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Boldog új esztendőt kívánunk mindenkinek! A kép a Csiribpusztán tartott karácsonyváró ünnepen készült, 2012. december 20-án. 

Adjon Isten minden jót ez új esztendőben,
Jobb időt, mint tavaly volt, ez új esztendőben

Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt, jó termést és jó vásárt ez új esztendőben!



A csiribpusztai karácsonyvárón kapták meg azokat az 
ajándékokat a csiribi gyerekek, amit a Fókusz Szociális Szolgálat, 
a város intézményeivel és lakosaival együttműködve gyűjtött 
számukra. Köszönjük a Hotel Vital Nautis Superior szállodának a 
csiribi karácsonyváró ünnepséghez nyújtott támogatást!

A dinnyési falukarácsonyon bemutatkozott a hagyományőrző 
központ néptáncos csapata, farsangi alakoskodást mutattak be. 
Köszönjük nekik és tanáruknak Hahn-Kakas Istvánnak,  
munkájukhoz, próbáikhoz továbbra is kívánunk jó kedvet és 
kitartást!

Idén is népszerű volt a futók körében a szilveszteri pezsgőfutás, 
melynek fődíja, a pezsgő mellé kapott újévi malac volt.

Januárban is lesz tó körüli futás! Január 27-én ismét Yours Truly 
Pók Janó szervezésében. Jelentkezni nála, vagy a futas.net 
oldalon lehet. A képen Miklósa Erika operaénekesnő a 
szilveszteri pezsgőfutás célja előtt.

Jeles népszokásokat felelevenítő táncházakat tartunk a 
Magtárban a Kákics együttessel minden hónap 3. péntekjén, 
melyet 2013-ban is folytatunk. A gyermek-táncházat Pápainé 
Csehák Andrea, a felnőtt táncházat Hahn-Kakas István tartja.

Gyönyörű koncerteket hallhattunk 2012 karácsonyán a városban. 
Vendégünk volt a Szent Efrém Férfikar, a gárdonyi és agárdi 
templomokban az Alborada vegyeskar, Dinnyésen az Iglice 
Népdalkör énekelt.



Kiemelt projektté nyilvánította a kormány a Velencei-tavi 
Vízi Sportiskola (VVSI) agárdi telephelyének fejlesztését, 
valamint rehabilitációs és koraifejlesztő-központtá 
alakítását - közölte a terület országgyűlési képviselője 
2013. január 3-án, Székesfehérváron megtar tott 
sajtótájékoztatóján. 

L. Simon László elmondta: a régóta nehéz helyzetben lévő, 
időközben állami tulajdonba került VVSI agárdi telephelyének 
fejlesztésére 2,25 milliárd forintot szánnak. A december 28-án 
megjelent TIOP-pályázat komplex rehabilitációhoz szükséges 
infrastrukturális feltételek megteremtését teszi lehetővé kiemelt 
uniós pályázat keretében.

Kiemelt projekt a Velencei-tavi Vízi 
Sportiskola fejlesztése

Ez egy mintaintézmény lesz, ahol nemcsak a verseny- és 
utánpótlássport fejlesztése a cél, hanem a sporton keresztül a 
rehabilitáció elősegítése is - hangsúlyozta a politikus.

A beruházás segítségével a jelenlegi létesítmények teljes 
felújítása és kibővítése valósul meg. Emellett a partszakasz egy 
részét átépítik, valamint a fogyatékkal élők számára új 
kiszolgáló épületeket létesítenek. A parlamenti képviselő 
jelezte, hogy az északi parton található evezőspályája 
fejlesztésén is dolgoznak. A források "már látszanak", 
úgyhogy tavasszal újabb bejelentések lesznek - tette hozzá.

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrás Minisztérium szociális, 
család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, a Velencei-tavi 
Vízisport Szövetség elnöke tavaly május végén jelentette be, 
hogy a jövőben sport-, rehabilitációs- és turisztikai célokat 
szolgálna a Velencei-tavi Vízi Sportiskola. Kiemelte, olyan 
Európában egyedülál ló,  egész évben használható 
fejlesztőkomplexumot hoznak létre, amely egyszerre nyújt 
lehetőséget az élsportra, a tömegsportra és a fejlesztési célú 
sportolásra.

Deák Csaba, a VVSI-t üzemeltető Pro Rekreatione 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője akkor elmondta, hogy 
a komplexum nagy nemzetközi versenyek megrendezésére is 
alkalmas lehet. 

Kerékpárút-fejlesztések a Velencei-tó körül

Összesen közel 650 millió Forint értékben valósulhat 
meg kerékpárút-fejlesztés a Velencei-tó körül, miután 
Gárdony Város Önkormányzata, illetve a Velencei-tó és 
Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 
(VVVTFT) sikeresen vett részt a Közép-Dunántúli 
Operatív Program (KDOP) „Turisztikai szolgáltatások 
és attrakciók fejlesztése” című pályázatán. Emellett a 
Tanács a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól is külön 
forrást kapott ilyen célokra.

Gárdony Város Önkormányzata „Gárdonyi kerékpárút és 
kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése” című 
pályázata sikeresen szerepelt a KDOP „Turisztikai 
szolgáltatások és attrakciók fejlesztése” című pályázatán. 
Ennek eredményeként a tervezett projekt megvalósítására 
291 081 263 Ft áll majd rendelkezésre, ami 100 %-os 
támogatást jelent. Az összegből közel 5 kilométer (4907 
méter) hosszú kerékpárút épülhet meg, ami egy már meglévő 
kerékpárút-hálózathoz csatlakozik majd. A Gárdony és Agárd 
területén megvalósuló projekt a tervek szerint idén nyáron 
indul, és még 2013-ban elkészül. A pályázat része az út építése 
mellett a kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése és 
gyermekbarát elemek kiépítése is.
Ugyanerre a felhívásra nyújtotta be anyagát a Velencei-tó és 
Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 
(VVVTFT) is „Velencei kerékpárút és kerékpáros turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése” címmel. Az ugyancsak 100 %-os 
támogatást élvező, sikeres pályázatnak köszönhetően a 
Tanács 288 491 183 Forint támogatást kap a Közép-

Dunántúli Operatív Programtól. Ebből 3815 méter 
kerékpárút épülhet még idén Gárdony és Velence területén, 
és hasonlóan a másik sikeres pályázathoz, itt is sor kerül 
kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztésére és 
gyermekbarát elemek kiépítésére.
Ugyancsak a Velencei-tó környéki kerékpárutak fejlesztését 
szolgálja majd az a 150 millió Forint, amiről 2012. december 
19-én állapodott meg a VVVTFT és a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium.



