek meg. 
Az állandó lakosoknak együtt kell élniük 
a nyaralótulajdonosokkal, s osztozniuk 
kell a tavunknál pihenőkkel, sportolók-
kal, kirándulókkal az infrastruktúrán, az 
orvosi rendelői kapacitásokon, a tömeg-
közlekedési eszközökön, a strandokon. 
Együtt kell sorba állniuk az üzletekben, 

a piacokon, a benzinkutaknál, a hivatali 
ablakoknál. Ez néha kellemetlenséggel 
s áldozatvállalással jár: gyakran bosz-
szankodunk is a nyári koncertek zajter-
helése vagy a fi atalok bulijai után össze-
szedendő szemétkupacok miatt.

Ám mégis úgy szeretjük a Velencei-
tavat, ha pezseg az élet, ha vendégcsa-
logató időben megjelennek közöttünk 
azok is, akik nem ide születtek, akik nem 
itt nőttek fel, s nem élnek itt a szürke 
hétköznapokban: a mi szemünknek is 
öröm a vizet borító vitorlások, szörfö-
sök, vagy újabban sárkányhajósok és 
SUP-osok, a lassan már kinőtt kerékpár-
útjainkon a biciklisták, a strandjainkon 
barnuló emberek változatosságának lát-
ványa. S persze oly jó elmenni a kedvenc 
koncertünkre az agárdi POP Strandra 
vagy a már hagyományos velencei-su-
korói EFOTT-ra, egy nyári színházi elő-

adásra a kápolnásnyéki Csajághy Laura 
Színpadhoz, megtekinteni Gárdonyi 
Géza szülőházát, a Vörösmarty Emlék-
házat, a pákozdi katonai emlékparkot, 
benne az 1848-as csatának emléket ál-
lító múzeummal, vagy éppen elmélázni 
egy nyáresti dzsesszkoncerten a Halász-
kastély kertjében. Mindezekre nagyon 
vágyunk, már a turizmus zsúfoltságától 
viszolygó helyi lakosok is inkább többet 
állnának sorban a Bence-hegyi kilátó 
előtti büfénél vagy a boltokban, csak 
szűnjön már meg a koronavírus járvány 
okozta bezártságuk.

2020 áprilisa óta alig voltak nyitva 
a szállodák és az éttermek, ennek hatását 
a pénztárcáján is érzi az a sok ezer em-
ber, akik ezeken a helyeken dolgoznak, 
s azok is, akik élelmiszert, italt, helyben 
termelt gyümölcsöt, tiszta ruhát vagy 
bármi mást szállítanak az idegenforgal-

mi egységeknek. Ők is mind a tavaszt és 
a vírustól való megszabadulást óhajtják. 

Ez a járvány a magazinunknak sem 
tett jót, hiszen a lapot javarészt a szállás-
helyeken és az éttermekben terjesztjük, 
s fontos nekünk, hogy az érdeklődő lokál-
patriótákon túl megszólítsuk a térségünk-
be látogató turistákat is. Megmutassuk 
nekik értékeinket, szépségeinket és azo-
kat az emberek, akik közöttünk élnek, 
akikre büszkék vagyunk. Mint például 
a címlapon is látható, a festői szépségű 
Sukorón élő Závodszky Noémi színész-
nőt, aki a székesfehérvári színház társu-
lati tagja. Vele együtt várjuk a tavaszt, 
a természet virágba borulását, a normá-
lis élet újra indulását, valamint a meg-
tépázott turizmus magára találását.

2021 februárjában

L. Simon László

Megtépázott turizmus
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[…] A mai kultúrpesszimizmus, valamint az egyre erősödő európai szintű identitásküzdelmek és kultúrharc közepette 
akartunk emléket állítani a 20. század három kimagasló jelentőségű politikai és tudományos életművével rendelkező 
kultúrpolitikusának, Klebelsberg Kunónak, Kornis Gyulának és Hóman Bálintnak a nemzet történelmi fővárosában, 
Székesfehérvárott. Bár kései utódokként mind a személyes felkészültségünk és a tehetségünk, mind a munkánk támogatott-
sága elmarad a nagy elődökétől, mi is erősen hiszünk az élet magasabb értelmében, a kultúra értékeiben és eszményeiben, 
az alkotás erejében. Ezért három köztéri alkotás elkészítésére kértük fel Pető Hunor képzőművészt, s mindhármat Székes-
fehérvár szimbolikus terén szerettük volna felállítani. Klebelsberg Kuno egykor fehérvári ciszter diák volt, utóda, Hóman 
Bálint a koronázó város országgyűlési képviselőjeként dolgozott, s Kornis is sok szállal kötődött a városhoz. Klebelsberg 
szobrát 2013-ban, Kornisét pedig 2014-ben adtuk át. Hóman Bálint személye viszont komoly, még a nemzetközi nagy-
politikát is megérintő viták kereszttüzébe került, ezért az őt megörökítő alkotás székesfehérvári felállítása elmaradt. […]

Részlet L. Simon László előszavából

Az L. Simon László szerkesztette, gazdagon illusztrált kötetben a szerkesztő esszéin túl Klebelsberg Kuno 1924-es 
írása, Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének Kornist méltató beszéde, valamint Ujváry Gábor történésznek 
Hóman életútját és munkásságát értékelő esszéje olvasható. Közzétesszük továbbá L. Simon Lászlónak és Pető 
Hunor Munkácsy-díjas képzőművésznek a Hóman-szoborról és napjaink köztéri szobrászatáról szóló beszélgetését.

Megjelenés éve: 2021
148 oldal, 4500 Ft
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AKTÍV

Egy kis téli nosztalgia, a Velencei-tó jeges szezonjáról 
Kárpáti Miklós gyűjteményéből szemezgettünk 4-5

Nagy terveket sző a VVSC. Új kajakok érkeztek és sup világbajnokságra 
készül a sportklub. Fidel László, Tubel Zoltán, Tubel Blanka
és L. Simon László mesélnek a tervekről  30-31

PORTRÉ

Simon Katalin cukorcsipkés álmai. A gárdonyi óvónő 
harminc éve készít mézeskalácsokat minden ünnepkörre 6-7

AJÁNLÓ

Látnivalók – amit télen is érdemes felkeresni a tónál 10-11

KULTÚRA

Művészeti Népfőiskola alakult a Velencei-tónál. A kulturális erőtér 
még nagyobb lesz – Rodics Eszter számol be a részletekről 12-13

220 éve született Vörösmarty Mihály. 
A 2020-as esztendő a Szózat költőjéről szólt Kápolnásnyéken. 
A Vörösmarty rajzpályázatot Pető Hunor Munkácsy-díjas 
képzőművész, Pintér Balázs szobrászművész, 
Pogány Gábor Benő Munkácsy-díjas szobrászművész 
és Szegedi Csaba festőművész zsűrizte 24-26

CÍMLAPSZTORI

Porcukros élet, tüllszoknyás babával. 
Závodszky Noémi és családja: szép kilátások a jövőre és a tóra 14-18

TÓPARTI GASZTRO

Páratlan párlat, páratlan párossal. Egy osztálytalálkozóval 
kezdődött minden, Szabó László és Vértes Tibor azóta 
is álmot gyűjt palackba 19-21

Varázslat, bűntudat nélkül. Az agárdi forró csokoládé, 
fahéjjal, kardamommal és akácmézzel készül. 
Vizi-Demjén Alma ezúttal is különlegeset alkotott 28-29

STÍLUS

Turizmus 2021: a Velencei-tónál IGEN! Kovacsics Imre, a Magyar 
Fürdőszövetség alelnöke szerint a tópart 2021-ben is vonzó hely lesz 22-23
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A Velencei-tavi régió nem csupán a melegebb évszakokban nyűgözi 
le csodálatos panorámájával és egyedi hangulatával látogatóit, ha-
nem a hidegebb, téli napokban is. Az atmoszféra, a hóval borított 
házak, kivilágított utak, havas természeti kincsek és a jégtakaróba 
borult tó azonnal magával ragadja az embert. A forró tea, a hűvös 
tél és a kandalló melege adta hangulatos és kellemes érzést írásunk 
szándéka szerint felerősítjük, hiszen érdekes és izgalmas időutazásra 
indulunk a múlt századba, a Velencei-tóhoz. 

Egy kis téli 
     nosztalgia
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a Velenczei-tavon 

Napjainkban is igazi élmény a befagyott 
természetes tavak tükörsima jegén 
korcsolyázni, ez a XIX. század végén 
sem volt másképpen. Kárpáti Miklós 
gárdonyi antikvárius gyűjteményéből 
származik a Herkules 1894. március 
1-jei számában megjelent érdekes és 
hangulatos Velencei-tavi beszámoló: 
„A budapesti korcsolyázó-egylet ki-
válóbb műkorcsolyázói kirándulást 
rendeztek vasárnap a Fejér megyei 
velen czei tóra. A körülbelül 50 négy-
zetkilométernyi velenczei tavat a köz-
birtokosság bírja bérben, az egész tavat 
sima jégtükör borítja, mely tekintettel 
arra a körülményre, hogy az idén már 
másodszor fagyott be a tó, alig 2-3 cm. 
vastag. A festői sport-ruhákba öltözött 
kirándulók a vasúti állomástól mindjárt 
az alig 30 lépés távolságra fekvő jégre 
siettek, hol felkötötték a Jackson-Heines 
és Földváry-féle korcsolyákat és Gár-
dony község felé kezdték meg a kor-

csolyázást. Odaérkezve, jó szíverősitőt 
vettek magukhoz a sport lelkes hívei és 
csakhamar útnak eredtek a 15 kilomé-
ter távolságra fekvő Velencze község 
felé, hol a jó villásreggeli már előre meg 
volt rendelve.” „A merész korcsolyázók 
alig 10-10 lépés távolságra egymástól 
szélsebességgel tették meg az utat Ve-
lenczéig, bár a nem épen megbízható 
jég többszörös gyanús zengése kö-
vetkeztében gyakran felhangzottak  
a közösen megállapított vészkiáltások, 
hogy: Rajta, rajta, Dobsina-lék! A tár-
saság egyenletes, gyors menetben va-
lóban kiváló rekordot érve el, érkeztek  
a velenczei kis korcsmához, honnan 
alig fél órai pihenő után visszafelé in-
dultak Gárdonyba, de miután szél ellen 
kellett korcsolyázni ez sokkal nehe-
zebben ment.”

„Úgy segítettek magukon a kor cso-
lyázók, hogy háttal kezdettek kor-
csolyázni, a mi a szél segítségével kitű-
nően sikerült, csak azt sajnálták, hogy  
a Földvári Tibor féle szélvitorlákat nem 
hozták ki; pedig kitűnően lehetett volna 

azokat használni. Azért nagyon vi-
gyázva haladtak, mert a Meszlényi-féle 
gőzmalom elhasznált meleg vizei kö-
vetkeztében sok ér támadt a jégen to-
vábbá a nagyszámú, háromszög alakú 
halászlékek, melyeket a társaság bra-
vúrosan átugrott, és a nagyobb 10 négy-
szögméternyi halászlékek, melyeket pár 
nap előtt vágtak, mindmegannyi aka-
dályt képeztek. A 15 kilométernyi utat 
20 percz alatt tette meg a társaság 
minden megerőltetés nélkül. – Gárdony 
községnél a társaságot Bóné Kálmán 
földbirtokos, az odavaló jegyző, tanító, 
és nagyszámú közönség fogadta.” 

Igazi Velencze

A következőkben már a XX. század első 
felében járunk, pontosabban 1929. már-
cius 24-én, Virágvasárnapon. A szintén 
Kárpáti Miklós gyűjteményében lévő 
híradás anno a „Velencetavi Vitorlás 
Yacht Club” kéziratos naplójában jelent 
meg az extrém időjárásról és a kiáradt, 
illetve befagyott Velencei-tóban álló 
épületről. 

