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Tóth Attila fafaragó munka közben. A vele készült interjú a 11. oldalon olvasható. A város kulturális intézményeiben folyó 
szakkörökben a város fiataljai készülnek nagy meglepetésre, melyet június 22-én mutatnak be a Gárdonyi csillagok fesztiválon.



Kelemen István színművész és Dr. Vészi Magdolna tanárnő közös, 
sikeres programjuk az irodalmi estek sorozat, melyet a ireformátus 
gyülekezeti házban tartanak a nagylétszámú közönség örömére.

Kővári Péter orgonaművész január 31-én Takács Tamás irodalmár 
közreműködésével tartott jótékonysági koncertet Gárdonyban

Idén is szép szalagavató ünnepséget tartottak gimnazistáink, melyről 
bővebben a 10. oldalon olvashatnak.

A januári táncházunk a farsangi alakoskodás jegyében telt. A Kákics 
együttessel érkező székesfehérvári ifjú táncosok borica játékot mutattak 
be a Magtárban a táncház vendégeinek.

A doni hősök emlékére gyújtottunk máglyát január 11-én, pénteken. 
Dr. Erdei Péterné alpolgármester asszony mondott ünnepi beszédet.

Újévi jazz koncerttel köszöntöttük a 2013-as esztendőt a Nemzedékek 
Házában. A Swamp zenekar teltházas koncertet adott nekünk. Fotó: 
Kovács Dániel (diák, Pannon Egyetem, Veszprém)



2013. február 1-jén, a Turizmus Kft. hagyományos 
turisztikai évadnyitó fogadásán átvették az elismeréseket 
a turisztikai szakmai szervezetek díjazottjai.
 Az Év idegenvezetője Róth Péter, idegenvezető, Az Év autóbuszos 
személyszállítója Potsay Csaba egyéni vállalkozó, Az Év 
rendezvényszervezője Márta István, a Zsolnay Kulturális Negyed 
igazgatója, Az Év rendezvény-szolgáltatója Szántó András, a 
SYMA + SD Kft. tulajdonosa, Az Év idegenforgalmi oktatója 
Aubert Antal, a Pécsi Tudomány Egyetem Természet 
Tudományi Kar Földrajzi Intézet igazgatója, Az Év 
autókölcsönzője Horváth Ottó, az Eurorent Kft. ügyvezető 
igazgatója, Az Év turisztikai újságírója Vég Márton, a 
Világgazdaság újságírója 
Az Év TDM szervezete Gárdony Város és Térsége 
Turisztikai Egyesület, Az Év Tourinform Iroda Fenntartója 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Az Év 
munkaadója Dr. Maklári Lászlóné, a Hunguest Hotel Forrás 
igazgatója, Az Év repülőjegy-értékesítője Salacz Péter, a United4 
Skyline Tickets Kft. office managere, Az Év szállodása Katz 
Péter, a Danubius Health Spa Resort Bükfürdő és Sárvár 

igazgatója, Az Év vendéglőse Molnár Attila, az Arany Kaviár 
Étterem zulajdonosa, Az Év utazási irodása Simon András, a 
WECO Travel ügyvezető igazgatója, Az Év beutaztatója Rácsai 
Ágnes, a Microcosmos Utazási Iroda ügyvezető igazgatója, Az 
Év gasztronómusa Meskál Tibor, a Corinthia Hotel Budapest 
duty managere, Az Év kempingese Tóthné Keller Csilla, a 
Balaton Service Kft. ügyvezető igazgatója ,  Az Év 
egészségturizmus menedzsere Móricz Szilvia, a Boscolo Budapest 
marketing és PR managere.                       (Forrás: turizmus.com)

Gárdony Város Térsége Turisztikai Egyesület elnöke 
Vértes Tibor, a  TDM munkaszervezet vezetője Somossy 
Eszter. TDM munkatárs: Csőgör Mónika. Gratulálunk, 
munkájukhoz további sikereket kívánunk! 

Gárdonyi siker! Az Év TDM szervezete a 
Gárdony Város és Térsége 

Turisztikai Egyesület !