Tisztelt Gárdonyi Polgárok!
A d v e n t  i d ő s z a k á b a n 
kisvárosunkban egymást követték 
a  kedves,  nag y  sze re t e t t e l 
előkészített rendezvények. A 
dinnyési karácsonyi ünnepségen 
az óvodásoktól a nyugdíjasokig 
minden korosztály képviseltette 
magát.  A program második 
felében került sor a városrész új, 

gyönyörű és kiválóan sütő-főző kemencéjének avatására. A 
kemencések országos szervezete nevében Teker István 
agárdi kemencés boldogan adta át a minden igényt kielégítő 
„multifunkciós” csodát a helyi közösségnek. A felfűtött 
kemencéből néhány percen belül jobbnál jobb finomságok 
kerültek elő, melyeket az ünneplők nagy élvezettel 
elfogyasztottak. Az ételekhez kínált helyi pálinkák, a forralt 
bor és tea még kellemesebbé tette az estét.  
Köszönöm Fekete Györgyné képviselő asszonynak, az Iglice 
Népda lkör nek ,  a  d innyés i  Bará t i  Kör nek  és  a 
kemencéseknek ezt a szép estét. 
Megható ünnepségre került sor Csiriben is a játszótér és a 
kerékpáros pihenő közötti téren. 
Délután a FÓKUSZ Családsegítő Szolgálat dolgozóinak 
közreműködésével játszóházzal kezdődött a program. Szinte 
minden csiribi gyermek részt vett a foglalkozáson. A 
feldíszített karácsonyfa alatti kisebb-nagyobb ajándékokból 
valamennyien választhattak. A Gárdonyi Kft. dolgozói 
Muray Rita alpolgármester asszony irányításával 
berendezték a teret és meggyújtották a tábortüzet. A 
gárdonyi Hotel Vital Nautis tulajdonosa, vezetője és 
dolgozói a  szálloda kiváló séfje által készített gulyást, 
süteményeket, forralt bort és teát kínáltak a megjelent 
vendég eknek .  J ó  h angu l a t ú  be s z é l g e t é s s e l  é s 
zenehallgatással folytatódott a program. Örömmel 
tapasztaltam, hogy a három éve átadott játszóteret, a kis 
közösségi épületet a helyi lakosok a mindennapi használat 
ellenére szinte újszerű állapotban őrizték meg. Szándékos 
rongálásnak nyoma nincs. Önkormányzatunk tagjai nevében 
köszönöm a kedves est szervezőinek a programokat, a csiribi 
lakosoknak pedig gratulálok az épített környezet példaszerű 
megóvásáért. 
Az agárdi Karácsonyvárót 15 éve rendezik meg a Gárdonyi-
Agárdi Polgári Körök. Muray Rita alpolgármester asszony 
szervezte esemény reggeltől estig kiváló programokat kínált 
a megjelent érdeklődőknek. A választékos portékát kínáló 
árusok, a „Szeretetvendégség” és a gazdag színpadi program 
ebben az évben is élménydús forgataggá alakította a 
Gesztenye ABC előtti teret. A déli babgulyás kiválóan 
sikerült idén is. A rendezvényből befolyt összegből a Polgári 
Körök ajándékcsomagokat állítottak össze, melyeket még 
Karácsony előtt megkaptak a rászoruló családok. 
Minden szervezőnek, szereplőnek és adományozónak 
köszönöm a közösségért végzett munkáját. 

Kedves Gárdonyiak!
Kisvárosunk karácsonyfája alá nagyon szép ajándék került az 

ünnepet megelőző napokban. 
Akkor kaptuk a hírt, majd a hivatalos értesítést is, hogy a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése értelmében 
Gárdony városa 291,5 millió forintot, a Velencei-tó és 
Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács pedig 
286,5 millió forintot nyert a Velencei-tó déli partján 
kiépítendő kerékpárútra. A „Fejlesztési Tanács” további 150 
millió forint kormányzati támogatást kapott ugyanerre a 
célra. Ebből a három forrásból várhatóan még ebben az 
évben elkészül a pákozdi bekötő úttól a velencei 
körforgalomig tartó turisztikai látványosságokat feltáró, 
minden igényt kielégítő kerékpárút. 
Mindannyian örülünk a nyáron megvalósuló fejlesztésnek. 
A Fejlesztési Tanács elnökének, L. Simon László 
országgyűlési képviselő úrnak nagy tisztelettel köszönöm a 
sikeres együttműködést. Bízom benne, hogy közös munkánk 
eredményeként a Velencei-tó térsége a következő években 
még szebbé, gazdagabbá lesz. 
A kerékpárút építésének előkészítése gőzerővel folyik. A 
fejlesztésről a következő lapunkban részletes tájékoztatót 
adunk. 
Kedves Gárdonyiak! 
Gárdony valamennyi lakosának sikerekben gazdag, boldog 
új évet kívánok! 

Tóth István  polgármester

Gárdony Város Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadás

Építésügyi és műszaki iroda             22/570-027
     Keilbach János                                  242 mell.
     Domján József                                   215 mell.
     Tóthné Dégi Henrietta                      222 mell.

Igazgatási Iroda                               22/570-037
Jankovics Zoltánné aljegyző és irodavezető

Közterület felügyelő                        30/957-5790
Kovács István



2012. december 12-én ülést tartott Gárdony 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1./ A Képviselő-testület november 14-ei döntése 
alapján kérelmezte az állami intézményfenntartó 

központ által fenntartott köznevelési feladatainak ellátását 
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésének állam által 
történő átvállalását.
A kérelemre az illetékes minisztériumból az a válasz érkezett, 
hogy a működtetésért 2013. január 1. és 2015. augusztus 31. 
közötti időszakra vonatkozóan havi 6.766.000 Ft összegű 
hozzájárulást kell az önkormányzatnak fizetnie az állam részére.
Tekintettel arra, hogy a működtetés ténylegesen éves szinten 60-
70 millió Ft-ból biztosítható, a Képviselő-testület azt a döntést 
hozta, hogy a hozzájárulás megfizetését nem vállalja, 2013. 
január 1-től gondoskodik a köznevelési intézmények 
működtetéséről, így kérelmét visszavonja.

2./ A Képviselő-testület tagjai elfogadták a Chernel István 
Általános iskola és Gimnázium, a Gárdonyi Tagiskola 
feladatainak ellátását szolgáló, valamint a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Tankerületi Igazgatósága és 
járási székhelyű pedagógiai szakszolgálata  elhelyezését 
szolgáló ingatlan és ingó vagyon ingyenes használatba 
adására vonatkozó megállapodást.

3./ A könyvtár átszervezése és a köznevelési intézmények 
állami fenntartásba vétele kapcsán döntés született a 
Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulási 
Megállapodás több ponton történő módosításáról.

4./ A Képviselő-testület döntést hozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat céljából – 
az előző évek kötelezettségvállalásával együtt – 1.495.000 Ft 
pénzösszegnek a 2013. évi költségvetésben történő 
biztosításáról.

5./ Döntés született az önkormányzat évközi likviditási 
problémáinak megfinanszírozására szolgáló folyószámla 
hitelkeret futamidejének meghosszabbításáról.

Jankovics Zoltánné aljegyző

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

2012. december 19-én 
ez évi utolsó ülését tartotta a 

Képviselő-testület. 

1.) Döntés született a Gárdony Szabadság út 24. szám 
alatti, részben az önkormányzat tulajdonát képező ingatlan 
társasházzá alakításához történő hozzájárulás tárgyában. 

2. A Képviselő-testület tagjai megtárgyalták az agárdi  
Napsugár strandon vendéglátó egységet üzemeltető 
vállalkozónak a strandra tervezett fejlesztési elképzelését, 
mellyel egyetértettek, és felhatalmazták a Gárdonyi 
Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét a hosszú távú bérlettel 
kapcsolatos tárgyalások lebonyolítására, majd az annak 
eredményeként született szerződés-tervezet képviselő-testület 
elé terjesztésére. 

3.) A Képviselő-testület a 2012. évi összesített éves 
közbeszerzési terv jóváhagyásáról hozott határozatot. 