„Egész telkünk víz alatt áll. Nádvá-
góktól kölcsönkért ladikkal közelítettük 
meg a Házat. A móló éppen, hogy kiáll 
a vízből, a házban minden a legnagyobb 
rendben van. Minden száraz.” „Ezután 
mentési munkálatokhoz fogtunk és  
a vízben úszó gerendáinkat kihalász-
tuk. Mint az orosz Krasszin jégtörő,  
– az Amundsen repülőgép felkutatá-
sára indított nemzetközi expedíció 
egyik hajója – úgy haladtunk előre las-
san fokozatosan a jégen, csákánnyal 

vágva utat magunknak a tovahaladás-
hoz. Virágvasárnap van és a ház előtti 
kikötő oszlopot olyan vastag jég veszi 
körül, hogy nem tudjuk elérni. Ebédre 
hideg húsokat és teát ettünk-ittunk. 
Tea főzéshez a vízről hozott jeget hasz-
náltuk. Mólónk úgy-ahogy kiáll a víz-
ből, a kihalászott gerendákat lefektetve 
arra helyeztük az asztalt és gyönyör-
ködünk a körültünk levő víztengerben. 
A házat majdnem teljesen körülveszi  
a víz – igazi Velencze.” „Az élet lükte-
tése még nem nagyon látszik. Strand-
fürdő ajtói nyitva, sehol egy lélek, csak 
a vízi madarak zenéje hallatszik kórus-
ban. A tavaszi napsugár már kibujt  
a vékony felhők mögül, áldásos meleget 
terjesztve a VVYC munkás tagjaira.”

Horgászat télen-nyáron

 A Velencei-tó térsége megannyi kultu-
rális programjával és szebbnél-szebb 
látnivalójával hazánk egyik kiemelt tu-
risztikai célpontjává vállt. Ám ezek 
mellett a „másfajta” lazításra vágyók 
széles társasága is szívesen látogatja  
a tavat. A horgászok már a múlt szá-
zadban is előszeretettel pecáztak a tó-
ban, függetlenül attól, hogy az éppen 
be volt-e fagyva vagy sem. A lékha-
lászat tökéletes helyszíneként tűnt fel  
a múlt századi Velencei-tó, hiszen az 
1940-es években télen sokan próbál-
koztak az effajta fogási technikával, ki-
sebb-nagyobb sikerekkel. A hideg tél és 
a több centiméter vastagon befagyott 
tó összhangjában valósul meg a lég-
pecázás valódi hangulata.

Az agárdi strand télen, az 1960-as években

Lékhalászat anno a Velencei-tónál
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Sorakoznak a szebbnél szebb mézes-
kalácsok Simon Katalin gárdonyi ottho-
nában. A formák és a színek sokfélesé-
ge mellett azonban mindegyikben van 
valami közös: főképp az, hogy érezhető 
precizitással és szeretettel készültek. 
De hogy mennyire, arról maga a gár-
donyi óvónő mesélt a Velencei-tó ma-
gazinnak: 

– Mindig szerettem kézművesked-
ni, de a különböző kreatív korszakaim 
közül a mézeskalács maradt meg szá-
momra véglegesen – immáron harminc 
éve. Ebben ki tudok teljesedni, és mond-
hatom, hogy teljesen kikapcsol, amikor 
velük foglalkozom. Annyira jó hobbi, 
hogy miközben készítem, teljesen meg-
feledkezem a külvilágról, az idő múlá-
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A mézeskalács dekorálás hosszú, időigényes művelet, melyben Katalin órákra el tud merülni
Fotók: S. Töttő Rita, Simon Katalin

Katalin 
cukorcsipkés      
álmai
A gárdonyi óvónő 
harminc éve készít 
mézeskalácsokat 
minden ünnepkörre
A mézeskalács nem csak az év végi ünnepkör szerves 
része. Ha nem fogy el karácsonyig, még a következő 
hónapokban is elővehető. Ropogós, illatos, dekoratív 
sütemény, amelynek szépsége abban rejlik, hogy bár-
milyen stílusban elkészíthető, és így mindenkinek 
örömet lehet vele okozni. A gárdonyi Simon Katalin 
harminc éve készíti ezeket a gyönyörűségeket. 
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sáról. Körbevesznek a celofánok, a cso-
magolások, a mézeskalácsok, dekorá-
ciók, és megáll az idő – meséli Katalin, 
akinek a karácsony elmúltával sem ér 
véget a szezon. Készített már bálokra 
ültetető kártyát mézeskalácsból, far-
sang ra bohócot, húsvétra pedig mézes-
kalács tojásokat. Merthogy van tojás-
formájú szaggatója is. Persze még 
ezerféle, hiszen egy óriási szekrény-
része csak ilyen formákkal van tele.  
A kör nem zárul azonban be a téli-ta-
vaszi ünnepekkel, mert a halloween-
nel és a Márton-nappal újra kezdődik. 
Majd a körforgás leglényegesebb sza-
kaszához érve, végre ismét kezdődhet 
a karácsonyi szezon! 

Katalin nyolcadik osztály végén köl-
tözött Gárdonyba családjával. – Abban, 
hogy óvónő lettem, biztosan közreját-
szott az is, hogy mindig is szerettem  
a kézműves elfoglaltságokat, a kreatív 
tevékenységeket. A családban ez egyéb-
ként is jellemző volt. A nagymamám 
például csipkét horgolt, a testvérem is 
nagyon ügyes. Édesanyám szintén óvó-
nő, tőle is sok mindent tanultam – me-
séli, s közben rendezgeti az elkészült 
alkotásokat: mívesen megmunkált csil-
lagok, koszorúk, leheletnyi cukorcsipkés 
alkotások, s mellettük az elmúlt évek 
népszerűvé vált figurái: a karácsonyi 
manók és a Mézi figurák, azoknak is  

a fiú és a lány változata. Csoda kedvesek, 
ahogy a mellettük „pillogó” kör alakú 
fejecskék is, szarvasos és hóemberes 
dekorációval. Különlegességüket az ad-
ja, hogy mindegyik egyedileg, kézzel 
készült, és komoly figyelmet szentelt 
nekik alkotójuk. 

A kisült mézeskalácsokat dobozba 
teszi három napra, csak ezután veszi 
elő őket, miután „megértek” a díszítő 
műveletre. Ami szintén eltart több na-
pig… – A cukormázhoz a tojásfehérjét 
nem verem fel, és nem mellesleg keve-
set keverek ki egyszerre, mert más nap 
már nem szeretem újra felhasználni az 
anyagot. Más lesz az állaga, nem olyan 
jó dolgozni vele. De a díszítés is több 
etapból álló folyamat: először kontúro-
zom, aztán ismét félreteszem a kalá-
csokat, hogy a máz megkeményedjen. 
Nem festek rá rögtön, hogy ne lökjem 
le a kontúrt – árulja el a dekorálás titkát 
Katalin, akinek még nagyon sok terve 
van a következő évekre. Szeretne többet 
foglalkozni a mézeskalács írással, a to-
jás írókázással, de a tudását és tapasz-
talatát is szívesen átadná azoknak, akik 
hasonló örömüket lelik a mézeskalács 
készítésben, díszítésben. Addig is ta-
vaszra, húsvétra hangolódva készülnek 
a tojás és nyuszi alakú mézeskalácsok, 
melyek dekorálása közben az álmokat 
tervekké kovácsolja.  str
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A népszerű Mézik, akiket párban készít el alkotójuk
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M E G J E L E N T
L. Simon László legújabb esszékötete a Nemzeti Művelődési Intézet gondozásában

„Erre a könyvre szükség van. Különösen most, ami-

kor egyre dühödtebb támadások érik az országot és 

a kormányzati irá nyult ságot kifejező felfogásrendet. 

Amikor a Nyugat szellemi zavarai egyre erőtelje-

sebben törnek ránk, s ehhez hazai szö vet ségeseket 

is szereznek. Szükség van vezető kultúrharcosokra 

e nem lekezelendő ellenfelekkel szemben. Egy haló-

dó civilizáció kulturális arculatát láthatjuk a maga 

sok szor aberrált követeléseiben. 

Kellenek tehát az ilyen könyvek és írások. Adjanak 

bíztatást és reményt a kesergőknek is! A szerzőtől 

pedig igényeljünk további írásokat, mert minden egy-

másra rakott betű egyben a nemzet szolgálata is.”

Boross Péter

Magyarország korábbi miniszterelnöke

A kötet 2200 forintos áron megrendelhető: 
weben: https://nmi.hu/kiadvanyok/egyedi-kiadvanyok/ postán: 6065 Lakitelek, Pf. 53.  |  e-mailben: szerkesztes@nmi.hu
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Fotók: Turbók János, Kőmíves András, Bendi Nóra

A környéken még a hidegebb évszakokban is érdemes kimozdulni, hiszen  
a téli ruhába öltözött Velencei-tó megannyi csodálatos látnivalóval várja  
a kirándulókat. Íme közülük néhány.

LÁTNIVALÓK

Csodálatos kilátás ígérkezik a téli szezonban is a va-
donatúj emlékkeresztnél, melyet 2020 őszén emeltek  
a nadapi Csúcsos-hegyen. A fakeresztnek több év-
tizedes legendája van, a helyiek elbeszélése alapján 
ugyanis a II. világháborúban Nadapot egy magyar katona 
a településen található Csúcsos-hegyről védte a támadó 
orosz katonákkal szemben, akik Velence felől érkeztek. 
A háború és a harcok során a katona Istenhez kezdett 
fohászkodni, és fogadalmat tett, ha túléli a háborút, ak-
kor Isten dicsőségére emlékkeresztet állít a hegytetőn. 
A II. világháború befejeztével a magyar katona teljesítette 
Istennek tett fogadalmát. A Csúcsos-hegyen lévő nagy 
fakereszt egy 10-15 perces erdei túra során könnyen 
megközelíthető. A hegycsúcsról pedig a Velencei-tavi 
régió lenyűgöző panorámája tárul a túrázók szeme elé.

(Nadap, Csúcsos-hegy) 

Az 1979. óta működő Agárdi Popstrand Jégpálya Magyar-
ország legnagyobb jégpályája, ahonnan a látogatók az ezer-
 arcú Velencei-tó egyik leghangulatosabb szeletét, a téli 
ruhába bújt tavat és annak környezetét fedezhetik fel. 
Biztonságos jégviszonyok esetén az Agárdi Popstrand jég-
pályáján a tó lenyűgöző természeti adottságai mellett  
a korcsolyázók együttesen élvezhetik a zene, a téli táj és  
a közösen eltöltött idő adta értékes élményeket. Turbók 
János szervező ebben a szezonban is tervezi a Velencei-tó 
legnagyobb összefüggő jégpályájának megvalósítását, ahol 
szigorú feltételek mellett, a jégpálya vastagságát folyama-
tosan figyelve engedik a jégre a látogatókat. Természetesen 
az ezúttal a járványhelyzettel kapcsolatos intézkedések 
figyelembevételével valósulhat csak meg a jégpálya, ezért 
az aktuális helyzet érdekében érdemes figyelni az Agárdi 
Popstrand közösségi oldalát.

(Gárdony, Chernel István u. 1.)

Nadap, emlékkereszt  
a Csúcsos-hegyen

Agárdi Popstrand jégpálya
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A hideg téli időszakban varázslatos arcát 
mutatja a Velencei-tó, melynek egyik leg-
szebb pontja ilyenkor a Szúnyog-sziget.  
A hajóállomással és egy hangulatos halász-
csárdával is rendelkező félsziget valaha még 
teljes sziget volt, mely ma már a tó med-
rének mesterséges töltésével kapcsolódik  
a parthoz. Vadregényes adottságaival a Ve-
lencei-tó egyik legszebb része lenyűgöző 
természeti és tájképi értékeivel. A pákozdi 
Szúnyog-sziget a kirándulóknak és a horgá-
szoknak is egyaránt közkedvelt helye, hiszen 
a félszigetnek rendkívül sok „eldugott” része 
van, ahol az oda látogatók egy kicsit elme-
nekülhetnek a világ zaja elől. A hangulatos 
félsziget autóval, kenuval, hajóval és kerék-
párral is könnyen megközelíthető.

(Pákozd, Szúnyog-sziget)

Stílusosan a Panoráma út végén található parkolóban tárul az egyik legszebb látvány a kirándulók elé a Velencei-tóra. A Bence-hegy kilátójának szomszédságában található találkozópont családok, 
párok, baráti társaságok kedvenc helye. A parkolóból nem csupán a melegebb, hanem a hideg téli évszakokban is belátni az esténként csodálatosan kivilágított Velencei-tavi régiót, amely nyugodt 
és csendes hangulatával azonnal magával ragadja az odalátogatókat. A parkolót az elmúlt években már sok kiránduló felkereste, hiszen az autós pihenőhely az M7-es autópálya és a tó közelében 
fekvő települések felől is könnyen megközelíthető.