A Magyar Vitorlázó Szövetség (MVSZ) a Velencei-tavi Vízi 
Sportiskolát (VVSI) működtető Pro Rekreatione Közhasznú 
Nonprofit Kft.-vel és a Zánka - Új Nemzedék Központ 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött keretmegállapodást, 
mely szerint a két központ befogadja a Magyar Vitorlás 
Akadémia rendszerét.
Az MVSZ-nek az MTI-hez kedden eljuttatott közleménye 

szerint az egyezség alapján a két állami kezelésben lévő vízi 
sportbázis telephelyein segítik az MVSZ szakmai programját a 
tan- és vizsgaanyagok, szakmai rendezvények és a 
képzésszervezés megvalósításakor, az edzőkkel, oktatókkal, 
versenyzőkkel szemben támasztott elvárások meghatározása 
során, valamint a vitorlás létesítmények és eszközök 
beszerzése, fejlesztése tárgyában készülő fejlesztési 
koncepciók kialakításában.
A szövetség jelezte, a felek együtt dolgoznak majd, hogy 
további akadémiai központok jöjjenek létre a Balatonnál és a 
Fertő tavon. A VVSI kezdeményező és menedzserszerepet lát 
el a Festetics Hajós Klaszter működtetésében is.
A közlemény szerint a megállapodással újabb erőforrások 
jelennek meg a Festetics György Program részeként működő 
Magyar Vitorlás Akadémia rendszerén belül az utánpótlás 
nevelésben és szakemberképzésben.
"A stratégiai megállapodással 20 év után végre újra aktiválni 
lehet kellő szakmai tartalommal és programokkal e két vízi 
sportbázist, amelynek a fizikai megújulása is folyamatban van" 
- áll a közleményben.

Forrás: MTI

Magyar Vitorlás Akadémia a Velencei-tavon

Hajdúszoboszlón 8 nap (7 éjszaka)  félpanzióval 
(üdülési adóval együtt) családias környezetben!
Igénybe lehet venni: 
2013. január 15-től május 20-ig 20.000,- Ft
2013. május 20-tól augusztus 31-ig 25.000,- Ft 
2013. szeptember 1-től december 31-ig  20.000,- Ft 

Nyugdíjasok és pihenni vágyók figyelem! 

Érdeklődni a következő 
telefonszámon lehet: 
06(22) 356-009

Az ellátás elsőosztályú, 
vasárnaptól-vasárnapig 

20.000,- Ft. 



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

Tisztelt Gárdonyi Polgárok!

Február első hétfője sajnos 
t r a g i k u s  h í r r e l  k e z d ő d ö t t . 
Kisvárosunk közismert és elismert 
körzeti orvosa, háziorvosa, dr. Bátai 
Zsolt 76 éves korában váratlanul 
elhunyt. 

Bátai Zsoltot a 70-es évek 
kö z e p é n  i s m e r t e m  m e g.  A 
rendszerváltoztatás után több 

cikluson át képviselőtársak voltunk és ezen évek alatt igazi 
társakká, reményeim szerint barátokká lettünk. Az utóbbi 
években  a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagjaként 
segítette képviselő-testületünk munkáját. 

Szeretett családapa és férj, kiváló szakember és igazi 
lokálpatrióta volt. Dr. Bátai Zsolt valamennyiünk számára 
mérhetetlen veszteség. Tisztelettel őrizzük emlékét. 

Tisztelt Gárdonyiak!

A Miniszterelnök Úr által bejelentett adósságkonszolidáció 
első részeként az 5000 fő alatti települések adósságának teljes 
átvállalása december végére lezárult. November óta nagy 
izgalommal vártuk az 5000 lakosnál nagyobb települések – 
elsősorban Gárdony – adósságrendezésének megkezdését. 
Január első felében a Belügyminisztériumban minden érintett 
polgármester részletes tájékoztatást kapott a június végén 
záruló folyamatról. Vajon mi hány százalékot kapunk? – tettük 
fel egymásnak a kérdést. A többség 40-50 %-ban 
gondolkodott, de nagyobb összeg átvállalásában is 
reménykedtünk. A Belügyminisztérium honlapján hamarosan 
megjelent: Gárdony 70 % !!

Minden olvasóban felmerülő kérdések közül kettőre 
szeretnék válaszolni. 