4.) Döntés született a „KEOP” 2012-4.10.0/A számú 
pályázat keretében Gárdony Város Polgármesteri Hivatal 
épületére történő napelemes rendszer telepítésének céljából 
h irdetmény közzététe le  nélkül i  e lőzetes  fe l téte le  
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. 

5.) A FÓKUSZ Szociális Szolgálat épületének javítása 
érdekében döntés született a vállalkozási díj fedezetének 
biztosításáról. 

6.) A Képviselő-testület döntött a „Gárdony Város 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdoni jogok 
gyakorlásáról” szóló  24/2004. (V.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

7.) Kisebb ingatlanok elidegenítése tárgyában született 
döntés.

8.) A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2013. 
évi munkatervét. 

9.) Döntés született a háziorvosi feladat ellátására 
vonatkozó szerződések módosítása tárgyában. 

10.) A Képviselő-testület tagjai az agárdi és a dinnyési 
óvoda  energetikai felújításának céljából döntöttek a 
„KEOP-5-5.0/B” számú felhívásra benyújtandó pályázat 
kidolgozásával kapcsolatban együttműködési megállapodás 
megkötéséről, továbbá a megbízási díj, illetve  sikeres 
pályázat esetén a sikerdíj biztosításáról. 

11.) A Képviselő-testület megtárgyalta a Polgármesteri 
Hivatal irattárának és levéltárának a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő rendbentartása tárgyában benyújtott ajánlatokat, 
de a magas költségek miatt arra nem biztosított fedezetet. 

12.) Döntés született egy ingatlan elidegenítésére 
vonatkozóan. 

13-14-15.) A Képviselő-testület korábbi döntéseihez 
kapcsolódó ingatlant érintő adás-vételi szerződés, telek-
határrendezéssel vegyes ingatlancsere szerződés és telek-
határrendezéssel vegyes ingatlan adásvételi szerződés 
tervezetek elfogadásáról döntött. 

16.) Az előző ülésen hozott határozatnak megfelelően 
döntés született az önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. 
között létrejött engedményezési szerződés és folyószámla 
hitelszerződés módosításáról. 

17.) A Képviselő-testület tagjai zárt ülésen döntöttek a 
Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. korábbi ügyvezetőjének  
2013. január 01-től 2013. december 31-ig történő 
megválasztásáról. 

18.) Zárt ülésen született döntés az Agárdi Gyógy- és 
Termálfürdő Zrt. kérelme tárgyában. 



Közzététel, hirdetmény

Hirdetmény

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöntdíjpályázat

Gárdony Város Önkormányzat által meghirdetett Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2013. évi kiírására 27 fő adta be „A” típusú, és 2 fő adta be „B” 
típusú pályázati anyagát.

Gárdony Város Önkormányzata az Ösztöndíjpályázat 
keretében „A” típusú pályázóknak - 25 főnek - összesen 
121.000.-Ft/hó összeget ítélt meg a 2013. évi tanulmányai 
támogatására az alábbiak szerint:

-   1 fő 8.000.-Ft/hó

-   2 fő 7.000.-Ft/hó
-   5 fő 6.000.-Ft/hó
-   6 fő 5.000.-Ft/hó
-   6 fő 4.000.-Ft/hó
-   5 fő 3.000.-Ft/hó

2 fő nem részesült támogatásban.
„B” típusú pályázóknak – 2 főnek – összesen 9.000.-Ft/hó 
összeget ítélt meg a 2013/2014 tanévben kezdődő 
tanulmányai támogatására az alábbiak szerint:

- 1 fő 6.000.-Ft/hó
- 1 fő 3.000.-Ft/hó

Az önkormányzat „A” típusú pályázatok esetében 2 félévre, 
a „B” típusú pályázatok esetében 6 félévre biztosítja 
költségvetéséből a szükséges pénzügyi fedezetet.

Gárdony Város Önkormányzata

Bűnmegelőzés

T á j é k o z t a t j u k  G á r d o n y 
l a k o s s á g á t ,  h o g y  a 
Re n d ő r k a p i t á ny s á g  ú j b ó l 
működtet i  Bűnmegelőzés i 
Irodáját.

Helye: 
Gárdonyi  Nyugdí jas  K lub 
irodája (Gárdony, Posta u. 8.)

Tanácsadás időpontja: 
2013. január 21-től – április 08-ig hétfőnként 11.00 -12.00 óra 
között.

2013. április 15-től hétfőtől – csütörtökig folyamatosan 
működtetjük irodánkat a Gárdonyi Rendőrkapitányság 
vízi-rendészeti épületében az Agárdi Hajókikötőben.

Telefonon történő egyeztetés alapján (06/22/355-003, 
Galgóczy Ildikó r. hadnagy) iskolák és civil szervezetek 
részére vállaljuk a helyben történő előadás és tájékoztató 
megtartását.

Gárdonyi Rendőrkapitányság

Anyakönyvi hírek

2012. december hónapban házasságot kötöttek:

Pápai Kinga és Fuksz Mihály Győző 
Mészáros Anett és Ódor Péter 

Bucsi Mariann és Kelemen Kálmán 
Szabó Adrienn és Németh Gyula 
Szabó Orsolya és Cseke Szabolcs

Sok boldogságot kívánunk!

Gárdony központjában 30m2 
üzlethelyiség kiadó.

Érd:.Gárdonyi Ipartestület, 
Gárdony Posta u.8

Tel.06-30/5661-731, 22/355-450 
(ügyfélfogadási idõben, 

9-12 óra között)

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG

Ismét áldozatává vált egy idős hölgy a 
trükkös tolvajoknak (Gárdony)

Gárdonyban a Balatoni utcában egy 87 éves hölgyhöz 
csengetett be egy férfi és egy nő 2013. január 08-án a 
koradélutáni órákban. A sértett bizalmát azzal nyerte el a 
páros, hogy az E-ON munkatársainak adták ki magukat. Így 
bebocsátást nyertek a lakásba, ahol az idős nénit egy 
félrevezető ürüggyel rávették arra, hogy mutassa meg, hol 
tartja a pénzét. Majd elcsalták egy másik helyiségbe, és a 
fé lretett  összeget e l tula jdonították.  A Gárdonyi 
Rendőrkapitányság lopás vétség miatt indított büntetőeljárást 
ismeretlen tettesek ellen.

A fenti bűncselekménnyel kapcsolatban ismételten 
felhívjuk – kifejezetten - a szépkorúak figyelmét arra, hogy 
mindenképpen kételkedjenek, ha bárki készpénzt akar adni, 
vagy kérni tőlük. Hiszen a szolgáltatók minden esetben 
csekken kérik az elmaradások befizetését, illetve postán 
küldik ki a túlfizetéseket. Amennyiben a legkisebb kétségük is 
felmerül a szolgáltató, vagy a rendőrség munkatársaként 
bemutatkozó személlyel kapcsolatban, azonnal hívják a 112, 
vagy 107-es hívószámot és a kiérkező járőrök tisztázni fogják 
a helyzetet!

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
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Gárdony város 
Jótékonysági Bálja
2013. február 9. 19.00 h

Szeretettel várjuk a 

Városi Jótékonysági 

Bálra, melyet 

hagyományainkhoz 

híven a Nádas 

étteremben 

rendezünk!

Egész éjjel 
svédasztalos büfé!

Tombola, tánc, mûsor!

Asztalfoglalás és jegyrendelés a Nádas Étteremben a 06-22-370-006 
t e l e f o n s z á m o n .  E - m a i l :  n a d a s @ t - o n l i n e . h u ; 
Jegyár: 5990.- Ft (mely tartalmazza az étkezést és egy pohár pezsgõt!)