(Velence, Bence-hegy)

Velencei panoráma

Pákozd, Szúnyog-sziget
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Évről-évre egyre többen látogatnak el  
a kápolnásnyéki Halász-kastély kultu-
rális programjaira. Nem véletlen hát, 
hogy épp itt, ebben az újonnan létre-
jött kulturális erőtérben formálódott 
meg a Kárpát-medencei Művészeti 
Népfőiskola gondolata. 

– Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy 
munkánkra, a kastély igényes kulturális 
kínálatára jóval nagyobb az igény, mint 
amire legmerészebb álmainkban gon-
doltunk volna – fogalmazott Rodics 
Eszter, a Kárpát-medencei Művészeti 
Népfőiskola elnöke. Majd kiemelte:  
– Ez az igény indította el bennünk azt  
a gondolatot, hogy jó lenne, ha nem csak  
a közönség számára elérhető, jól mű-

ködő kulturális központként működ-
nénk, hanem a kastély közvetlen kör-
nyezetében művészeti műhelyek is lét-
rejönnének. A népfőiskola alapvetően 
önszerveződő, a civil aktivitás keretében 
és eredményeként létrejövő képzési és 
továbbképzési közeg, a mi népfőisko-
lánk esetében egyértelműen a legkü-
lönbözőbb művészeti ágak köré szer-
vezve. Kuratóriumunk munkájában több 
kiváló szakember vesz részt, köztük a 
Kossuth-díjas Gulyás Dénes vagy a Mun-
kácsy-díjas Pető Hunor, így a szakmai 
kompetencia és a legitimáció biztosí-
tott – fogalmaz a kuratóriumi elnök.

A népfőiskola gyökerei

A népfőiskola egyedülálló közösségfor-
máló és nevelő módszereket bevezető 
intézmény. Gyökerei a 19. századi Dáni-
ába vezethetők vissza. A Lezsák Sándor 
nevével fémjelezett Lakitelek Népfőis-
kola koncepciója alapján hazánk szá-
mos pontján és a határokon túl is ala-
kulnak újabbak, amelyek egyre több 
szinten kötik össze a Kárpát-medence 
magyar ajkú közösségét. 
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Balra a Halász-kastély, fent pedig a velencei Meszleny-kastély 
romjaiban. Hasonló álmokat szeretnének itt is megvalósítaniFotók: Kőmíves András, S. Töttő Rita

Rodics Eszter, a helyi kulturális élet motorja

Művészeti Népfőiskola  
alakult a Velencei-tónál
A Velencei-tónál lelt tökéletes otthonra a nemrégiben alakult Kárpát-
medencei Művészeti Népfőiskola. Az országos szinten is egyedülálló, és 
a mély kulturális gyökerekkel rendelkező népfőiskolai hálózathoz csat-
lakozó intézmény izgalmas kihívások megvalósításán fáradozik. A Nép-
főiskola központja a Kápolnásnyék szívében fekvő Halász-kastély, amely 
az elmúlt években a Velencei-tó régiójának legszínvonalasabb kulturális 
színterévé vált.
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A szoros együttműködések lehetővé 
teszik, hogy a művészeti ágak, a törté-
nelem és a Kárpát-medencei kortárs 
kultúra sajátos összefűzésével a népfő-
iskola tevékenysége katalizálja a magyar 
közéletet. A Művészeti Népfőiskola az 
élethosszig tartó tanulás, a sokszínű és 
sokrétű felnőttképzés sajátos formáját 
nyújtja. Stratégiai célja, hogy a Kárpát-
medence legkomplexebb – iskolarend-
szeren kívüli – művészeti képzését, to-
vábbképzését, magyar nemzeti iden ti tást  
erősítő művészeti nevelési programját 
megvalósító intézményeként működjön.

– Nagyon fontos számunkra, hogy 
alapvető értékek határozzák meg 
munkánkat. A honismeret, a nemzeti 
kultúra megőrzése és gazdagítása, az 
emberi kapcsolatok jelentősége olyan 
szempontok, amelyek megjelennek, mű-
ködtető erőként hatnak minden törek-
vésünkben. A népfőiskolai moz galom 
az iskolai rendszeren kívül, de képzési, 
nevelési tevékenység keretében ad  
a bekapcsolódóknak iránytűt és fejlő-
dési lehetőséget – teszi hozzá az elnök. 

Komoly fejlesztések  
a kastély körül

A kápolnásnyéki Halász-kastély kortárs 
művészetekhez fűződő mottója, hogy 
„a ma kortárs művészei, a jövő klasszi-
kusai”, így kiemelt figyelmet fordítanak 
arra, hogy a kortárs művészek bemu-
tatkozási lehetőséget kapjanak. A fiata-
lok pedig múzeumpedagógiai foglalko-
zások keretében kaphatnak esélyt arra, 
hogy megismerjék a múzeumi terek 
nyújtotta nagyszerű élményeket. Annak 
érdekében, hogy a Művészeti Nép fő-
iskola megfelelő képzési és közösségi 
hely színeit és színtereit létre tudják 
hozni, ingatlanvásárlásokra és építke-
zésekre van szükség a Halász-kastélyt 
övező területeken. Az előkészítő munka 
intenzíven zajlik, hiszen a források egy 
részét már megszerezte a Népfőiskola, 
és eltökélt a megvalósításban: – Ahhoz, 
hogy kortárs művészeti és alkotóköz-
pontunk működni tudjon, hogy vendé-
gül tudjunk látni művészeket, diákokat 
és tanáraikat is, és szálláshelyet is tud-
junk biztosítani számukra, komoly inf-
rastrukturális fejlesztésre van szükség. 
A szakmai munka és a fejlesztés terve-
zése fokozatosan és párhuzamosan 
halad azért, hogy a legjobb eredmény 
születhessen minden területen.

A Művészeti Népfőiskola már 
több eredménnyel is büszkélkedhet: 
– A Nép  főiskola az előadóművészetek 
terén szé leskörű támogatói program 
létrehozásán, az előadóművészek szá-
mára bemutatkozási, fellépési lehető-
ségek biztosításán dolgozik, amelynek 
szép példája a már működő Csajághy 
Laura Színpad Kápolnásnyéken. Buda-
pesten pedig olyan előadóművészeti 

központ megvalósítása zajlik, amely 
nem csupán a Művészeti Népfőiskolá-
hoz köthető produkciók befogadására, 
hanem a népfőiskolai hálózat tagjainak 
fővárosi bemutatkozására is alkalmas. 
Minderre csodálatos és ideális helyszín 
a nagyszerű adottságokkal rendelkező 
Gutenberg Ház, a főváros 8. kerületében. 
Az épület felújításra szorul, megmen-
tésével tehát nem csak a népfő iskolai 
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Látványos tervek: a közeljövőben jelentős népfőiskolai központtá válik Kápolnásnyék és ezzel a Velencei-tó térsége

A népfőiskolai mozgalom Magyarországon

Az 1920-as évektől mintegy 70 népfőiskola működöt t Magyarországon, amelyek elsősorban az állampolgári 
nevelésről igyekeztek gondoskodni. A harmincas évek közepétől kezdődöt t a magyar népfőiskolai mozgalom 
leggyümölcsözőbb időszaka. A 40-es évek if júsági mozgalmai számos haladó gondolat mellet t felkarolói és 
megvalósítói let tek a népfőiskolai eszmének is. A mozgalomban kezdetektől fogva fontos szerepe volt a ma-
gyar falu kérdésének. A kommunizmus időszakában a csak titokban működő vagy teljesen ellehetetlenítet t 
népfőiskolákat a rendszer változ tatás időszakában létrejöt t népfőiskolák két fő t ípusa követ te. Vagy gyakorlati 
segítséget kínáltak a gazdasági-társadalmi változások vesz teseinek, vagy azok számára nyújtot tak közösségi 
teret, akik év tizedek f rusz trációjaként élték meg a polit ikai véleménynyilvánítás, a nemzet tudat megélése és 
a vallási identitás kinyilvánításának veszélyét vagy kockázatát. A kilencvenes évek elején Lezsák Sándor és fe-
lesége megalapítot ta a Lakitelek Alapítványt és Népfőiskolát. A mára már négyhektáros területen fekvő intéz-
ményt az ország egyik szellemi fővárosának is nevezik. A közösségteremtésben és a felnőt tképzés módszerei-
ben eredményesen ötvözi a dán, a f inn, a svéd, és a német, valamint a két világháború közöt ti hazai népfőis-
kolai hagyományokat. Európai rangú konferenciáknak és tudományos tanácskozásoknak ad fórumot, emellet t 
több olyan pedagógiai kezdeményezéssel is beír ta magát a neveléstör ténetbe, amely méltán keltet t országos 
köz f igyelmet. A népfőiskolai kollégiumok, szaktanfolyamok, speciális tar talmú képzések, szabadegyetemi 
formák, egy-egy szakma továbbképző és érdekvédelmi fóruma mellet t helyet kap a Népfőiskolán a dolgozók 
gimnáziuma is. A Lakiteleki Népfőiskola a népfőiskolai szövetségek mellet t egy új, alternatív népfőiskolai há-
lózat kiépítésébe is kezdet t, koordinálásával kívánják létrehozni a Kárpát-medencei Népfőiskolák Hálózatát.

mozgalom közművelődésben elfoglalt 
szerepét erősítjük, hanem megmentjük 
a további pusztulástól a magyar sze-
cesszió egyik emblematikus épületét is 
– fogalmazott Rodics Eszter, a Népfő-
iskola elnöke, aki egyértelművé tette, 
hogy tervekből, lelkesedésből és el-
szántságból is van bőven a következő 
évre, évekre is.

bn
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dulópont volt. Élete legnagyobb szerepét kapta meg azzal, 
hogy anya lett, és nem mellesleg otthonául választotta Fejér 
megye legszebb vidékét: a Velencei-tavat. Itt érte őt és család-
ját a 2020-as év tele és karácsonya, és itt érezték először, hogy 
meggyőződéssel mondhatják: „itthon vagyunk”. 

Závodszky Noémi és családja:  
szép kilátások a jövőre és a tóra

Porcukros élet,  
tüllszoknyás  
babával
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Príma Díj, 2017

Polgármesteri emlékdíj, 2014

Prima Különdíj, 2006

Vörösmarty Gyűrű-díj, 2006

Aranyalma-díj (Fejér Megyei Hírlap), 2006

Budapesti Tavaszi Fesztivál 
Operettfesztiváljának Fesztivál-díja, 2001

Pro Theatro Civitatis Albae Regialis-díj, 2000

Porcukros élet,  
tüllszoknyás  
babával
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A Velencei-tónál még a hideg is szebb, mint a városban. –  Fotók: Kőmíves András,  
Kondás Andrea, Závodszky Noémi management

Závodszky Noémi több mint huszonöt 
éve Székesfehérvár színi életének meg-
határozó személyisége, de az egész 
ország ismeri: a Família Kft-től kezdve  
a Szomszédokon át a Kisvárosig számos 
sorozatban, előadásban és műsorban 
láthattuk a képernyőn és a színpadon 
is. A Vörösmarty Színház alapító tagja-
ként 1995 óta gyakorlatilag beleívódott 
a helyi kulturális életbe, művészete, al-
kotótevékenysége számos darab sikerét 
hozta. A színészi karrier mellett azon-
ban folyamatosan élt benne a vágy egy 
egészen másfajta szerepre: anya akart 
lenni. Ebbéli vágyában támogatta őt 
férje, Kornél, akivel közös életük 2012. 
január 12-én indult. Ezt a nagyon pontos 
dátumot már maga a művésznő mesél-
te, aki sukorói otthonában berendezked-
ve, mára úgy fest, révbe ért. Munkája, 
hivatása fontos állomásait jelentős el-
ismerésekkel jutalmazták a he lyiek 
szakmai és társadalmi szinten egyaránt. 
Most pedig Blanka baba mindennapjai-
ban igyekszik a legjobbat alkotni. Ám 
az út idáig igen hosszú volt…