1) Mi volt a számítás alapja? 
Az előző évben kisvárosunk hivatala által beszedett 

iparűzési adó összegét viszonyították lakosságunk 
létszámához. Így alakult ki az adóerőt mutató szám. Ez 
esetünkben kb. 11.000,- Ft/fő összeget jelentett.   

2) Gárdony miért kapott 70 % adósságelengedést? 
Gárdony 11.000,- Ft-os mutatójával bekerült a 10000 – 

30000 lakost számláló városok halmazába (pl. Mór, Sárbogárd, 
Bicske, Komárom, stb.). Ezen településeket mutatóik alapján 
négy csoportba osztották. Az adóerő mutató  szerint 
legtehetősebbek 40 %, a kevésbé erősek 50 %, a gyengébbek 60 
% és a leggyengébbek 70 % adósságkonszolidációban 
részesülnek. 

Egy példával szeretném érthetővé tenni a döntést. 
Mór 1.600.000.000,- Ft iparűzési adót szed be évente. 

Lakosságszáma kb. 16.000 fő. Mutatója 100.000,- Ft/lakos. Így 
Mór 40 %-ot, mi a 11.000,- Ft/fős mutatónkkal 70 %-ot 
kaptunk. Mór kiemelkedő adóbevételeiből könnyebben fizeti 
ki maradék adósságát, mint mi. 

Sajnos városunk összes adóbevétele csak 400 millió forint 
körül alakul. Az örömhír óta a Belügyminisztérium vezető 

köztisztviselői minden adóssággal bíró önkormányzatot 
tárgyalásra hívtak. Delegációnk örömmel hallotta tőlük, hogy 
a hír igaz. Gárdony összes  adósságának 70 %-át, kb. 980.000 
millió forintot a kormányzat átvállal. A 980.000 millió forintos 
tartozás és a hosszú éveken át esedékes kamatok 
megfizetésétől is megszabadulunk. Az előző két kormányzati 
ciklusban felhalmozott adósságok nagy részét a mai 
kormányzat az önkormányzatok helyett visszafizeti a 
bankoknak tekintet nélkül polgármestereik pártbéli 
hovatartozására. (Székesfehérvár 40 %, Szeged 50 %)

Kedves Gárdonyiak! 
A konszolidációt szabályozó törvény lehetőséget ad az 

adóerő szerint megállapított mértéken felüli eltérítésre is.  
A számunkra biztosított tárgyalás alkalmával elhangzott 

érveink és összeállított anyagunk alapján reményünk lehet 
arra, hogy a döntéshozók a 70 %-os arányt 80 %-ra növeljék. 

Adós ság szo l g á l a tunk  a 
jelenlegi árfolyamon számítva, 
éves szinten kb. 140.000 millió 
forintról 40 millió forintra 
csökken. Ennél jobb hírről még 
nem számoltam be Önöknek! 

Tóth István 
polgármester



Tájékoztató a Képviselőtestület üléséről

    2013. január 16-án ez évi első ülését tartotta  
   Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-
        testülete. 

1.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal épületére 
telepítendő napelemes rendszerrel kapcsolatban 
döntött a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról.

2.) A Képviselő-testület  tagja i  meghatározták a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2013. évi 
teljesítménycéljait. 

3.) Döntés született a „Gárdony város vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdoni jogok gyakorlásáról” 
szóló 24/2004. (V.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.

4.) A Képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy a 
testvérvárosi kapcsolatos ápolása céljából az 
önkormányzat indulni kíván az Európai Unió „Európa a 
Polgárokért programban a testvérvárosi kapcsolatok 
találkozója” elnevezésű pályázaton, melynek érdekében 
döntött a pályázati dokumentációt elkészítő cég 

kiválasztásáról. 
5.) Döntés született egy névhasználati kérelem tárgyában, 

melynek nyomán egy helyi cég az „Agárdi” nevet 
használhatja. 

6.) A Képviselő-testület korábbi döntéséhez kapcsolódva 
villamos energia kereskedelmi szerződés elfogadásának 
tárgyában hozott határozatot. 

7.) A Képviselő-testület tagjai ingatlan értékesítése 
tárgyában hoztak döntést, elfogadva az arra vonatkozó 
előszerződést. 