A menü:

Idén is köszönettel fogadjuk 
a tombola-felajánlásokat! 
A tombola-jegyek teljes 

bevételét és a bál nyereségét, 
a rászorulók megsegítésére 

fordítjuk.

Dr. Erdei Péterné
alpolgármester

a bál főszervezője
(06 30 936 5331)

Hideg elõételek 
Tatárbeefsteak , Töltött muflon gerinc , 
Pu lykamel l  gazdagon tö l tve  ,  Asza l t 
gyümölcsökkel töltött pulykamell , Snidlinges-
túróval töltött csirkemell , Pisztáciás töltött 
sertés dagadó , Szárnyasmájjal töltött sertés karaj , Kaszinó 
tojás , Sonkatekercs , Francia saláta , Rakott cukkínis 
palacsinta , Sajttál 

Levesek 
Újházy tyúkhúsleves, Tárkonyos vadragu leves 

Meleg elõétel 
Fûszeres szárnyashússal töltött burgonya ladik 

Fõételek 
Fogas szeletek zalai rákraguval , Vasalt csirkemell , 

Pulykamell filé mandulás bundában, Szalonnás göngyölt 
harcsa, fokhagymás bormártásban, Aszalt szilvával töltött 

sertésszûz szilvamártással, Savanyú vetrece (fûszerezett 
tejszínes marhacsíkok), Muflongombócok Normann módra 

Köretek 
rösti burgonya, burgonyapüré, vajas-petrezselymes 

burgonya, friss kevertsaláta, jázminrizs, kukoricás párolt rizs 
Desszertek 

Gesztenyepüré, Meggyes palacsinta forró csokoládé 
öntettel, Somlói galuska 

Gyümölcsök 

Jan.01. Kedd                     Velence, Szakrendelő
Jan.02. Szerda                   Agárd, Zafír
Jan.03. Csütörtök             Agárd, Aranysárkány
Jan.04. Péntek                  Gárdony, Bóné
Jan.05. Szombat               Kápolnásnyék
Jan.06. Vasárnap              Kápolnásnyék
Jan.07. Hétfő                    Velence, Szakrendelő
Jan.08. Kedd                     Kápolnásnyék
Jan.09. Szerda                   Agárd, Zafír
Jan.10. Csütörtök              Velence, Szakrendelő
Jan.11. Péntek                   Agárd, Aranysárkány
Jan.12. Szombat                Gárdony, Bóné
Jan.13. Vasárnap               Gárdony, Bóné
Jan.14. Hétfő                     Agárd, Zafír
Jan.15. Kedd                      Kápolnásnyék
Jan.16. Szerda                    Agárd, Aranysárkány
Jan.17. Csütörtök              Gárdony, Bóné
Jan.18. Péntek                   Agárd,Zafír
Jan.19. Szombat                Velence, Szakrendelő
Jan.20. Vasárnap               Velence, Szakrendelő
Jan.21. Hétfő                     Agárd, Aranysárkány
Jan.22. Kedd                      Agárd, Zafír
Jan.23. Szerda                    Kápolnásnyék
Jan.24. Csütörtök              Gárdony,Bóné
Jan.25. Péntek                    Kápolnásnyék
Jan.26. Szombat                 Agárd, Aranysárkány
Jan.27. Vasárnap                Agárd, Aranysárkány
Jan.28. Hétfő                      Agárd, Zafír
Jan.29. Kedd                       Velence, Szakrendelő
Jan.30. Szerda                     Gárdony, Bóné
Jan.31. Csütörtök                Agárd, Zafír

Gyógyszertári ügyelet 2013. január 
Az ügyelet hétköznap 17.00-tól 21.00-ig, szombaton 
12.00-tól 21.00-ig, vasárnap és ünnepnapon 8.00-tól 
21.00-ig tart
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A VOSZ (Vállalkozók Országos Szövetsége) Fejér 
megyei szervezete minden évben, a Príma díjkiosztó 
alkalmából, különdíjakat is kioszt a Fejér megyei 
vállalkozók körében.

Nagy örömöt okozott, hogy az idei egyik Fejér megyei 
Príma díjat, az agárdi óvónéni, Brakszátor Istvánné 
született Gede Teréz kapta, a különdíjazottak között pedig 
két gárdonyi lakos is volt. A 2012-es év strandüzemeltetője 
díjat a Gárdonyban található TóParty Rendezvény Strand 
üzemeltetője, Kovács Henrietta kapta, az év antik bútor 
restaurátora díjat pedig Papp Gábor kapta, a vendéglátósok 
közül városunk az agárdi Csutora étterem tulajdonosa 
Szigeti Gábor   munkásságát  ismerték el.

Kovács Henrietta strandüzemeltető.
Miután a Velencei-tó turizmusának népszerűsítésében 

aktívan részt vett turisztikai információs irodavezetőként és a 
térség egyik legnagyobb fesztiváljának, a Velencei-tavi Hal-, Vad-
, Bor- és Pálinkafesztivál szervezőjeként, céget alapított párjával 
és a magán szférában kezdett tevékenykedni,  mint 
strandüzemeltető. A Gárdony és Velencefürdő határán található 
TóParty RendezvényStrandot kezdték el üzemeltetni a 2011-es 
évtől. Az év strandüzemeltetője díjat annak köszönheti, hogy 
vendégbarát szolgáltatásaik mellett igazán szép kis 
ékszerdobozzá varázsolták a korábban igen elhanyagolt strandot. 
Egyedülálló kuponrendszerüknek és kiváló programjaiknak 

Rangos elismerések gárdonyi vállalkozóknak

köszönhetően egyre népszerűbb a strand és méltán 
képviselik a Velencei-tavat nem csak a távoli vidékről érkező 
vendégek számára, hanem a környék lakosságának örömére 
is.

Papp Gábor antik bútor kárpitos.
A szakma elsajátítása után, alkalmazottként dolgozott, 

majd másfél évet töltött Angliában az antik bútorok 
javításának tanulmányozásával, ahol több száz éves 
technológiákkal ismerkedett meg. Az a kárpitos műhely, 
ahol Londonban dolgozott, olyan hírességeknek 
készíthetett bútort, mint Ringo Star, sir Elton John, illetve a 
Buckingham palotának is. Ő maga személyesen Tony Blair-
nek készített egy kanapét. Miután hazatért, saját céget 
alapított és azóta az antik szakma elismert hazai képviselője, 
az antik bútorkereskedők nagy részének állandó beszállítója 
és partnere. Ezáltal vívta ki az év antik bútor kárpitosa címet 
Fejér megyében.

Szigeti László étteremtulajdonos 
A Csutora Étterem tulajdonosa nem született agárdi, bár 

úgy szereti ezt a helyet, hiszen minden szünidejét itt töltötte, 
és teljes mértékben agárdinak érzi magát. Iskolai 
végzettségét tekintve erősáramú villamosmérnök, később 
külkereskedelmi üzletkötő volt. A véletlen és a városhoz 
való kötödés hozta ezt az üzletet. 1997-ben nyitott meg az 
étterem, azóta már megkapták a Gasztronómiai Szövetség 
védnöki tábláját, ami a szakma nagy elismerése, és az 
országban csak 250 található belőle. A Csutora Étterem a 
Nemzeti Gasztronómiai Értékőrzők Egyesületének is tagja 
A sikert a a jó szakembergárdának köszönheti, a világot 
járva szerzett sok ötletnek, tapasztalatnak és annak a 
szeretetnek, amit mára a szakma iránt érez.  A vendégek 
iránti figyelmességet, a szakmai felkészültséget érzi sikerük 
titkának. 

fotó: Koppán Viktor

Az István Király Általános Iskola megyei írásbeli idegen 
nyelvi versenyén a németet emelt óraszámban tanuló 
diákok között a Chernel István Általános Iskola és 
Gimnázium 8. g-s tanulója, Hol Naomi második 
helyezett lett, Marjanek Szonja, szintén 8. g-s tanuló a 
13. Tanáruk Baldaszti Lászlóné. Gratulálunk a szép 
eredményhez!