Az útkeresés – hazáig

Férje Londonból költözött haza még 
2012 decemberében, és felhagyva az 
addigiakat, közös életet kezdtek. Az út-
keresés során éltek fehérvári albérlet-
ben, egy időre Sukoróra költöztek, majd 
visszatértek Székesfehérvárra. Aztán 
vissza… De hogy is volt ez pontosan? 
Erről Noémi mesél:

– Megkérte a kezem év végén, egy 
sukorói magánvillát néztünk ki ma-
gunknak az álomesküvő helyszíneként. 
Ezután két évig béreltük a házat, majd 
meghoztuk a döntést, hogy a saját lá-
bunkra állunk és vásárolunk, persze hi-
telből. Viszont ezen a téren csak egy 
fehérvári lakásban gondolkodhattunk. 
Folyamatosan visszahúzott azonban a 
szívünk Fehérvárról, ezért rendszeresen 
néztük a házakat a Velencei-tónál. 
2019-re azonban már nagyon erősen 
éreztük ezt a visszahúzást, ezért meg-
hirdettük a lakásunkat, annak ellenére, 
hogy még nem is találtunk semmit. 
Kockázatos volt, de én hiszek abban, 

hogy nincsenek véletlenek. Tavaly d e-
cember 24-én voltunk ebben a házban 
először, emlékszem, napsütéses kará-
csonyi délelőtt volt. Ahogy beléptünk, 
látszódott, hogy noha sok a hiba, te-
endő, de az érzés is egyértelmű volt: 
 „Istenem, itthon vagyok”. És tényleg: 
varázsütésre megérkezett a mi laká-
sunk vevője, majd zöld utat kaptunk 
mindenhol. 2020 májusában költöz-
tünk ide. Nem tudtunk ugyan mindent 
befejezni költözésre, hetekig még 
konyhánk sem volt, de szép lassan ala-
kultak a dolgok. A kirakós pedig a he-
lyére került azzal, hogy jött a telefon: 
megszületett a baba, aki nyílt örökbe-
fogadással kerülhetett a családunkba. 

A családdá válás hosszú 
folyamata

Noémi számára Kornél érkezésével el-
dőlt, hogy anya szeretne lenni. A nők 
érzik a pillanatot, amikor megérik ben-
nük a vágy, a gondolat, s onnantól a cél 
vezérli a cselekedeteket. Nagyon fáj-
dalmas az, amikor valamiért mégsem 
sikerül. Neki is át kellett élnie ezt a hely-
zetet, amiről így mesél: – 2012-ben 
úgy volt, hogy lesz kisbabánk, de sajnos 
nem született meg – mondja, s tovább-
lendül, ahogy az életben is tovább kel-
lett menni: – Majd úgy hozta az élet, 
hogy később sem sikerült. Sajnos na-
gyon rágörcsöltem lelkileg erre a témára 
egy időben. Sokat beszélgettünk, ho-
gyan legyen tovább, mert úgy éreztük, 
mindenképpen szeretnénk családot. 
Nem tudnám visszatekerni a pontos 
időt, hogy mikor merült fel először az 
örökbefogadás gondolata, de egy éven 
át beszélgettünk róla, pro-kontra érvel-
tünk, rágtuk a témát. Végigsakkoztunk 
mindent, s egyszer csak lelkileg is meg-
érkeztük. Ekkor indítottuk el a hivatalos 
folyamatot – emlékezik vissza a kezde-
tekre a színésznő. Ennek immáron 5 éve. 
Ez alatt az idő alatt keresztülmentek az 
örökbefogadási folyamat sok kötelező 
elemén: az orvosi vizsgálatoktól kezdve 
a pszichológiai vizsgálatokon át, a kör-
nyezettanulmányokon keresztül, egy 
négynapos felkészítő tanfolyamig. Ez 
utóbbi, Noémi szerint rendkívül sokat 
segített nekik abban, hogy megértsék, 
mit vállalnak az örökbefogadással. 

– Személy szerint én nagyon meg-
lepődtem, milyen sokan várnak gyer-
mekre – mondja Noémi. Az örökbefo-

gadási folyamat különböző állomásain 
találkoztak sok mindenkivel, olyan pá-
rokkal, akik már mindenféle beavatko-
záson átestek, de még a lombikprog-
ram sem sikerült. Noémi ezeken a pro-
cedúrákon nem akart átmenni, így ők 
egyből az örökbefogadás irányába in-
dultak. Az évek során látták mások 
küzdelmét, erejét és kitartását, jó volt 
drukkolni, és jó volt látni, amikor vala-
kihez megérkezhetett a baba, emléke-
zik vissza azokra az időkre. Közben meg-
fogalmazódott bennük, milyen babára 
vágynak: a legfontosabb az volt, hogy 
újszülött legyen és egészséges. 

A döntés, ami lendületet 
adott

– Hiszem, hogy az első két év rendkívül 
fontos a gyerek életében, főként a kötő-
dés kialakulásában. Ettől nem akartam 
megfosztani magunkat, a babát – tud-
juk meg. A folyamat azonban megle-
hetősen hosszúra nyúlt Noémiék szá-
mára, mert noha megkapták az örök-
befogadáshoz szükséges gyámhatósági 
végzést, 4 év alatt sem jutottak köze-
lebb a gyermekhez. A végzés lejárt, de 
nem adták fel: meghosszabbították, és 
ekkor javasolták nekik: jelöljék be a nyílt 
örökbefogadás lehetőségét is. – Ez volt 
a szerencsénk, mert Blanka nyílt örökbe-
fogadással érkezett hozzánk. Különben 
lehet, hogy még mindig várakoznánk. 
Találkoztunk az anyukával, megismer-
tük egymást. Úgy éreztem, megnyug-
tató lehetett számára a velünk való ta-
lálkozás, megkönnyebbülhetett, hogy 
jó helyre került a baba – emlékezik tele 
női empátiával Noémi, akit még be-
szélgetés közben is felkavartak az él-
mények, és aki még akkor sem adhatta 
át magát az örömnek, boldogságnak, 
amikor kezébe vette a kicsit. – Izgul-
tunk hat héten át, hogy meggondolja-e 
magát a vér szerinti anya, hiszen törvé-
nyi lehetősége volt rá. Összerándult  
a gyom rom minden alkalommal, ha 
megszólalt a telefon. Éppen ezért mi 
csak a hat hét letelte után ünnepeltünk, 
és csak akkor osztottuk meg a jó hírt, 
amikor ez az időszak lejárt – mondja.  
A család valódi örömünnepet tartott, 
igazi utcabállal, rózsaszín tütüs babával. 

Ó, de a laikus olvasó nehogy azt higy-
gye, hogy ettől a perctől csupa mézes-
mázas vattacukor lett az élet… Nem 
bizony. A „diliház” – fogalmaz az anyu-
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A színpadi varázslat hamarosan folytatódik, de addig Blanka lesz az első

Závodszky Noémi és családja: Blanka és Kornél, akik Sukorón leltek otthonra

ka –, csak ezután kezdődött: azaz be 
kellett szerezni a gyerek papírjait, aki 
ekkor már hat hetes volt. Taj kártya nél-
kül még tápszert sem írathattak fel 
a kicsinek, sőt, a hathetes ortopédiai 
vizsgálatot sem végeztethették el egész-
ségbiztosítási alapon. – Kénytelen vol-
tam teljes áron megvásárolni a tápszert 
és fi zettem az ortopédiai vizsgálatért is, 
ami pedig elméletileg mindenkinek 
alanyi jogon jár. És akkor még ott voltak 
az anyakönyvi papírok, a személyi iga-
zolvány, amihez személyesen jelen kell 
lenni a babának, hiszen babaportré ké-
szült róla a hivatalban. A TAJ kártyához 
kellett a lakcímkártyája, utána pedig 
intézhettem az anyasági támogatást. 
Nagyon hálás vagyok a hölgynek a gár-
donyi kormányablaknál, aki – anélkül, 
hogy megkértem volna –, sokat segí-
tett abban, hogy ebben a bürokratikus 
labirintusban egy kicsit könnyebben 
menjen az ügyintézés. De minden jó, ha 
a vége jó, mert mindenkire nagy szere-
tettel gondolok, aki segített ebben. Eb-
ben persze benne van az anyukám is, 
aki végig a támaszom volt – szusszan fel 
Noémi, mert elmesélni is fáradságos 
a kacskaringós út eddigi állomásait. 

Pelenkák, törlőkendők, 
tápszerek forgatagában

– Bízom benne, hogy a nehezén túl va-
gyunk. Most már lelkileg azok az „átla-

gos” helyzetek viselnek meg, amikor 
például oltásra kell vinni a babát – me-
sél mosolyogva a minden anyuka által 
jól ismert kínkeserves pillanatról, amikor 
először bökik meg tűvel azt az aprócska 
testet, amit még a szeme világánál is 
jobban félt az ember lánya. S most már 
jöhetnek az átlagos nehézségek: az át 
nem aludt éjszakák, a nyugtatásra váró 
helyzetek…. – Egyik idegszálam min-
dig rajta van. De el kell, mondjam, na-
gyon jó baba! Ritkán mozdulunk ki, de 
ha menni kell, mindig csodálatosan vi-
selkedik. Hiszek abban, hogy a gyerek 
teljes mértékben átveszi anyukája rez-
gését. Ezért én nagyon tudatosan igyek-
szem tökéletes harmóniában lenni, ki-
egyensúlyozottan viselkedni, beszélni 
hozzá. És minden nap megköszönöm 
neki, hogy az anyukája lehetek. 

Első közös karácsony 
Sukorón

A korlátozások kicsit módosították a kis 
család életét, de a szenteste hármas 
idillje amúgy is közös terv volt. A közel 
féléves baba miatt már adott volt, hogy 
nagyobb karácsonyfa kell, a nagyszülők 
pedig a következő napokon kapcsolód-
tak be az ünneplésbe. 

Ehhez a boldogsághoz pedig az 
a kevéske kis havazás is olyan jól jött, 
mint porcukor a diós-almás süte-
ményen… 

2021-ben újult erővel 

– Terveim szerint a két évet szeret-
ném itthon tölteni Blankával – mondja 
Noémi. – Ha úgy hozza az élet, 1-2 al-
kalmi munkát megeshet, elvállalok, fel-
téve, ha be tudom illeszteni a minden-
napjainkba. Illetve volt egy önálló es-
tem, amelyet havonta 1-2 alkalommal 
szintén vinnék tovább, ha nem zavar 
bele a mi kis szimbiózisunkba. Aztán 
meglátjuk. Őszintén remélem, a korlá-

tozások hamarosan feloldódnak, mert 
nagy vágyam, hogy amit csak lehet, 
megmutassak Blankának, a színháztól 
a környéken keresztül a világ számos 
csodájáig! – néz a remélhetőleg nem is 
olyan távoli jövőbe Noémi, aki a vissza-
térést 2 év után is fokozatosan tervezi. 
Ha kolléganőinek sikerült, akkor neki is 
fog, hiszen az elszakadás időszakában 
lehet még kisebb szerepeket vállalni. 
Nem kell rögtön fejest ugrani a munká-
ba! – mondja. 

A tavaszt is nagyon várják már: 
– Egyelőre én festek és dekorálok, vi-
szont a nyuszi hozta meglepetéseket 
együtt keressük meg. Már eléggé nyi-
tott a világra, értékeli a dolgokat. A sütö-
getésből pedig óvatos kóstolással veszi 
ki a részét – mondja nevetve Noémi, 
aki a kertbe, szomszéd utcákba is szíve-
sen viszi már a kicsit, már csak a tavasz 
nyiladozása hiányzik hozzá. 

Addig is élvezi a Velencei-tó páratlan 
szépségét és nyugalmát, ahol, mint fo-
galmaz, minden napja olyan, mintha 
wellness hétvégén lenne. - Itt béke van 
és nyugalom, a gyerek jó levegőn lehet, 
s ha csak kimegyünk sétálni, olyan, 
mintha kirándulnánk. Szemet gyönyör-
ködtető rálátni a tóra. Ez olyan teret és 
szabadságot ad lelkileg is, ami meg-
unhatatlan! Egy  ismerősöm mondta: 
„Szép kilátásotok van!” Ezt azonban én 
az életemre is vonatkoztatom, nem 
csak a térségre, ahol élek. 