8.) A városban tanuló gimnazista gyerekek nemzetközi 
konferencián való részvétele céljából döntés született a 
rászoruló fiatalok támogatásáról. 

9.) A Képviselő-testület zárt ülésen a Fejér Megyei 
Önkormányzati kitüntető címekre vonatkozó javaslat 
tárgyában hozott döntést. 

10.) Zárt ülésen tárgyalták meg a Képviselő-testület tagjai 
egy közlekedéssel kapcsolatban felmerült kártérítési 
kérelmet. 

Jankovics Zoltánné  aljegyző 

2013. január 1-én megalakult a Fejér Megyei 
Kormányhivatal  Gárdonyi Járási Hivatala. A Járási 
Hivatal a Városháza épületében működik, 2483 
Gárdony, Szabadság út 20-22. szám alatt. 

A Járási Hivatalhoz tartozik a korábban a Polgármesteri Hivatal 
szervezeti egységeként működő Okmányira és Gyámhivatal is. 

A jegyző gyámhatósági feladataiból a védelembe vétellel, az 
iskoláztatási támogatás felfüggesztésével, illetve megvonásával, 
valamint az ideiglenes hatályú elhelyezéssel kapcsolatos 
feladatok a Járási Hivatal Gyámhivatalához kerültek. 

A működési engedélyezéssel, telephely engedélyezéssel, 
magánszálláshelyekkel kapcsolatos ügyek a jövőben az 
Okmányiroda helyett a Polgármesteri Hivatalban intézhetőek. 

A jegyző által ellátott szociális feladatok közül a Járási 
Hivatalhoz kerültek át az alábbi ügyek: 

 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása 

 időskorúak járadékának megállapítása és folyósítása

 ápolási díj megállapítása és folyósítása azon esetekben, ha az 
ápolt személy súlyosan fogyatékos vagy 18 év alatti tartósan 
beteg 

  közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása, 
amennyiben az igénylő alanyi jogon, illetve a szociális 
törvényben meghatározott feltételek alapján jogosult az 
ellátásra 

Továbbra is a Polgármesteri Hivatalban intézhetőek az alábbi 
gyermekvédelmi és szociális ellátásokra vonatkozó ügyek:

Tájékoztató a Járási Hivatalok megalakulásával kapcsolatos változásokról

   gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
  megállapítása 

óvodáztatási támogatás megállapítása 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása 

születési hozzájárulás megállapítása 

lakásfenntartási támogatás megállapítása 

   aktív korúak ellátására (rendszeres szociális segélyre, 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra) való 
jogosultság megállapítása 

átmeneti segély, temetési segély megállapítása 

   az Önkormányzat rendeletében foglaltak feltételek 
alapján ápolási díjra való jogosultság megállapítása, 
amennyiben az ápolt személy tartósan beteg, 18 év 
feletti tartósan beteg

    az Önkormányzat rendeletében foglalt feltételek 
a lapján közg yóg yel látásra való jogosultság  
megállapítása 

Jankovics Zoltánné aljegyző 



Közzététel, hirdetmény

Tájékoztató 

A Magyar Állatorvosi 
Kamara Elnöksége 2013. 
január 16-án határozatot 
hozott az ebek 
összevezetéses veszettség 

elleni védőoltásával összefüggésben: 

Az oltást végezni kívánó szolgáltató állatorvos az ebek 
összevezetéses veszettség elleni védőoltásának helyszínére és 
időpontjára vonatkozó valamennyi előzetes (lakossági) 
tájékoztatón, szórólapon jól olvasható módon köteles 
feltűntetni az alábbi figyelmeztetést:

2013. január 1-től a veszettség elleni védekezés részletes 
szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § 
(7) bekezdése szerint: 

„Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel 
megjelölt eb oltható:”
továbbá
A 147/2004. (X.1.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése szerint: 
„Kedvtelésből tartott állatok részére szervezett – 
összevezetéssel történő - tömeges mikrochip-behelyezés 
tilos.”

A két vonatkozó jogszabály alapján az összevezetéses oltás 
során csak mikrochippel korábban már megjelölt eb oltható be, 
az összevezetéses veszettség elleni védőoltás beadása a 
mikrochipezéssel nem köthető össze. 