Decemberi Chernel-hír



Református köszöntés

JÈZUS Urunk buzdításával kezjük az új esztendőt: "Evezz a 

mélyre és vessétek ki hálóitokat fogásra." Luk. evang. 5:4.

Simon Péter engedett a felszólításnak, bár egész éjjel fáradtak a 

Genezáret taván és csak üres hálókkal kötöttek ki a partra. De, 

ha Jézus mondja..., hát újból evezőt ragadtak. " Mikor ezt 

megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy 

szakadoztak a hálóik; ezért intettek társaiknak, akik a másik 

hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik." 

A mélyre evezés azt jelenti, hogy célokat ad eléd az Úr, tervet 

dolgozol ki az elérésükre és elszámolással tartozol értük. Jézus a 

partról kisérte tekintetével Péteréket és minket is, örült az 

eredménynek, ma is örül. A döbbenetes gazdagság, a csodálatos 

halfogás Pétert önismeretre, majd a Mester követésére indította. 

Ne gátoljon bennünket se fáradtság, se kudarctól való félelem, 

merjünk cselekedni 2013-ban!

Ahová mindenkit szeretettel hívunk és várunk:

Január 13-án CSALÀDI VASÀRNAP: 

vidám, évkezdő játékos foglalkozás 16.30-tól 18 óráig, a 

gárdonyi iskola tornatermében.

Január 24-25. Ökumenikus istentiszteletek. 

Csütörtökön 17 órakor az agárdi katolikus templomban, 

pénteken 17 órakor Gárdonyban a református gyülekezeti 

házban. Ígét hírdet Karl Melinda református lelkész és Páli 

Balázs katolikus plébános, a testvéri találkozást szeretet-

vendégséggel tesszük meghittebbé. 

25-én, pénteken az istentisztelet után 18 órától Kelemen István 

színművész előadásában, Radnóti Miklós verseiben 

gyönyörködhetünk majd.

Rendszeres alkalmaink az új esztendőben, melyeknek 

színhelye: Gárdony Èlet Fája Gyülekezeti Ház:

Hétfőnként 15-17.órakor Tóparti-Festőiskola keretében 

jobb-agyféltekés rajztanfolyam, Borombovits Magdolna 

vezetésével.

Keddenként de.10-11.óra Mózeskosár baba-mama klub: 

mondókázás Vörös Villővel és egy 9 részes sorozat indul "Az 

érzelmi intelligencia( EQ) fejlesztése" címmel. 

Ugyancsak kedden, du.3-kor: Bibliaóra felnőtteknek. Isten 

jellemèt kutatjuk, Bibliánkat lapozva, több héten át. Aki 

szeretné bibliaismeretét gazdagítani, itt a helye!

Szerdánként 18 órától: kórus próba 

Az Èneklők gyülekezeti kórusunk vezetője Mohai Judit 

karnagy. Férfiak jelentkezését is várjuk.

Csütörtökönként 16-17.óra Háztartásban önállóan- házi 

praktikák, kézműveskedés. 

Nagyanyáink nyomába szeretnénk lépni, akik még 

megstoppolták a lyukas zoknit, gyógynövényekből készült 

teákkal gyógyítottak...

Pénteken 18-22 .óra Péntek Esti Ház fiataloknak: 

Beszélgetés izgalmas témákról, társastánc  Horváth Gábor 

tanár úr vezetésével, utána filmklub. 

Vasárnap 11 órakor összevont istentisztelet Gárdonyban, 

(januárban és februárban) a téli hideg miatt.

Alkalmaink tartalmasak, építőek, gyermekfelügyeletet 

mindenkor vállalunk. Honlapunkon tájékozódhatnak még 

sok eseményről: www.gardonyrefhir.hu

Szeretettel kivánunk Isten által megáldott új esztendőt a 

kedves Ovasónak és Családjának!

Karl Melinda ref. lelkész

A Gárdonyi Ipartestület 
2013. február 2-án 

19 órai kezdettel tartja 
hagyományos 

Iparosbálját 
Agárdon, a Nádas Étteremben

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 

Báli belépõ díja: 
7000 Ft

A bállal 
kapcsolatos információ: 

06-30/5661-731 vagy a
22/355-450 számon 

ügyfélfogadási idõben 
(9-12 óra között)  
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Több, mint fél éves előkészítő, szervező munka és számtalan 
egyeztetés után november végén útnak indult a 28 fős delegáció 
Lesquin-b, a (ejtsd: Löken) francia testvérvárosunkba. A 
franciák májusban jártak utoljára nálunk, nagyon jól érezték 
magukat, és viszontlátogatásra hívták a képviselőtestületet, és a 
lesquini kórussal közös szereplésre az Iglice népdalkört.

Azért az Iglice népdalkört hívták meg a civil szervezetek közül 
elsőként, mert gárdonyi látogatásaik alkalmával az Iglice mindig 
tevékenyen részt vesz a vendéglátásukban.

Amikor testvérvárosi küldöttség érkezik, mindig elviszem őket 

Testvérvárosaink

Francia testvérvárosunkban, Lesquin-ban jártunk

Dinnyésre is, és megkérem az Iglicét, hogy kenjenek meg 
néhány zsíros kenyeret, és énekeljenek a vendégeknek egy-
két szép magyar népdalt. Az Iglice mindig igazi, szívből jövő, 
magyaros vendéglátással várja a külföldieket.
Pálinka is, bor is kerül, sőt minden testvérvárosunk nyelvén 
megtanultak egy-egy dalt, amit ilyenkor elénekelnek,- a 
vendégek nagy örömére. Az első alkalommal a francia 
p o l g á r m e s t e r n e k  kö n n y  s z ö kö t t  a  s z e m é b e  a 
meghatottságtól, és már akkor elmondta, hogy a dinnyési 
asszonyokat meg szeretné hívni.
Szerencsére városunkban sok ilyen önzetlen, vendégszerető 
polgár lakik, ezért is működnek olyan jól testvérvárosi 
kapcsolataink. Ezúton is szeretném megköszönni Szabóné 
Hege Orsolyának, a kedves és  fáradhatatlan tolmácsolást. 
Mialatt küldöttségünk a karácsonyi vásárban gyönyörködött, 

a  po lgár mester  urakka l  és  a  ku l túráér t  fe le lős 
a l p o l g á r m e s t e r r e l  m e g b e s z é l t ü k  a  t o v á b b i 
csereprogramokat. A lesquini Senior Klub gárdonyi 
látogatásában, az angolul és németül tanuló gimnazisták 
kapcsolatfelvételében, valamint az Agárdi Öregfiúk és a 
Lesquini Seniorok barátságos labdarúgó mérkőzéseiben 
egyeztünk meg.