IRODALOM 
mindenkinek!

w w w . s z e p i r o d a l m i f i g y e l o . h u

A magyar folyóiratpiac egyetlen szemléző lapja egyszerre kínál irodalmi kikapcsolódást 
mindenkinek. A Szépirodalmi Figyelő 19. éve jelenik meg tematikus összeállításaival, a hazai  
és külhoni magyar lapokat fi gyelő szemlerovatával, bíráló hangvételű kritikáival, és egye-
dülálló szépirodalmi repertóriumával, melyben minden, a megjelenésünket megelőző 
két hónapban megjelent közlést összegyűjtünk. Ha rajta akarod tartani az ujjad, a kezed, 
a szemed a magyar kulturális élet pulzusán, hát nincs más dolgod, lapozd fel a legújabb 
Szépirodalmi Figyelőt!

A kötet megrendelhető vagy kedvezményesen megvásárolható 

a Szépirodalmi Figyelő szerkesztőségében: 1072 Budapest, Akácfa utca 20.

Telefon: 06-1 321-8023 • szif.szerk@gmail.com2020, 276 oldal, 3000 Ft

Franz Hodjak Homokkal teli bőrönd című regénye egy erdélyi szász 
család, Bernd Burgerék kivándorlásának, pontosabban bolyon-
gásának és meg nem érkezésének történetét meséli el a szerzőre 
jellemző abszurd stílusban. Ezek a vargabetűk alkalmat szolgál-
tatnak az emlékezésre, az identitással, (ki)vándorlással, hazával, 
„hontalanságokkal” kapcsolatos kérdéseken való töprengésre. 
A kivándorlást megjelenítő regényben megjelennek a romániai 
diktatúra rémképei, a Securitate kihallgatásai, melyek mind-
untalan betüremkedtek az egyes ember hétköznapjaiba, továbbá 
a szülőföldjét elhagyó ember bizonytalansága és identitásválsága 
is központi témává válik.

Franz Hodjak író, költő, szerkesztő, műfordító 1944-ben született 
Nagyszebenben. 1992-ben, az utolsó kivándorló szászok egyike-
ként hagyta el hazáját és választott városát, Kolozsvárt. Jelenleg 
a németországi Usingenben él, írói munkásságát számos irodalmi 
díjjal méltatták.
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Vértes Tibor, a mester és a „varázslat” helyszíne 
Fotók: S. Töttő RitaPáratlan párlat, 

páratlan párossal
Egy osztálytalálkozóval kezdődött minden, Szabó 
László és Vértes Tibor azóta is álmot gyűjt palackba
Kajszi, szilva, körte, szőlő, birs és cigánymeggy tartozik az Agárdi Pálinkafőzde legnépsze-
rűbb fajtái közé, de vannak, akik az ínyencségeket kedvelik, mint az érlelt szilva, érlelt cse-
resznye, a kökény vagy a feketeribizli. A főzde 2009-ben és 2015-ben a Destillata versenyen 
aranyérmes lett, elnyerve az év pálinkafőzdéje és az év főzőmestere címet. Emellett számos 
hazai verseny elismerésével is büszkélkedhetnek. A 2021-es évet ugyanazzal az eltökéltséggel 
és lendülettel várják, mint 20 évvel ezelőtt: minőséget készíteni, jó és lehetőleg a térségből 
származó gyümölcsből. 
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A téli szezon legkedveltebb magyar 
itala a pálinka, ezen belül az agárdi 
gyümölcsösségével, magas minősé-
gével kiemelkedik a piacon. Az Agárdi 
Pálinka, mint brand, ma már fogalom 
a magyar fogyasztók körében, amely 
Szabó László és Vértes Tibor tudatos 
munkájának eredménye. A Velencei-tó 
térségét sem véletlenül választották 
maguknak, amikor úgy döntöttek, hogy 
megvalósítják álmaikat. Ám az, hogy 
létrejöhetett ez a birodalom, egy közép-
iskolai osztálytalálkozónak köszönhe-
tő… Erről Vértes Tibor, a pálinkaház 
főzőmester-tulajdonosa mesélt a Ve-
lencei-tó magazinnak.

Kezdetben utálta 
a pálinkát

Tibor Kecskeméten, a Kertészeti Főisko-
lán végzett, majd a 80-as évek végén, 
amikor nyíltak a határok, kiment Né-
metországba gyakornoknak. Nem sokkal 
később Ausztriában, egy szőlészetben 
kezdett dolgozni. – A rakodógép keze-
lőtől kezdve sok minden voltam, majd 
úgy gondoltam, szeretnék a szakmám-
ban dolgozni, hiszen azért tanultam, 
mert szerettem. Ezért megpályáztam 
egy állást többek közt a burgenlandi me-

zőgazdasági kamaránál, ahová sikerült 
bejutnom. Így dolgoztam több mint tíz 
éven át gyümölcstermesztési szakta-
nácsadóként – emlékezik vissza a kez-
detekre, amikor azonban igazán még 
semmi köze nem volt a pálinkához… 

– A pálinkát régen kifejezetten utál-
tam. Ha nekem valaki harminc éve azt 
mondja, hogy pálinkafőzéssel fogok 
foglalkozni, kinevetem. Nekem ez az 
ital nem volt más, mint egy büdös, erős, 
kaparós szesz, amitől megborzong az 
ember. A fogyasztása sosem volt jó él-
mény. Messze voltam tehát tőle nagyon. 
Ám egyszer találkoztam egy gazdával 
Ausztriában, aki elismert párlatkészítő 
szakember volt. Tettünk-vettünk a gyü-
mölcsösében, és mondta, hogy menjek, 
kóstoljam meg a párlatát. Fiatal, kezdő 
szakemberként, úgy éreztem, nem 

mondhatok nemet. Gondoltam magam-
ban, megkóstolom, mi bajom lehet, 
mondok majd róla pár dolgot. S ott volt 
az a pillanat, amikor megkóstoltam, 
megillatoltam, és megdöbbentem: en-
nek gyümölcsillata van, gyümölcsíze 
van, megittam, és nem rázott ki tőle 
a hideg. Mit ittam én eddig? – gondol-
tam, így 30 kilométerre a magyar határ-
tól – s átfutott rajtam a sok emléknyom, 
amit a fekete és barna címkés, fi nom-
szesz aromás vagy éppen ki tudja, miféle 
gyümölcsből készült pálinkák hagytak 
bennem. Nagyon magával ragadatott 
az élmény, ezért autodidakta módon 
kezdtem a szakmát elsajátítani – Auszt-
riában. Hiába volt ugyanis a magyar 
olyan büszke a pálinkájára, Ausztriában 
olyan páratlan szakirodalma és hagyo-
mánya volt már akkor a párlatkészítés-
nek, képzésnek, amire itthon még nem 
volt példa. Eljártam előadásokra, majd 
kerestem saját alapanyagot és főzdét is. 
Később vettem egy kicsi főzdét. Nagyon 
szerettem csinálni, és hamar sikeressé 
is vált a munkám – emlékezik vissza 
Tibor arra az időre, ami örökre megha-
tározta élete csapásirányát. 

És jött a találkozó…

A másik pedig egy középiskolai osztály-
találkozó volt, melyen összefutott újra 
Szabó Lászlóval. – Hamar egy hullám-
hosszra kerültünk. Kirendelt ugyanis egy 

kör italt, s bizony azt mondtam, hogy 
én ezt nem fogom meginni. Akkor azt 
hitte, azért mondom ezt, mert én „kint-
ről” jöttem és nekem lehet. Ekkor meg-
hívtam magamhoz „tanulmányútra”. 
Három héten belül meg is látogatott, és 
a kóstolók során megtapasztalhatta ő 
is, mi az én elképzelésem a párlatokról. 
Kiderült, hogy ugyanaz a minőségről 
alkotott véleményünk. Meséltem neki 
a terveimről, arról, hogy Ausztriában 
hogyan képzelem én el a fejlesztéseket. 
Hazament, majd nem sokkal később 
felhívott és azt mondta, valósítsuk meg 
ezt az egészet Magyarországon. 

Mindez a kilencvenes évek köze-
pén, második felében történt. Sok át-
beszélgetett este következett, merthogy 
Tibor szívesen jött volna, hiszen tudta, 
hogy Magyarországon is meg lehet al-
kotni ugyanazt a minőséget, amit Bur-
genlandban. Ugyanakkor számosok kér-
dés is felmerült: honnan lesz megfelelő 
technológia és főleg jó minőségű gyü-
mölcs? Egy dolog biztos volt: a költsé-
gek magasra rúgnak majd, és a termék 
nem lesz olcsó. A magyar piacon ez 
a típusú luxus termék még újdonság-
nak számított. – Laci azonban a vállalko-
zás hátterének megteremtését vállalta 
– mondja Tibor, s így folytatja: – Össze-
álltak a tervek, és belevágtunk. Alap-
jaiban ma is így működik a cég: övé 
a kereskedelem, vendéglátás, a cég min-
dennapi működése, az enyém pedig 
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A főzde boltjában és bárjában meg is lehet kóstolni az italokat. Csodás párosítások fedezhetőek fel

Az Agárdi Pálinkafőzde és a hozzávalók: minden alapanyag hazai
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a szakmai oldal, egészen a palackba ke-
rülésig. A minőség azóta is mindkettőnk 
számára a legfontosabb, ebből sosem 
adunk alább. 

A Velencei-tó előnyei

A cég 2001-ben alakult, 2002 óta dol-
goznak Agárdon. A Velencei-tó térségét 
azért szemelték ki, mert fontos feltéte-
leknek felelt meg. Olyan helyet keres-
tek, ami közel van Budapesthez, hiszen 
a főváros trendmeghatározó szerepe 
fontos volt, illetve főképp ott vannak 
azok a vendéglátóegységek, amelyek 
nyitottak a minőségre. Az is fontos volt, 
hogy a terület valamiképpen össze-
kapcsolódjon a szőlő-, illetve a gyü-
mölcstermeléssel. A Velencei-tó kör-
nyéke jó választásnak tűnt, hiszen itt 
közel ezer hektár gyümölcsös található, 
közel van Budapesthez, és megfelelő 
beszállító partnereket is találtak. 

– Ahol most vagyunk, kezdetekkor 
mezőgazdasági terület volt. Zöldme-
zős beruházás keretében építettük fel 
a központot, új épületekkel, környe-
zetrendezéssel – mutat körbe a tulaj-
donos. Ezzel párhuzamosan pedig el-
kezdték létrehozni az Agárdi Pálinkát: 
– Magas színvonalú terméket akartunk, 
ami akár a magyar ünnepi asztalok itala 
is lehet. Ez a minőség nem volt jellem-
ző ebben az időben Magyarországon. 
2002-ben történt az első kapavágás, 
és még annak az évnek a nyarán meg-
főztük az első pálinkánkat. Fajtaszelek-
ciót alkottunk, figyelembe véve a terület 
jellegzetességeit. Így esett a választás 
Magyarország legnagyobb egybefüggő 
cigánymeggy ültetvényének gyümöl-
csére, amely itt található a térségben. 
Nem volt könnyű természetesen be-
jutni egy olyan piacra, amely nem volt 
hozzászokva ehhez a minőséghez és 
árkategóriához. Mégis sikerült szép las-
san elindítani az üzletet, a vendéglátó-
sok észrevették ugyanis, hogy a pálin-
kánk eladható. Hiszen az igényes fo-
gyasztók inkább megfizették az árát, 
mert tudták, cserébe minőséget kap-
nak. Azóta megnégyszereztük a kapa-
citást. Kezdetben persze nem lehetett 
tudni, hogy ez az elképzelés valóban 
sikeres lesz-e: benne volt a kockázat, 
hogy a fogyasztó nem „ugrik” majd  
a termékünkre. De szerencsénk volt, 
mert a piac ki volt éhezve arra, hogy 
hazai alapanyagból, jó minőségű pár-

latot, pálinkát kapjon. 
Jelenleg évente 500 tonna gyümöl-

csöt dolgoznak fel, s noha a forgalom 
piac- és évjáratfüggő, de általában 
100-120 ezer palackot eladnak évente. 
Ma már az ország egész területén elér-
hetők, sőt, webshopot, helyi üzletet és 
bejelentkezés alapján működő étter-
met is működtetnek. 