Ennek alapján a 2013. május-június hónapban az 
önkormányzat és a szolgáltató állatorvos által közösen 
szervezett ún. tömeges veszettség elleni oltás során kizárólag a 
mikrochippel ellátott ebek oldhatóak be.

Jankovics Zoltánné aljegyző 

A sport és kultúra támogatása városunkban

Gárdony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 
sport támogatására 2.100.000.-Ft, a kultúra támogatására 
500.000.-Ft előirányzat volt biztosítva. Az előirányzatok az 
Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság döntésének 
megfelelően, az alábbi szervezetek, egyesületek támogatására 
került felhasználásra:

Sport támogatása
15 pályázóból 11 kapott támogatást, összesen 2.100.000.-Ft 
összegben.
 Szurok Eta                                                         40.000.-
 Pók János (Tóparty Futópartyra)                       320.000.-
  Agárdi Tenisz Club                                           135.000.-
  Csereklei Petra Izolda teniszező                          15.000.-
 Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. evezős

 szakosztálya                                                       50.000.- 
  Velencei-tavi Utánpótlás és Női Rögbi Civil Szervezet 

                                                                           50.000.-
 Dinnyési SE                                                       600.000.-
 Gárdonyi VSC                                                    800.000.-
 Gárdony Női Futball Club                                    20.000.-
 György László egyéni vállalkozó                           30.000.-
 Csankó Tibor                                                       40.000.-

Kultúra támogatása
9 pályázó volt, összesen 500.000.-Ft összegben kaptak 
támogatást.
 „Iglice” Népdalkör                                            100.000.-
 Magyar-Finn Baráti Kör                                       20.000.-
 Egészségdokk Közhasznú Alapítvány                  30.000.-
 Kiss G. László jazz-zenész                                   50.000.-
 Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány         60.000.-
 Kacagány Citerazenekar                                      60.000.-
 Velencei-tavi Művészetbarátok Köre                   50.000.-
 Jónás Krisztina operaénekes                                70.000.-
 Nyári nomád táboroztatás  gyerekeknek              60.000.-

2013. évi Sport alap és Kulturális alap pályázati kiírások február 
közepétől várhatók.

Gárdony Város Önkormányzata

2013. február 22-én    8-10 óráig:          Gárdony Város Polgármesteri Hivatala, Gárdony; Szabadság u. 20-22.
2013. március 8-án    8-10 óráig:           Nagyvenyim Község Polgármesteri Hivatala; Nagyvenyim, Fő u. 43.
2013. március 29-én  8-10 óráig:           Pákozd Község Polgármesteri Hivatala, Pákozd, Hősök tere 9.
2013. április 19-én     8-10 óráig:           Iváncsa Község Polgármesteri Hivatala, Iváncsa, Fő u. 61/b
2013. május 3-án       8-10 óráig:           Velence Város Polgármesteri Hivatala, Velence, Tópart u. 26.
2013. május 17-én     8-10 óráig:           Nagykarácsony Község Polgármesteri Hivatala, Petőfi Sándor u. 27.
2013. május 31-én     8-10 óráig:           Kulcs Község Polgármesteri Hivatala, Kulcs, Kossuth Lajos u. 83.

 2013. jún. 21-én         8-10 óráig           Perkáta Község Önkormányzata, Perkáta, Szabadság tér 1.

L. Simon László kultúráért felelős államtitkár, Fejér megye 4. számú választókerülete országgyűlési 
képviselőjének 2013. első félévi ügyfélfogadási rendje:
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Tájékoztató 
az önkormányzati adósságátvállalásról

Az elmúlt időszakban a közigazgatás átalakításának 
keretében megtörtént a helyi igazgatás és önkormányzás jogi 
rendszerének megújítása, ennek során újraszabályozásra 
kerültek az önkormányzatok működésére vonatkozó 
törvények is. 