A látogatás további részleteiről, a magyar népzene, a táncház 
és az Iglice sikereiről olvassák el Laczkó Ildikó beszámolóját.
Méltán lehetünk büszkék az Iglice népdalkörre!

Dr. Erdei Péterné alpolgármester 

Testvérvárosaink boldog új évet kívántak városunknak. Többen 
megköszönték a gyümölcsöző együttműködést és a sok közös projektet. 
Idézzük a francia alpolgármesterek levelét, melyet magyarul írtak:

Kedves Barátaink!
Kívánunk Önöknek és mindenkinek, aki Önöknek kedves 
egészségben és boldogságban gazdag 2013-as új évet! 
Barátságunk és egyezményünk egyre erősebb, és reméljük, 
hogy ez a fontos kötelék a két település között a jövőben még 
szorosabb lehet, még több csodálatos, együtt töltött pillanattal 
ezekben a nehéz időkben!
Barátsággal üdvözli Önöket

Claudine és Jacquy alpolgármesterek, Lesquin



Közösség, oktatás, kultúra

Testvérvárosaink

Az Iglice Népdalkör december első hétvégéjén 
Lesquinbe utazott ,  francia testvérvárosunk 
meghívására. Gárdony város képviseletében a 
polgármester, valamint a város küldöttsége kelt útra. 
Én ezen az utazáson, mint Iglice-tag vettem részt, és 
azt a megtisztelő felkérést kaptam, hogy pár szóban 
számoljak be Önöknek az ott átélt élményeinkről. Így 
most próbálom idevarázsolni szavakban azokat a 
csodálatos élményeket, melyekben részünk lehetett. 

November 29.-én este érkeztünk meg Lesquinbe, 
egész napos utazást követően fáradtan, de 
vendéglátóink olyan kedvességgel és közvetlenséggel 
fogadtak bennünket, ami hamar feledtette velünk az 
utazás fáradalmait. 

Már odafelé a buszban –amivel a reptérről a 
szállásunkra vittek- igen jó hangulat kerekedett. Még a 
citera is előkerült és már ott megkezdődött részünkről 
a „hangolás” másnapi szereplésünkre.

A városka panziójában volt a szállásunk, ahol három éjszakát 
töltöttünk el. Francia barátaink egy csodálatos lakomával vártak 
minket már első este. 

Másnap reggel mentünk a polgármesteri hivatalba, ott 
találkoztunk a polgármesterrel, aki megmutatta az épületet, 
valamint kávéval, sütivel kínált minket. Innen egy magániskolába 
mentünk, ahol találkoztunk az iskola igazgatójával és pár diákkal, 
akikkel kicsit elbeszélgettünk, a kinti és hazai oktatás helyzetéről, 
ami azért volt fontos számunkra, mert több pedagógus is utazott 
velünk. Ez a találkozó annyira jól sikerült, hogy elképzelhető, hogy 
jövőre létrejön a két város diákjai között egy cserelátogatási 
program is.

Ezt követően tettünk egy sétát a békés, nyugodt kisváros 
rendezett utcácskáin és szép vöröstéglás házai között. Sétánk végén 
az impozáns városháza épületéhez érkeztünk, ahol a karácsonyra 
készülve éppen fenyőfát állították fel. Itt hatalmas megdöbbenéssel 
vettük észre, hogy a városházára a francia zászló mellé kitűzték a 
magyar lobogót is, ami végig kint is maradt a látogatásunk végéig. 
Nagyon megható volt már ez a gesztus is, de ezt még tovább 
fokozták azzal a kedvességgel, amivel körbevezettek minket az 
épületben és lesték minden kívánságunkat.

Bent az épületben megtekinthettünk azt a koncerttermet, ahol 
később felléptünk. 

Ezt követően mentünk át az idősek klubjába, ahol kedves 
hölgyek kávéval, süteménnyel fogadtak minket. Mi előadtunk 
nekünk egy kis dalcsokor válogatást, ami nagyon tetszett nekik. 
Elképzelhető, hogy jövő májusban, ők fognak meglátogatni minket, 
itt Gárdonyban. 

Ezt követően városnézésre indultunk Lille-ben, ami nem 
messze van attól a kisvárostól, ahol mi laktunk. Lille gyönyörű 
város, szép házakkal, rendezett terekkel, üzletekkel, kirakatokkal. 
Ami teljesen lenyűgözött, az a csodálatosan kivilágított utcák, terek, 
házak voltak. 

Megnéztük a karácsonyi vásárt is. Vásároltunk is ezt-azt az 
itthoniaknak.

Este visszautaztunk Lesquinbe, ahol a vacsorát követően 
következett a protokoll program, a kölcsönös köszöntések és a 
magunkkal vitt ajándékok átadása. Polgármesterünktől nagyon szép 
fatálakon magyaros ajándékokat kaptak, többek között 
pirospaprika, fokhagyma, stb. fenyőágakkal díszítve. 

Az Iglice Népdalkör nevében is többféle ajándékot készítettünk 
és adtunk át. Fotóalbumokban vittük ki és ajándékoztuk az idén 
májusban itt járt francia delegációról készült képeket. Láthatóan 

nagyon örültek mindennek.

Másnap reggel átsétáltunk a közeli sportcsarnokba, a karácsonyi 
vásárra ahol mi magyarok voltunk a fő vendégek az ünnepi megnyitón. 
Délben a francia polgármester üdvözlőbeszéde után a zenekar 
eljátszotta a magyar Himnuszt. Ezt követően a franciát, és ezen a 
ponton mi okoztunk meglepetést vendéglátóinknak, mert velük együtt 
énekeltük himnuszukat. Ezután előadtuk karácsonyi dalcsokrunkat, 
amivel nagy sikert arattunk.

Délután mentünk vissza a Városházára, ahol a koncertteremben 
léptünk fel. A műsorunk kissé kalandosan indult, ugyanis a színpad 
foglalt volt, így nem tudtunk a fellépés előtt ott hangpróbát tartani. A 
női WC-be tömörültünk, és nagy nevetések közepette ott tartottuk meg 
a hangpróbánkat, de alig tudtunk egy dalt elénekelni, már hívtak is a 
színpadra minket. A színpad azonban még nem volt kész. Már jött be a 
közönség, amikor segítőink még a mikrofonokat állították, a citerához 
hozták fel az asztalt a színpadra, mi meg csak ott álltunk és izgultunk… 

Végre elkezdhettük. Mi a népdalkör énekelt először, majd minket 
követett Lendvai Judit, aki gyönyörű hangján magyar népdalokat 
énekelt. Ez volt az a pont, amikor Judit hangjára megállt a levegő a 
teremben. Hihetetlenül szép volt. Ezután újra mi énekeltük, melyet Judit 
férje, Tibor kísért dudával, majd Barta Gyula játszott két citerán 
egyszerre. Befejezésül következett a betlehemes énekünk, melyben 
furulya, csengő, csörgő és triangulum is szerepelt.

Mit mondjak, óriási sikerünk volt! Állva tapsolt mindenki! Nagyon 
jól sikerült és felejthetetlen emlék maradt nekünk is a fellépés.

Vendéglátóink különösen a népdalokat méltányolták, mivel 
elmondásuk szerint náluk a népdal-éneklés nem annyira ismert. 
Egyébként három francia dalt is megtanultunk még itthon és azokat 
franciául énekeltük, volt, amit a franciák velünk együtt énekeltek. 
Egyszóval, (kettővel) jók voltunk!