A szezon kitolása

– Innovatív cégnek tartjuk magunkat, 
melynek útkeresési próbálkozásai is 
voltak. Gondolkodtunk olyan gyümöl-
csökben, amelyek ugyan Magyaror-
szágon teremnek, de még nem készült 
belőlük párlat, de próbálkoztunk eg-
zotikus alapanyagokkal is. Mindig fe-
szegettük a határainkat, amiben az is 
benne volt, hogy megpróbáltuk kitolni 
a szezont. A pálinkafőzés ugyanis addig 
tart, amíg érik a gyümölcs. Legkoráb-
ban júniusban kezdődik cseresznyével, 
meggyel, és birsalmával fejeződik be 
október vége felé. Később jöhet még 
az aszútörköly, de a főzési szezon álta-
lában lezárul legkésőbb decemberben 
– magyarázza a szakember, és rávilá-
gít: a lepárlókapacitás azonban utána 
is itt van, amit megpróbálnak jobban 
kihasználni, új termékek bevezetésé-
vel. Így kísérleteztek például azokkal  

a párlatokkal, amelyek ugyan nem pá-
linkának számítanak, hiszen nem Ma-
gyarországon termett gyümölcsökből 
készülnek: a banán, a narancs és a grá-
nátalma vonalával. Ám hamar kiderült, 
hogy a magyar fogyasztó ragaszkodik 
a pálinkához, a magyar gyümölcshöz. 

Ugyanilyen próbálkozás volt a sze-
szesitalok felé fordulás is, hiszen az el-
múlt időszakban ismét nagy divatja van, 
például a gin fogyasztásának. – Hat 
éve készítjük a gint, de a rumot, whis-
ky-t már régebben felvettük termékpa-
lettánkra. Meg akartuk mutatni, hogy 
ezen a vonalon is tudunk olyan minősé-
get hozni, ami megállja a helyét, nem 
csak itthon, de nemzetközi porondon is. 
Szép karriert futnak ezek az italaink, 
amelyeket az alapanyag természetéből 
adódóan akár az év 365 napjában lehet 
készíteni – mondja Tibor. 

Gasztro vonal ugyanazzal 
a minőséggel

A pálinka mellett a gasztronómia is 
fontos szerepet kap a vállalkozásban: 
a kóstolóhelyiség 2006-ban készült 
el, azzal a céllal, hogy aki idejön kós-
tolni, megfelelő körülmények között 
tehesse. Emellé hoztak létre egy olyan 
konyhát, amely szintén a minőséget 
képviseli. A 2020-as évben pedig,  

a vírushelyzet ellenére is, folytatták a 
fejlesztéseket: terasszal bővült a pálin-
kaház, kiszolgálóegységeket építettek, 
megfelelő berendezésekkel. Mindezt 
– fogalmaz a főzőmester-tulajdonos 
– az irányításuk alatt a kiszolgáló 
személyzet tartja egyben, hiszen egy 
sikeres vállalkozás egyik legfontosabb 
alappillérét a megbízható munkatár-
sak adják. 

A 2021-es év reményei 

A járványhelyzet megjósolhatatlan, 
mégis nagy reményekkel indul el a cég 
2021-ben. – Reméljük, nem fagynak el 
a gyümölcsök, és a vegetáció során, az 
éréstől a betakarításig, megfelelő körül-
mények között tudnak majd zamatossá 
érni. 2020 ilyen szempontból nem volt 
optimális év, meglehetősen hektikus 
időjárási viszonyok jellemezték. Nem is 
dolgoztunk fel olyan sok alapanyagot, 
mert nem volt megfelelő minőségű. 
2020-ban a korábbi évek során, terven 
felül készült pálinkakészletek segítet-
tek át. 2021-ben, bízva egy jó évjárat-
ban, fel kell töltenünk ismét tárolóka-
pacitásainkat. A következő szezont már 
reméljük, a megszokott kerékvágásban 
kezdhetjük, színvonalban, értékesítés-
ben, forgalomban egyaránt. 
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Kóstolás érlelés közben: a háttérben mindig pihen az ital és dolgozik a természet
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gon és Magyarországon a turisztika  
a nemzetgazdaság egyik legjelentő-
sebb ágazata. Erre világított rá Kova-
csics Imre: – Érdemes a turizmusra úgy 
gondolni, mint egy nagy szerves egész-
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Kovacsics Imre: bízik a jövőben

Turizmus 2021  
a Velencei-tónál IGEN!
A koronavírus járvány miatt a 2021-es év a tu-
rizmus számára különösen nagy kérdőjelek-
kel indul, ami nincs másképp a Velencei-tónál 
sem. Nagy előnye azonban a térségnek, hogy 
ahogy eddig, úgy ez után is főképp a belföldi 
vendégeket várják a szolgáltatók. Aki pedig 
külföldiekre specializálódott, most jobban kon-
centrálhat a magyar vendégek fogadására. 
Kovacsics Imre, a Magyar Fürdőszövetség al-
elnöke, nem mellesleg az Agárdi Termálfürdő 
vezérigazgatója azonban a bizonytalan hely-
zet ellenére is nagyívű terveket vázolt fel, 
amelyek országos szinten is egyedülálló ál-
mok megvalósítását jelentik a tó térségében. 

Ezekben a hónapokban a turisztikai 
szakemberek a világ minden táján ko-
moly üzleti terveket készítenek, hogy 
kiderüljön: a bevételek, kiadások sta-
tisztikáiba hogyan illeszthetők a fej-
lesztések, tervek. Ebből a szempontól  
a 2021-es esztendő egészen más lesz 
– vetíti előre Kovacsics Imre, a Magyar 
Fürdőszövetség alelnöke, az Agárdi Ter-
málfürdő vezérigazgatója: – Maga vol-
na a csoda, ha valaki most pontos üzle-
ti tervet tudna készíteni. Ez szinte lehe-
tetlen. Viszont előre gondolkodni kell! 
– fogalmaz a turisztikai szakember, le-
szögezve, hogy bármilyen tervezés és 
koncepció létrehozása előtt természe-
tesen mindig az emberi élet védelme  
a legfontosabb – a turizmusban is. 

Ezt követik azok a nemzetgazdasági 
szempontok, amelyek sokezer ember és 
szolgáltató életét befolyásolják. A vilá-
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re. Amikor ugyanis a turisták bejönnek 
egy fürdőbe vagy elmennek szállodá-
ba, étterembe, számtalan kapcsolódó 
szolgáltatást is igénybe vesznek: italt, 
ételt fogyasztanak, amelyek vállalkozá-
sok, családok által megtermelt alap-
anyagokból készülnek, és amelyeket be-
szállítók hoznak a helyszínre. Áramot és 
egyéb infrastruktúrát használnak, ahogy 
a szolgáltatók is. A tisztítószert épp úgy 
meg kell vásárolni, mint a villamos ener-
giát. Számtalan olyan vetülete van tehát 
a turizmusnak, amely közvetve-közvet-
lenül sok ezer más vállalkozást, és ezáltal 
embert, családot érint – vázolja fel a 
rendszer szövevényes, érzékeny mivoltát 
a szakember, érzékeltetve a nemzetgaz-
dasági szempontok súlyát.  – Amikor te-
hát a turizmus megfeneklik, magával 
húz számos iparágat. Ha mi nem műkö-
dünk, az érezhetően hatással van a társa-

dalom nagyon különböző szintjeire is. 
És hogy ez nekünk miért fontos? Azért, 
mert nem kizárólag csak a turizmusban 
érintett munkavállalókkal kapcsolatban 
van felelősségünk, hanem a kapcsolódó 
szolgáltatókkal, beszállítókkal is. 

A turizmusban érdekeltek ezért min-
dig úgy terveznek előre, hogy télen  
a nyári programjaikat készítik elő, nyá-
ron pedig már a téli szezonra koncent-
rálnak. – A világhelyzetet elnézve talán 
az tekint ügyesen előre, aki úgy gon-
dolkodik, hogy igazán júniustól vár-
ható a turizmus elindulása. De akkor 
is, véleményem szerint megismétlődik  
a 2020-as év tendenciája: várhatóan 
80-90 százalék körül alakul a belföldi 
turisták, és 10-15 százalék körül a ha-
zánkba érkező külföldiek aránya. Egy 
biztos: a 2021-es év tervezésekor, akár 
mi magunk is, itt Agárdon, a belföldi 

turizmust fogjuk megcélozni. Könnyű 
dolguk van, hiszen az elmúlt 14 évben 
90 százalékos arányú volt a belföldi tu-
rizmus a termálfürdőben. Nagy szere-
tettel vártuk tehát korábban is a magyar 
turistákat. Ha a nyár előtti – januártól 
júniusig terjedő – időszakra gondolok, 
az első és legfontosabb célunk, hogy ha 
nyithatunk, akár csak részlegesen, ak-
kor minél több jó munkatársat meg 
tudjunk tartani. Hiszen speciális képzett-
ségekről van szó a gyógyászattól az 
úszómesterekig, ha elveszítjük a szak-
embereinket, újranyitáskor nehéz lesz 
őket pótolnunk. 

Az Agárdi Termálfürdő vezetőjé-
nek hozzáállása példaértékű, nem csak 
a turizmusban érdekeltek számára. Azt 
mondja ugyanis: – Mindenképpen arra 
fogunk koncentrálni, hogy minimalizál-
juk az egyéb kiadásokat, és a fizetésekre 
helyezzük a hangsúlyt. Ehhez azonban 
kellenek a turisták s a gyógyászati cél-
ból érkező vendégek, hiszen így érkez-
nek a bevételeink is. Éppen ezért min-
dent megteszünk annak érdekében, 
hogy biztonságos környezetbe érkez-
zenek a vendégek. 

A turizmus számára a 2019-es le-
gendás, úgymond „szuperév” volt, ami-
kor minden rekord megdőlt. Hasonló 
látogatottságra, fejlesztési ütemekre és 
tervezhetőségre azonban leghamarabb 
is csak 3-4 év múlva számíthatnak az 
érintettek. Addig azonban még sok a te-
endő, és nem maradhatnak el a fejlesz-
tési elképzelések sem. 

– Az Agárdi Termálfürdő vezetése 
az elmúlt 14 évben azon dolgozott, 
hogy gyógyfürdőből családi fürdővé 
váljon, erősítve a gyógyászati tevé-
kenységeken kívül a családbarát kör-
nyezetet – ennek a szisztematikus fej-
lesztésnek a nyomvonalán haladunk 
tovább 2021-ben, ugyanis Magyaror-
szág legnagyobb kültéri szaunafaluját 

szeretnénk megépíteni. Az ezzel kap-
csolatos tervezés már megkezdődött. 
Terveink szerint kültéri szaunafalut ho-
zunk létre, skandináv példák alapján: 
külön épületekben hozzuk létre a szau-
natereket. Ilyen még nincs Magyaror-
szágon – mutatott rá Kovacsics Imre, 
felvázolva megvalósítás folyamatának 

tervezett lépéseit: – Akárcsak a legó-
ban, úgy kerülnek majd helyükre a ki-
rakós részei: azaz, ahogy pénz érkezik, 
úgy építjük folyamatosan tovább. Már-
cius-április táján már szeretnénk elkez-
deni a kivitelezést, az első üzemet pedig 
átadni október-novemberben, a szau-
názás szezonjában. Ez jelenleg önerős 
projekt, és úgy számoljuk, a vége 
3-500 millió forint lehet. Olyan hiány-
pótló turisztikai beruházás lesz ez Ma-
gyarországon, amely teljesen új ven-
dégkört is hoz a Velencei-tó partjára. 
Ma a szaunázás kultúrájának ugyanis 
nagyon sok követője van hazánkban, 
és ennek köszönhetően egyre igénye-
sebbek a vendégek. A fürdőnknek, 
amellett, hogy folyamatosan haladunk 
a családbarát elképzelések megvalósí-
tása felé, elsődleges szempontja: nem 
megállni, hanem előre tekinteni! 
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Látványos tervek, apartmanházzal. – Fotók, látványtervek: Agárdi Termálfürdő