Új, szigorúbb gazdálkodási szabályok és új feltételek mellett 
kell biztosítani a közszolgáltatások megfelelő színvonalú 
ellátását, ezért szükségessé vált az önkormányzatok pénzügyi, 
gazdasági rendszerének megszilárdítása. Ennek egyik pillére az 
önkormányzatok adósságának átvállalása, amelynek 
előkészítése 2012. II. félévben kezdődött. Az állam első 
lépésként az 5.000 fő lakosságszám alatti önkormányzatok 
adósságát teljes egészében átvállalta 2012. december 31-ig. Az 
5.000 fő lakosságszám feletti önkormányzatok adósságának 
konszolidálása több lépcsőben, 2013. június 28-ig lezárul. 

Az adósságátvállalás részletes szabályait a Magyarország 
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény 72-76. §-ai tartalmazzák. Az állam az önkormányzat 
2012. december 31-ei, az átvállalás időpontjában fennálló 
adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig 
számított járulékai összegét részben átvállalja. Az 
adósságátvállalás mértékének alapja az átvállalással érintett 
önkormányzat 2012. június 30-ai egy főre jutó iparűzési 
adóerő-képességének és az átvállalással érintett önkormányzat 
település kategóriája adóerő-képessége korrigált átlagának 
egymáshoz viszonyított aránya alapján került meghatározásra.  
A lakosságszámot a személyi adat- és lakcímnyilvántartás 2012. 
január 01-i lakóhely adatai alapján kell figyelembe venni.

Az adósságátvállalás önkormányzatunkat is érinti. 

Gárdony lakosságszáma 2012. január 01-én 10.125 fő, 
melynek figyelembe vételével településkategóriánk: 10.000 főt 
elérő vagy azt meghaladó lakosságszámmal rendelkező egyéb 
város. Az egy főre jutó iparűzési adóerő-képességünk (11.723,- 
Ft/fő) kategóriánkhoz viszonyítva nagyon alacsony, így a 
t ö r v é n y i  e l ő í r á s  a l a p j á n   ö n k o r m á n y z a t u n k 
adósságátvállalásának mértéke az adósság 70 %-a. 

Az adósságrendezési eljárás során 2013. január 11-ig kellett 
adatot szolgáltatnunk előzetes banki egyeztetés alapján a 
fennálló adósság mértékéről a Magyar Államkincstár részére, 
amely szervezet az adatszolgáltatást ellenőrizte, és január 18-ig 
t o v á b b í t o t t a  a z  á l l a m h á z t a r t á s é r t ,  é s  a  h e l y i 
önkormányzatokért felelős miniszterek részére. Ezt követően 
a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium 
k é p v i s e l ő i  2 0 1 3 .  j a nu á r  2 4 - é n  a  Fe j é r  M e g y e i 
Kormányhivatalban egyeztettek önkormányzatunkkal. Az 
egyeztetés során településünk speciális adottságaira tekintettel 
kérelmet nyújtottunk be többlet-adósság átvállalása iránt, 
mivel ezen kérelem benyújtására lehetőséget biztosít a 
költségvetési törvény. Indokaink elfogadása esetén 
reményeink szerint 10 százalékkal nőhet az átvállalás mértéke. 

Fentiek figyelembe vételével az adósságátvállalás pontos 
mértékéről az érintett miniszterek és az önkormányzat 
legkésőbb 2013. február 28-ig megállapodást kötnek, majd 
ennek alapján 2013. június 28-ig köt megállapodást az 
önkormányzat, a bank, és az államháztartásért felelős 
miniszter. 

Gárdony, 2013. február 5.
Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

Im 
memoriam 
Dr. Bátai 

Zsolt
2013. február 03-

á n  t r a g i k u s 
hirtelenséggel elhunyt 
D r .  B á t a i  Z s o l t , 
városunk közismert és 
szeretett nyugdíjas 
o r vo s a ,  G á r d o n y 
Város Önkormányzat 
E g é s z s é g ü g y i  é s 

Szociális Bizottságának tagja.

Bátai Zsolt 1937. március 5-én született Szombathelyen. 
A székesfehérvári József  Attila Gimnáziumban érettségizett, 
majd a szegedi Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi 
diplomát. 

40 évet dolgozott körzeti, majd háziorvosként, előbb 
Ajkán, majd 28 éven át Agárdon és Zichyújfaluban.

Feleségével és ma már felnőtt két gyermekével 1973. óta 
élt városunkban. 