Ezt követte egy állófogadás, majd Judit és férje, Tibor dudaszóval 
kísérve táncházat csináltak. Tanították a lépéseket, és mindenki be is állt, 
együtt roptuk a táncot éjfélig. Fantasztikus este volt!

Sajnos minden jónak egyszer vége szakad, másnap reggel indulnunk 
kellett haza…

Reggeli után bepakoltuk a bőröndjeinket a buszba, majd egy 
koszorúzási ünnepségen vettünk részt, az algériai háborúban elesett 
francia katonákra emlékeztünk közösen.

Fájó szívvel vettünk búcsút a reptéren francia barátainktól, és 
kölcsönösen fogadkoztunk, hogy hamarosan látjuk egymást 
Gárdonyban, vagy ismét náluk Lesquinben.

Csodálatos út volt, főleg a vendégszeretetük, kedvességük volt 
felejthetetlen.

Laczkó Ildikó, Iglice Népdalkör

Franciaországban jártunk…



Hírt adunk magunkról
Az „Életet az éveknek” agárdi nyugdíjas 

klub életéből.

Mögöttünk hagytuk a 2012. évet. Röviden összefoglalom az 
eltelt időszak történéseit. Hétfőnként rendszeresen 
megtartottuk a klubnapokat. Május hónapban a közösségi 
házunk udvarán a tavaszi nagytakarítást elvégeztük. 
Rendszeresen megtartottuk a soron következő klubtagok 
névnapját.
Az év folyamán a különböző ünnepeken és rendezvényeken 
részt vettünk. Pl.: Gárdonyi Géza Napokon, Augusztus 20. 
Nemzeti ünnepeinken, Október 23. stb.
Szerveztünk kirándulást Kaposvárra. Megtekintettük a város 
nevezetességeit, megnéztük a skanzen falut Szennán.
Megrendeztük, immár hagyományos karácsonyvárót, mely a 
klub életében egy kiemelt esemény. A klubtermet a tagok az 
alkalomhoz illően feldíszítették. Klausz Marika tanárnő 
vezetésével a kis diákok megható és kedves karácsonyi előadást 
adtak elő. Néhány társunk énekkel ill. verssel kedveskedett, 
ezzel is emelték az ünnep színvonalát.
A karácsonyváró ünnepünk sikeréhez szponzoraink is 
hozzájárultak. Ezúton mondunk köszönetet: Gárdony Város 
Önkormányzatának, ők a termet biztosítják egész évben. A jó 
hangulathoz a Csóbor Pincészet járult hozzá. A harapnivalót a 
Gesztenye ABC szolgáltatta. Egy szép tortával a Piramis 
cukrászda kedveskedett. Köszönjük nekik.
Szolid, de vidám házi ünnepségünk jó hangulatban telt el végül. 
Végül klub titkárunk köszöntötte a klubtagokat a közelgő újév 
alkalmából.
Ezúton kívánnak az Életet az éveknek – agárdi nyugdíjas klub 
tagjai Gárdony város lakóinak nagyon boldog és sikerekben 
gazdag újesztendőt! Ha valaki vagy valakik klubunk tagja 
szeretne lenni, minden hétfőn 14 – 16 óra között van klub 
összejövetel és akkor találkozhat velünk.
Szponzoroknak köszönet, és mindannyiunknak Boldog Új Évet 
Kívánunk.

Damniczky Ernő, vezetőségi tag

Az Agárdi Gyógyító Kert Baráti Kör  2013-ban is 

minden hónap utolsó szerdáján, januárban 30-án tartja 

foglalkozását az Agárdi Közösségi Házban 17 órai 

kezdettel.

Természetes  eszközökkel  - gyógyétkekkel és 

gyógynövényekkel – az ízületek betegségei 

megelőzése  és gyógyítása témáról tart előadást 

Sóspataki Ferenc.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a belépés ingyenes!

A Gárdonyi Bonsai Klub  2013-ban is, minden hónap 

utolsó csütörtökén,   tartja foglalkozását a Gárdonyi  

Nemzedékek Házában.  Januárban 31-én, 17.30 órai 

kezdettel Sóspataki Ferenc tart előadást és diavetítést: A 

Bonsai stílusok –második rész címmel.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a belépés ingyenes!

Agárdi Gyógyító Kert Baráti Kör és a 
Bonsai Klub januári programjai

Nyertes kulturális pályázatok

Örömmel adunk hírt róla, hogy a Gárdonyi Géza Könyvtár és 
Kulturális Központ által beadott pályázatok  közül ismét 
támogatták két munkánkat: a Nemzeti Kulturális Alap 
Közművelődési és Népművészet Kollégiumához beadott 
„Népdalköri találkozóval egybekötött 17. Országos és 
Térségi Minősítő lebonyolítására” pályázatra az NKA 
110.000 Ft-ot ítélt meg.  Az összeget a május 19-én 
megrendezésre kerülő népdalköri találkozóra fordítjuk. A 
program társrendezésben valósul meg a Fejér Megyei 
Művelődési Központtal. A rendezvény helyszíne a Dinnyési 
Templomkert és Hagyományőrző Központ, a program 
házigazdája az Iglice Népdalkör.
A TÁMOP-3.2.13-12/1 c. pályázati kiírásra beadott „Játszó 
művészetek” -kompetenciafejlesztő foglalkozások 
projektünk 25 000 000 Ft támogatásban részesült. A hat 
oktatási intézménnyel közösen megvalósítandó pályázatban 
megfogalmazott céljaink: a játék, a zene, a színház, az alkotó 
irodalom világába kalauzolni diákokat, óvodásokat. A tervezett 

művészeti foglalkozások megvalósításában részt vesznek a 
Budapestről érkezők mellett, városunk fiatal szakemberei is: 
Kiss G. László, Horváth Márk a jazz zene világából, Kővári 
Péter, Jónás Krisztina a komolyzenei kurzusok kapcsán, 
Takács Tamás és az Aegis Kulturális Alapítvány irodalmár 
szakemberei a Gárdonyi Emlékév kapcsán.  Komolyzenei és 
i roda lm i  ben t l aká sos  t ábo r ,  i roda lm i  ve r s eny, 
tehetséggondozó jazz és komolyzenei foglalkozások - 
melynek eredményeit a város lakosaival is szeretnénk 
megismertetni a Gárdonyi Emlékév alkalmain. 
A projekt megvalósítával szeretnénk kedvet csinálni a 
városban élő, sikeres, művészeti területen tevékenykedő fiatal 
szakemberek segítségével a zenei, irodalmi, színházi 
programokhoz. Szeretnénk közelebb vinni a gyerekeket, 
diákokat  a zene és kreatív művészeti ágak műveléséhez, 
szeretetéhez, bővítve ezzel a város kínálta kulturális 
szolgáltatásokat.