A következő nyáron újabb meglepetések várják a látogatókat

A wellness részleg környezete szaunákkal bővül

Az Agárdi Termálfürdőnek  
a szaunafalun túl más, későb-
bi megvalósításra szánt nagy ra 
törő tervei is vannak: a támo-
gatások, pályázati lehetőségek 
függvényében indítják el azt 
az apartmanház építési projek-
tet is, melynek során egy közel 
50 szobás szálloda jellegű, 
konyhával ellátott épületet 
építenek. A termálfürdő tervei 
közt élménypark is szerepel, 
adrena linfüggőknek speciális 
csúszdaparkkal.
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Vörösmarty Mihály kapcsolata a Ve-
lencei-tó térségével igen különleges, 
hiszen a tó közelében, Kápolnásnyéken 
– akkori nevén, Pusztanyéken – töltöt-
te gyermek- és fi atalkorát. Bár a költő 
iskolai tanulmányait már Székesfehér-
váron végezte, szívében mindig erősen 
kötődött szülőfalujához, Kápolnásnyék-
hez. A jubileumi évben, – ahogy a to-
vábbiakban is – a népfőiskola kiemelt 
célja, hogy minél több diák jusson el 
a megújult kápolnásnyéki Emlékházba, 
és a fi atalok múzeumpedagógiai fog-
lalkozások keretében mélyítsék el 
meglévő ismereteiket Vörösmartyról és 

a költő szellemi örökségéről. A népfő-
iskola fontos küldetésének tartja továb-
bá, hogy a térség híres és meghatározó 
szülöttének ápolja kulturális hagyaté-
kát, kezdeményezéseikkel és rendezvé-
nyeikkel pedig megőrizzék, valamint 
bemutassák Vörösmarty Mihály életé-
nek a Velencei-tó térségéhez kötődő 
fontos helyszíneit és rendkívüli mun-
kásságát. 

A 2020-as emlékév keretében olyan 
kulturális erőterek jöttek létre, ame-
lyek elősegítették, hogy Vörösmarty 
Mihály szellemisége intenzívebben 
hasson a régióban.
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220 éve született 
Vörösmarty Mihály 
A 2020-as esztendő Vörösmarty Mihály szel -
lemiségében telt Kápolnásnyéken, köszön -
hetően az emlékévnek, amelyet a Kárpát-me-
dencei Művészeti Népfőiskola irányításával 
a 220 éve született költő tiszteletére szer-
veztek. Számos rendezvény kapcsolódott 
a jubileumhoz, többek között a Csajághy 
Laura Szabadtéri Színpad létrejötte, a meg-
újult Vörösmarty Emlékház megnyitása, egy 
rajzpályázat és a Vörösmarty-versünnep is. 



A Csajághy Laura Színpad előadásai nagy sikerrel mentek az első szezonban
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A Vörösmarty-emlékév keretében, 
2020 őszén avatták fel a megújult ká-
pol násnyéki Vörösmarty Emlékházat, 
amely az Irodalmi Emlékház Program 
keretében születhetett újjá. Ebben 
a épületben nevelkedett a magyar ro-
mantika kimagasló alakja, ám a kis 
Vörösmarty nem e falak között látta 
meg a napvilágot, több esztendős is 
elmúlt, amikor a család ebbe a házba 
költözött, de gyermekkorának emlékei 
már ide kötődnek. A felújított épületben 
a Petőfi  Irodalmi Múzeum Ragyogjon 
Emberméltóság Sugára címmel hozott 
létre egy csodálatosan gazdag, számos 
interaktív elemmel bővített tárlatot, 

amelyen a látogatók meg ismer ked het-
nek Vörösmarty izgalmas életútjával, 
legfontosabb műveivel és személyes 
tárgyaival. 

Fiatalok Vörösmartyval

Az emlékév egyik fontos cél kitűzése 
volt, hogy a fi atalabb generációk is 
részt tudjanak venni az 1800-ban szü-
letett költő tiszteletére rendezett ju-
bileumi kezdeményezésekben. Ebben 
a szellemben rendezték meg a Vörös-
marty 220 címet viselő országos rajz-
pályázatot is, melyet a Népfőiskola 
a kápolnásnyéki Vörösmarty Emlék-
házzal együttműködve hirdetett meg. 
A pályázaton két kategóriában vehet-
tek részt a fi atalok, a beküldött művek 
ábrázolhatták bármely Vörösmarty vers 
magával ragadó és egyedi világát, az 
emlékekkel teli kápolnásnyéki emlék-
házat, vagy akár magát a költőt is. 
A nagy népszerűségnek örvendő pályá-
zati felhívásra közel száz kreatív alkotás 
érkezett, melyeket rangos, kortárs mű-
vészek zsűriztek a Halász-kastélyban. 

A költő szellemiségében szervezték 
a Vörösmarty-versünnepet is, amely 
igen nagy sikerrel, s széleskörű érdeklő-
dés mellett zajlott, hiszen a Kárpát-me-
dence távoli szegleteiben élő gyermekek 
is küldtek valamilyen technikával rög-
zített Vörösmarty verset. A beérkezett 
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Vörösmarty Emlékház: a hely, ahol a költő szellemisége kézzel fogható Fotók: Kőmíves András

A Vörösmarty emlékérem sorozat 
a Szózat költőjének tiszteletére készült el.

220 éve született 
Vörösmarty Mihály 

A Vörösmarty emlékérem sorozat 
a Szózat költőjének tiszteletére készült el.
A Vörösmarty emlékérem sorozat 
a Szózat költőjének tiszteletére készült el.

Kulturális sokszínűség 
a tóparton

2020 nyarán a Vörösmarty-emlékév 
keretében avatták fel a ká pol nás nyéki 
Csajághy Laura Szabadtéri Színpadot, 
amely a költő feleségéről és múzsájáról 
kapta nevét. A parkban kapott helyet 
Pető Hunor, Munkácsy-díjas képzőmű-
vész alkotása is, amely a költő feleségét 
ábrázolja. A kulturális színtér nyitóelő-
adásán, 2020. július 4-én este, Vörös-
marty Mihály egyik legnagyobb sikerrel 
játszott drámáját, a Csongor és Tündét 
mutatták be az Együtt Com pany elő-
adásában. A nagysikerű és teltházas 
programon a közönség egy remekül 
sikerült, 21. századi előadást tekinthe-
tett meg az igazán hangulatos, ligetes 
területen kialakított nézőtéren. 
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pályaműveket 6 fős, rangos zsűri ér-
tékeli, amely két korosztályban hirdet 
továbbjutókat. A döntőre márciusban 
kerül sor, a zsűri személyes jelenlétével 
és a versenyzőkkel az online térben. 
A kötelező vers a 6-12 éves kategóriá-
ban a: Hymnus, a 13-18 éves kategó-
riában: A vén cigány.

Kis érmék, nagy értékkel

Az idén kibocsátott Vörösmarty em-
lékérem sorozat Pogány Gábor Benő 
Munkácsy-díjas szobrászművész tervei 
alapján a Szózat szerzőjének tisztele-
tére készültek el. Az érmék Vörösmarty 
portréját, a kápolnásnyéki Emlékhá-

zat, a hangulatos Vörösmarty-pincét 
és a térség egyik kiemelkedő kulturális 
központját, a Halász-kastélyt ábrázol-
ják. Az emlékév gazdag programján és 
jelentős eredményein túl, a Kárpát-
medencei Művészeti Népfőiskola ter-
vei között szerepel még, hogy a Költé-
szet Napján, április 11-én egész alakos 
Vörösmarty Mihály szobrot avat az író 
egykori borospincéjénél, a velencei 
Bence-hegyen. Az alkotást Elek Imre 
szobrászművész készítette. Méltó helyet 
kap majd a Vörösmarty-pince bejára-
tánál, ahonnan kedvére gyönyörködhet 
szülőföldje, a Velencei-tó szépséges 
vidékében… 
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Vörösmarty dolgozószobája: megtekinthető az Emlékházban

Vörösmarty kápolnásnyéki otthonában a későbbi tulajdonosok idején is élénk kulturális élet folyt A rajzpályázaton nehéz dolga volt a zsűrinek, sok jó alkotás született



Székesfehérvár
FM 101.8
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Vizi-Demjén Alma és férje, Sándor 
2018 óta foglalkoznak csokoládékészí-
téssel, aminek egyébiránt saját ottho-
nuk biztosít teret. A család 2017-ben 
költözött a Velencei-tó mellé, azóta is 
itt nevelik három gyermeküket. Alma 
úgy gondolta, hogy csokoládészere-
tetét ötvözi kreativitásával, és megal-
kotja azt a tökéletes kombinációt, amely 
egészséges és finom is egyben. 

– Nem szerettem volna az akkor el-
érhető csokik fogyasztani, mert azt 
gondolom, azok inkább cukortáblák, 
 adalékanyagokkal és némi kakaóval  
– emlékezik vissza a kezdetekre. Azóta 
kikísérletezte többek közt az összesen 
kétkomponensű csokoládét: amely ki-
zárólag mézet és kakaót tartalmaz. 
 Elkészítése azonban nem is olyan egy-
szerű folyamat, ahogy annak a finom-
ságnak a létrehozása is hosszas elő-
készítő munkát igényelt, amelyért vé-
gül nagyszerű szakmai elismerésben 
részesültek 2020-ban. A „Great Taste 
Awards” (Nagyszerű Ízek Díja) olyan 
nemzetközi, élelmiszeripari pályázat, 
amelyre minden évben több százezer 
gasztronómiai vállalkozás pályázik, ám 
idén is csak 5 ezer termék kapott el is-
merést. Az agárdi csokoládémanufak-
túra 2020-ban bekerült a legjobbak 
közé, mégpedig kakaóbab-töretes–
fekete ribizlis, 70 százalékos ét cso-
koládéjával, amely csillagot kapott. 
Ennek köszönhetően ez a különle-
gesség mostantól büszkén viselheti  
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A 2020-as év végére kísérletezték ki az itt csobbanó forró csokoládé alapanyagot. Az összhatás tökéletes! – Fotók: S. Töttő Rita

Magok, töretek az agárdi csokoládé tetején: tökéletes párosítások

Varázslat,  
     bűntudat nélkül

Az agárdi forró csokoládé, fahéjjal,  
kardamommal és akácmézzel készül
A forró csokoládé a tél legédesebben illatozó itala, gyerekek, felnőttek 
kedvence. Alkalmakra épp úgy kiváló, mint egy hűvös hétköznap esté-
re, amikor a melegség és a boldogságnövelő csokoládé feledteti az élet 
nehézségeit. Egy különleges agárdi csokoládémanufaktúrában 2020 év 
végére kísérletezték ki azt a tökéletes alapanyagot, amely bármilyen 
pillanatot ünnepivé varázsol. 



29I I I .  év folyam  |  1. szám  |  2021. tavasz

a „Great Taste” (Nagyszerű Íz) pecsé-
tet. A szakmai zsűri gyönyörű értéke-
lést adott erről az alkotásról: „Nagyon 
jól temperált csokoládé, remek rop-
panással. A csokoládénak kellemesen 
olvadó textúrája van, ami luxus ízérze-
tet kelt a szájban. A csokoládé inten-
zív, mély és gazdag, amihez a fekete 
ribizli éles, gyümölcsös jegyeket ad. 
Kiváló termék, amely kifinomult gon-
dossággal készült. Jól kiegyensúlyo-
zott, remek ízű. A különös kreativitással 
megtervezett csokoládé kellemes, gyü-
mölcsös illatot áraszt kicsomagoláskor 
és szép fényű a felülete. A csokoládé 
krémesen lágy érzetet ad a szájpadlá-
son és nagyon kellemesen olvad kós-
toláskor. A csokoládé íze érdekes, 
gyümölcsös, amit tovább fokoz a hoz-
záadott kesernyés feketeribizli és rop-
panós kakaóbab töret. Ennek a reme-
kül elkészített csokoládénak intenzív 
az íze és kiegyensúlyozott a komple-
xitása, amely kitart olvadás közben.”