2002-ben Gárdony Város Képviselő-testületének tagja 
lett ,  ahol két önkor mányzat i  c ikluson keresztül 
közreműködött a város közéletében. 2002. és 2010. között a 
Népjóléti, majd Egészségügyi és Szociális Bizottság 
Elnökeként vállalt tevékeny részt a rászorult emberek 
ügyeinek intézésében, kérelmeinek elbírálásában, a település 
egészségügyi helyzetének, ellátásának javításában. 2010. óta 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjaként 
tevékenykedett.

Hivatásának és családjának élő, szerény, kedves, 
megbízható ember volt, akit mindig érdekeltek a közügyek. 
Rendszeresen találkozhattunk vele a városi ünnepségeken, 
megemlékezéseken, társadalmi fórumokon. 9 éve tagja volt 
az Agárdi Lokálpatrióták Társaságának.

Munkásságát a Képviselő-testület 1999-ben „Gárdony 
Városért” kitüntető cím adományozásával ismerte el.

Halálával egy őszinte embert és igaz barátot veszítettünk 
el.

Dr. Bátai Zsoltot Gárdony Város Önkormányzata saját 
halottjának tekinti.

Gárdony Város Önkormányzata
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Katolikus 
hírek

A Gárdonyi Szent 
J ó z s e f  K a r i t á s z 
csoport köszönetet 
m o n d 
mindazoknak, akik 
k é r é s ü n k r e 

bármily módon hozzájárultak a nehéz sorsú gárdonyi és 
csiribpusztai családok karácsonyi megajándékozásához. 
Köszönjük a múlt évben kapott különféle tárgyi adományokat 
és játékszereket, amelyeket részben elajándékoztunk, részben 
bolhapiacainkon és a városi Karácsonyváró kirakodóvásáron 
értékesítettünk. Évről évre így adódik össze a karitatív célra 
fordítható pénzösszegünk jelentős része. 
Az Országos Katolikus Karitász által meghirdetett "Egymillió 
csillag a szegényekért" elnevezésű akcióba karitász csoportunk is 
bekapcsolódott, és a templomba járó Testvéreken kívül 
támogatást kértünk ismerősöktől, szomszédoktól és 
barátoktól. Köszönjük Mindnyájuk nagylelkű adakozását és 
bizalmát! Összesen 64.450 Ft gyűlt össze a szegények 
megsegítésére felajánlott pénzadományokból.
Tartósélelmiszer vásárlásra 140 000 Ft-ot fordíthattunk ezen a 
karácsonyon. 78 db egységes csomagot készítettünk, amelyből 
25-öt csiribi, 53-at gárdonyi családoknak szántunk.
Karácsonyra több és tartalmasabb élelmiszercsomagot 

tudtunk összeállítani a rászoruló családoknak, mint az előző 
években. Ezt segítette az értékesíthető tárgyak bősége, a 
karitász-gyertyákért felajánlott jelentős pénzösszeg is, 
valamint a Kavics Családközösség 40 000 Ft értékű 
élelmiszeradományával egészíthettük ki a gárdonyi családok 
egységes csomagjait, és egy csiribi családnak rendkívüli 
élelmiszersegélyre is jutott belőle. 
Istentől megáldott, békés új esztendőt, jó egészséget kívánunk! 
A Gárdonyi Karitász Csoport nevében: Imrik Györgyné, 
Gizike 
Hamvazószerda - nagyböjt kezdete: A húsvétot megelőző 
negyvennapos nagyböjt kezdete, a hamvazószerda idén 
február 13-ára esik. A nagyböjt a keresztények számára 
bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a hitben való 
elmélyülésre. A hamvazószerda abból az ősi hagyományból 
ered, hogy a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a 
fejükre. Ennek emlékét a mai napig őrzi a szertartás: az előző 
évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap ezen a 
napon (és nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a hívek 
homlokára, miközben ezt mondja: Emlékezzél, ember, hogy 
porból vagy és porrá leszel! A hamu egyszerre jelképezi az 
elmúlást és a megtisztulást.
Február 13-án, hamvazószerdán Gárdonyban 16:30 kor, 
Agárdon 18 órakor lesz szentmise. Nagyböjti időben 
péntekenként keresztutat tartunk: Gárdonyban 16 órakor, 
Agárdon 17:30-kor.