Ocsenás Kati, Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ



Köszönetet mondunk a 2012. december 22-i 
karácsonyváró ünnepség sikerességéért:

Teker István (kemencés lángos), Simon László, Csóbor Jenő 
(bor), Derecskei Gábor (krumpli, alma, tök), Buci Pékség 
(kenyér, pogácsa), Németh Imre (kávé, tea, forró csoki), 
Gesztenye ABC (csokimikulás), Piramis Cukrászda, 
Gambrinus Söröző, Városüzemeltetési Kft., Gyimesi Kornél 
(Nemzedékek Háza), Steiner Zsófia, Tulics Cukrászda. 
Köszönjük, azoknak, akik süteményt, sütőtököt sütöttek és 
felajánlották a programhoz. Az iskola és az óvoda 
munkatársainak, hogy idén is megsütötték a krumplit és a 
sütőtököt. Köszönjük a pedagógusok segítségét, akiknek 
diákjai, óvodásai gyönyörű képeslapokat készítettek a 
képeslapversenyre. Köszönjük a fellépőknek a fantasztikus 
programot: Agárdi Kicsinyek Kórusa, Zichyjújfalui 
Százszorszép mazsorett csoport, Keresztény Ifjúsági Kör, 
Bandiera zászlóforgató csoport, Iglice Népdalkör, Pir-
Kompánia tűzzsonglőr csapat, Alborada kórus, Betty 
zumba csoport, Gárdonyi óvoda - Alma csoport.
A képeslapverseny eredménye: Iskolások kategória 
I.hely: Földi Regina (Gárdony, 7. D) II. hely: Veres Boglárka 
(Agárd, 2. o.), III. hely: Bernáth Dorina (Agárd, 2.o.)  
Óvodások kategória: 
I. hely: Berta Anna (Csiga csoport), II. hely: Simon Eszter (Süni 
csoport), III. hely: Gecse Zilla (Kutyus csoport)
A sütemény-verseny eredménye: Édes sütemények: I. hely: Cséve-
Benkő Eszter „Nagyon mákos, kicsit narancsos” II. hely: 
Gerlangné Szabó Rozália (Nyárutó Nyugdíjas Klub) III. hely: 
Bárándi Antalné. Sós sütemények: I. hely: Csaba Zoltánné, II. 
hely: Cséve-Benkő Eszter „Az utca kedvence” sós-sajtos 
muffin.

Gárdonyi-Agárdi Polgári Körök



Disznótor a Dinnyési Templomkert és 

Hagyományõrzõ Turisztikai Központban

2013. január 26. szombat 9.00 - 19.00 h

disznótoros reggeli, ebéd, vacsora népzenével, 

lovaskocsizás, népi játszóház

bõvebb információ és jegyrendelés:

06 30 9011 973 (Ludassy Zsuzsa)

A pályázat célja: megjelenési lehetőséget biztosítani az ország 
bármely területéről érkező kistermelők, bio termelők, 
hungarikumot előállító élelmiszer manufaktúrák, kézművesek és 
kézműves élelmiszert készítők számára, akik úgy érzik, saját 
készítésű minőségi, kreatív termékeikkel hozzájárulnak a Vidék 
Mustra további sikeréhez. A rendezvény célja, hogy a vidék 
értékei, étkei folyamatosan jelen legyenek a főváros szívében, és 
lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a budapestiek és a turisták is 
megismerkedhessenek a vidéki kultúrával, gasztronómiával és a 
magyar kézműves mesterségekkel.
Termelők számára a jelentkezés alapfeltétele, hogy a termékeit 
Magyarországon, magyar alapanyagokból állítsa elő és magyar 
címkével lássa el. Kézművesek számára a jelentkezés alapfeltétele, 
hogy a termék Magyarországon készüljön.

Pályázat kistermelőknek, bio-termelőknek a 
Vidék Mustrán való megjelenésre

 A jelentkezés feltétele, hogy az árusító kötelezettséget 
vállal arra, hogy pavilonját megfelelő mennyiségű és 
minőségű áruval tudja ellátni a rendezvény teljes 
időtartama alatt (reggel 8:00 órától délután 18:00 óráig), 
valamint vállalja, hogy a felutazás költségeit saját maga 
fedezi. Jelentkezni elektronikus, illetve postai úton lehet a 
PÁLYÁZATI ADATLAP kitöltésével, mely letölthető a 
velenceitoleader.eu honlapról.
 A  p á l y á z a t i  a d a t l a p  k i t ö l t é s é t  köve t ő e n  a 
videkmustra@nakvi.hu e-mail címre, vagy a NAKVI 
postai címére (1223 Budapest, Park utca 2.) kell elküldeni a 
felületről kinyomtatott, 2 példány aláírt pályázati 
adatlapot.  A pályázati adatlaphoz kérjük, mellékeljenek 
képeket is az árusítani kívánt termékekről. A képeket 
elektronikus úton jpg, jpeg, vagy pdf  formátumban kérjük 
beküldeni.
 A rendezvény adatai:
Helyszín: a Vidékfejlesztési Minisztérium árkádja alatt
   1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Időpont: 2012. január 11. napjától, péntekenként, 
folyamatosan

Pályázatot hirdet a NAKVI vidéki termelők, kézművesek és 
kézműves élelmiszert készítők részére a Vidék Mustrán való 
részvételre január 11-től.
A  N e m ze t i  A g r á r s z a k t a n á c s a d á s i  K é p z é s i  é s 
Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) nyílt pályázatot hirdet a 
2013. január 11. napjától, péntekenként megrendezésre 
kerülő „Vidék Mustra – Termelői piac a főváros szívében” 
elnevezésű rendezvényen való részvételre vidéki termelők, 
kézművesek és kézműves élelmiszert készítők részére.

Csóbor siker a XIV. Országos rozé 
borversenyen 

Kunszentmiklóson, 2012. december 6-án Miklós napján 
került megrendezésre az országos rozé borverseny, ahol 250 
darab nevezett bor között a Csóbor rozé borok sikeresen 
szerepeltek:

 Cabernet Sauvignon Rosé       arany
 Kékfrankos Rosé                     arany
 Zweigelt Rosé                          ezüst

Gratulálunk!

Albumot jelentetett meg az Agárdi 
Pálinkafőzde

Kis magyar pomológia címmel hiánypótló művet mutatott be az 
ünnepélyes bemutatón L. Simon László az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és Czerván György a Vidékfejlesztési 
Minisztérium államtitkára, melyet az Agárdi Pálinkafőzde adott 
ki. 
Az albumban 30 festményről ( akvarell) készült nyomat, 
Kesselyák Rita képzőművész alkotásai láthatóak, valamint az 
ábrázolt almafajták leírásai s azok értelmezése Ambrus Lajos író 
tollából. Régi, őshonos gyümölcsök szerepelnek e válogatásban; 
ilyen típusú munka régen látott napvilágot. A kiadvány kapható az 
Agárdi Pálinkafőzdében, vagy webshopjukon keresztül is 
megvásárolható (www.agardi.hu)



foto: velenceito.info

belépõjegy: 1000 Ft

2013. január 18. 18.00 h

Nemzedékek Háza, Gárdony, Gárdonyi G. u. 1.

Magyar őstörténet 
a természettudományok 

tükrében

Bíró András Zsolt 
(humánbiológus-antropológus, a Kurultaj főszervezője) 

előadása

2013.

01.25.
19.00h
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belépőjegy:   800 Ft
diák/nyugd.: 600 Ft

2013-ban is minden hónapban, a harmadik hét péntekjén 17.30 h-tól gyermek és felnőtt táncház Agárdon, a Magtárban a 
Kákics zenekarral! Minden hónap második szombatján termelői piac Dinnyésen, a Hagyományőrző Központban! 

www.gardonykultura.hu



foto: velenceito.info

2013 Hirdessen 2013-ban is a Gárdonyiak Lapjában! 

Gárdony város lapja megjelenik havonta 3700 példányban.

Hirdetésfelvétel: 06 30 847 6088. info: gardonyiaklapja@gmail.com

Boldog új esztendõt kívánunk!