A koronavírus járvány idején azon-
ban nem csak a kísérletezésre jutott 

idő az agárdi csokoládémanufaktúrá-
nál, hanem arra is, hogy hétszáz tábla 
egyedi csokoládét készítsenek, melye-
ket az ország négy kórházába küldtek el 
a dolgozóknak, hogy egy kicsit javítsák 
a közérze tüket. 

Ezt a nemes gesztust a Gróf Széche-
nyi Család Alapítvány és az In no vációs 
és Technológiai Minisztérium is elis-
merte az Év Széchenyi Vállalkozása 
pályázatán az Év Felelős Üzleti Vállal-
kozása díjjal. 

A 2020-as év komoly sikereket ho-
zott az induló vállalkozás és a család 
számára, akik így még nagyobb lendü-
lettel folytatták a munkát. Alma a télre 
készülve varázslatos különlegességet 
alkotott: a mézes csokoládéból készít-
hető forró csokoládé alapanyagát. A ka-
kaómasszához nem adtak mást, csak 
magyar akácmézet, fahéjat és karda mo-
mot. Ebben a mézes csokiban tökéletes 
egyensúlyban van e különleges kakaó-
babok csak rájuk jellemző ízkarakte-
risztikája és az akácméz szintén egyedi 
aromája. Kevés cukrot tartalmaz, a cso-
koládé pedig elnyomja az éhségérzetet, 
így számos diétába beilleszthető. 

– A forró csokink is attól különleges, 
amitől az első alkalommal készített mi-
kulásunk és minden más csokink: hogy 
nagyon magas minőségű alapanya-
gokból készül – fogalmaz az alkotó. – 
A forró csoki alapja a 75 százalékos mé-
zes csokink, és ezt fűszerezzük. Nincs 
benne semmilyen adalékanyag és hoz-
záadott cukor sem, csupán a méz éde-

síti, és ettől lesz még ünnepibb ízvilága 
is. A kakaóbab sem akármilyen, tudjuk 
meg: – A Fino de Aroma kakaóbabok  
a világ termelésének 8 százalékát adják, 
és utánozhatatlan ízjegyeket hordoz-
nak. Emellett koncentráltan van bennük 
sok nagyon értékes tápanyag. A kakaó-
bab nagyon gazdag flavanolban – egy 
fontos antioxidánsban –, javítja az ér-
funkciót, segít megelőzni többek közt  
a szívinfarktust, a stroke-ot, van benne 
anandamid, ami fokozza a boldogságot 
és motivációt, és hatékonyabban védi  
a fogakat, mint a fluorid. Az akácmézet 
sem véletlenül választottuk. Amellett, 

hogy ebben van a legkevesebb pollen, 
baktériumölő hatású, remek méregte-
lenítő, immunerősítő, továbbá a B1-, 
B2-, B3-, B5-, B6-, C-vitamin-tartalma 
különösen magas. A csontképzési zava-
rokra jó hatással van magas kal cium-
tartalma, magas a vastartalma, és helyre-
állítja a sejtek védekező, antioxidáns-
termelő rendszerét – mesél szeretettel, 
hozzáértéssel alkotásáról Alma. 

Az agárdi forró csokit ezek után 
tényleg lelkiismeretfurdalás nélkül  fo- 
 gyaszthatjuk: a varázslatot nem töri meg 
a bűntudat. 
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Vizi-Demjén Alma munka közben: a forró masszát elsimítja a formában

Tejszínhabbal vagy anélkül, de a tél tökéletes alapanyaga az agárdi csokoládé

Csokicsap a manufaktúrában

Bármilyen tejjel finom téli ital készíthető a csokiból: fahéj és kardamom van benne
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Az alig több mint egy éve alakult Velencei-
tavi Vízi Sport Club (VVSC) az idei évben 
sem tétlenkedett – megalapozta ugyanis 
egy szabadidős vízisport bázis terveit, 
melyhez nagy lépésnek számít az eddigi 
eszközeik mellé frissen beszerzett, direkt  
a klub számára készített új eszközpark.  
A Magyar Szabadidősport Szövetség 3 mil-
lió forintos támogatásának köszönhetően öt 
profi szabadidős – egy kettes, egy gyermek 
és három egyszemélyes – kajakot vásárol-
hatott a sportklub.

– Ez tökéletes alapot biztosít a jövőben 
körvonalazódó nagy, szabadidős vízisport 
bázis kialakításához a Velencei-tónál – fogal-
mazott Fidel László, a VVSC elnöke, akihez 
csatlakozott Tubel Zoltán, a VVSC kajak-kenu 
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Nagy terveket        
sző a VVSC
Új kajakok érkeztek és sup  
világbajnokságra készül  
a sportklub 

Szinte egyik évről a másikra 

robbant be a köztudatba a sup, 

azaz a stand up paddle nevű 

vízi sport, melyet a Velencei-tó 

mellett hivatalos formában is 

felkarol a Velencei-tavi Vízi 

Sport Club (VVSC). Szakoszályt 

alapít, hogy a jövő évi világ-

bajnokságon képviseltesse ma-

gát az egyesület. Erről, a vízi-

sport bázis terveiről és az új 

kajakokról számolt be a klub 

vezetése.



31I I I .  év folyam  |  1. szám  |  2021. tavasz

szakosztály vezetője is, s elmondta: 
az öt kajak magyar fejlesztésű és 
gyártmányú darab, VVSC felirattal. 
Majd hozzátette: – Az egyesület 
életében jelentős változás várható  
a közeljövőben, ugyanis sup szakosz-
tályt hozunk létre, amint a szervezet 
ismét összeülhet s jogi formába 
öntheti ezt az elképzelését. A klub 
célja ugyanis a szabadidős tevékeny-
ségek összefogása a sup sportágban, 
amely egy kifejezetten feltörekvő 
sportnak számít ma Magyarorszá-
gon. Kiemelt célunk az utánpótlás ne-
velés, továbbá az, hogy a jövőre Ma-
gyarországon megrendezendő sup 
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Örülnek a kajakoknak a VVSC tagjai: L. Simon László, Tubel Zoltán, Fidel László és Tubel Blanka

világbajnokságon a VVSC is indít-
son versenyzőket. Az ő felkészíté-
süket már elkezdtük.

– A világban a sup, mint sportág 
robbanásszerűen jelent meg az el-
múlt években, nem véletlen hát, 
hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség is kivette a szabadidős kategó-
riából, s mint különálló kategóriát, 
fogja kezelni – tette hozzá Tubel 
Blanka, a leendő sup szakosztály ve-
zetője. – Szeretnénk mi magunk is 
minél előbb felvenni ezt a fonalat, 
hogy már a legelején ott legyünk  
a versenyeken, megismerjék a VVSC 
nevét, s bízunk benne, hogy ered-

ményeket is el tudunk érni. Vannak 
olyan jelentkezők, akik várhatóan 
versenyszinten is tudják majd kép-
viselni a klubot. A világbajnokság 
ehhez jó ugródeszka lesz, amelyre 
Balatonfüreden kerül sor jövőre.  
A tervek szerint a Balaton-átevezés 
után lesz a bajnokság, hogy a két 
időpont ne üsse egymást – fogal-
mazott a leendő szakosztály veze-
tője, előrevetítve: a jelenlegi, húsz-
darabos sup szörfparkhoz tervezik 
verseny supok beszerzését is. Erre 
– reményeik szerint – tavasszal 
kerülhet sor. 

(forrás: FMH)
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PROGRAMOK2021. június-augusztus

JÚNIUS 12. 20:30 Marie Jones: Kövek a zsebben – Rudolf Péter, 
Kálloy Molnár Péter
A darab egy amerikai film forgatásának kulisszái mögé ka-
lauzol el minket. A két főszereplő, esetünkben két statiszta 
meséli el a történetet úgy, hogy a forgatáson az összes 
karaktert (férfit, nőt válogatás és kegyelem nélkül) maguk 
keltik életre.

JÚNIUS 18–20. A Velencei-tavi Operafesztivál gálakoncertje
JÚNIUS 25. 20:30 Böhm György-Korcsmáros György: Szép nyári 

nap musical két felvonásban a Lake Company Társulat 
előadásában
1973 nyarán egy középiskolás osztály Panni néni osztály-
főnök vezetésével építő táborba utazik a Jugoszláv határ 
közelébe. Az ottani paradicsom feldolgozó üzemben tölte-
nek el két hetet. A fordulatokban gazdag mese a Neoton 
Família legnagyobb sikerű slágereivel, valamint nagyszerű 
alakításokkal.

JÚNIUS 26. 20:30 Böhm György-Korcsmáros György: Szép nyári 
nap musical két felvonásban a Lake Company Társulat 
előadásában

JÚLIUS 3. 10:00 Csukás István-Darvas Ferenc: Ágacska zenés 
mesejáték egy órában (6–10 éveseknek) A Hadart Színház 
előadása
A festő és az ő pajtásai csodákat varázsolnak, a tárgyak 
életre kelnek: Kacsa, Egér és Béka lesz a játszótársakból. 
A szél letöri Ágacskát a fáról. Ágacska nem nyugodhat, 
egyre csak vándorol, egészen addig, amíg meg nem tudja, 
hogy ki is ő. Mindezt vidáman, sok zenével.

JÚLIUS 10. 20:30 Az Apostol együttes koncertje
A több arany és platinalemezzel büszkélkedő zenekar 45 
éve tartó népszerűségének titka a mindig megújuló, még-
is nosztalgiát árasztó zenei stílusuk, amely kitűnően páro-
sul Meződi József egyedi hangjával.

JÚLIUS 17. 10:00 Hangfestett történetek Lackfi Jánossal Ifjúsági 
koncert 6–12 éveseknek az Óbudai Danubia Zenekarral
A jó meséknek dallama van, mi pedig arra vállalkozunk, 
hogy ezen a délelőttön Lackfi János legszebb, legvicce-
sebb, legfurább történetei mögé felfessük a hozzávaló 
zenéket.

JÚLIUS 24. 20:30 Marc Camoletti-Szántó Judit: Hatan pizsamában
vígjáték   két felvonásban a Játékszín előadása
Valahol egy franciaországi nyaralóban Bernard és neje 
Jacqueline vendégeket várnak egy kellemesnek ígérkező 
hétvégére. Az egyik vendég Bernard legjobb barátja Ro-
bert, aki Jacqueline titkos szeretője. A másik vendég Bri-
gitte, Bernard titkos szeretője. A ház ura feleségének úgy 
állítja be a dolgot, mintha Brigitte Robert párja lenne, de 
mivel Robert még sosem látta a nőt, összetéveszti a szoba-
lánnyal, akit szintén Brigittének hívnak…

AUGUSZTUS 7. 20:30 Joe DiPietro: Ügyes kis hazugságok romantikus 
komédia, a kaposvári Csiky Gergely Színház előadása 
(15 éven felülieknek)

                   Kinek ne lennének titkai? Így van ezzel Billy a szépreményű 
amerikai fiatalember, aki idilli családi életét ügyes kis ha-
zugságokkal párnázza ki, ám attól kezdve, hogy az apró 
füllentések összeadódnak, és egyetlen súlyos hazugsággá 
dagadnak, a kis család békessége veszélybe sodródik. 

AUGUSZTUS 21. 20:30 A 100 Tagú Cigányzenekar gálaműsora
A 30 esztendeje született Magyar Örökség Díjas, valamint 
a Hungaricum Kitüntető címmel rendelkező 100 Tagú Ci-
gányzenekar klasszikus, szimfonikus zenekarként működő 
együttes, a világon egyedülálló formáció. Műsorukban 
Liszt, Bartók, Kodály, Hubay, Erkel, Brahms, Csajkovszkij, 
Strauss művei mellett magyar cigánymuzsika, magyar 
nóta és népdal is hallható lesz.

2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 31.
Tel.: +36 30 211 8840, +36 70 382 3054
www.csajaghylauraszinpad.hu

A szervezők a program változását fenntartják.
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Porcukros élet, tüllszoknyás babával
Závodszky Noémi és családja: 
szép kilátások a jövőre és a tóra

Művészeti Népfőiskola 
alakult a Velencei-tónál

Turizmus 2021: a Velencei-tónál IGEN!

Nagy terveket sző a VVSC
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A Velencei-tó térségének egyedülálló központja közel

1000 négyzetméteren várja céges és magán megrendelőit
a főváros vonzáskörzetében, kápolnásnyéken.
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