Összeállította: Fánczi Gábor

Ökumenikus 
Napok  – január 
24-én katolikus 
testvéreinknél 

vendégeskedtünk 
Agárdon

A z  ö k u m e n i k u s 
napok e lső jén az 

Agárdi Katolikus Templomban tartott szolgálatot Karl 
Melinda lelkész asszony. Szolgálatában kiemelte fontosságát 
annak, hogy kis városi közösségünkben a Jézus útját követők 
minél jobban megismerjék egymást, támogassuk egymást nagy 
közös célunk kiteljesítésében. A hirdetett ige átéléséhez, 
megértéséhez Éneklők kórusunk adott minőségi lelki pluszt. 
Az istentisztelet végén katolikus testvéreink szeretetszolgálatát 
és a kedves beszélgetéseket élvezhettük.
Ökumenikus istentisztelet január 25-én –  Gárdonyban
Január 25-én, péntek délután, viszonozandó a csütörtök 
délutáni református látogatást, katolikus testvéreink jöttek el 
hozzánk – mint az már évente ilyenkor egyre inkább 
szokásossá válik. Szépen megtelt a gyülekezeti terem 5 órára, s 
Páli Balázs plébános úr szolgálatát hallhattuk elsőként. Az 
ak tuá l i s  i g e ré sz  J ános  evangé l iumábó l  szó l t .  A 
mindnyájunknak létszükséglet friss víz áhítása átitatja 
mindannyiunk életét. A szolgálatot követően a plébános úr a 
katolikus testvérek ez évi aktuális eseményeiről, életük 
jellemző mozzanatairól beszélt. Ez követően az emeleti 
társalgóban a hosszú megterített asztal körül “kiscsoportos” 

beszélgetésekkel folytatódott az este. Hat órára megtörtént a 
beszerelés és Kelemen István színművész közel félórás 
hangulatos vers és ének egyvelegében mártózhattak meg a 
résztvevők.
Pályaválasztási óra a Chernelben
A Chernel Általános Iskola és Gimnázium jövőre végzős 
osztályában tartottunk pályaválasztási órát. A vendégeink a 
Károli Gáspár Református Egyetem tanára, Hansági Ágnes 
asszony és tanszékvezető tanára, Sárközy Miklós volt.Az 
egyetem átfogó bemutatása mellett sok információ hangzott el 
azokról a pluszokról, melyek nincsenek benne az egyébként 
kiosztásra került ismertető anyagokban. 
Igaz a 12. g osztály még csak harmadikos, de így időben képbe 
kerülhettek egy mindenki számára nyitva álló színvonalas 
egyetemet illetően, mely méreteiben nem nagy, hiszen alig 20 
éve alakult. Az egyetem református jellegénél fogva is remek 
lelki közösséget kínál az ott tanulóknak, adottságai pedig szinte 
egyedülállóak, akár a térítéses helyek arányát tekintve, akár 
például a Budapest belvárosi elhelyezkedése okán közelében 
lévő legnagyobb könyvtárak megközelíthetőségét illetően.

Református hírek
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„Minden hétre egy 
Gárdonyi Géza mese!”

Gárdonyi Géza emlékév 2013 az író 
születésének 150. évfordulója az év 
jelmondata: „Tollal a csillagokig”
„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát 
kaptunk örökségbe, de mintha egyre 
gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe 
szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, 
ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk 

tovább az eleinktől kapott,élethosszig érvényes, értékes, unokáink 
számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!”  - A Magyar 
Olvasástársaság felhívásából

 „Minden hétre egy Gárdonyi Géza mese!”
Kedves Óvodapedagógusok, Szülők és Nagyszülők!

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat 
adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk az írónak, 
továbbadjuk szellemi értékeit. 

A Magyar Kultúra Napján az agárdi Parkerdei Óvoda azzal 
a felhívással fordul az óvodákhoz, családokhoz, hogy minden 
csoport, kisgyermek mesepolcán legyen ott legalább egy 
Gárdonyi Géza mesegyűjtemény. Az óvodai és otthoni 
mindennapos mesélés szokása közben pedig hetente egyszer, 
elalvás előtt, megkülönböztetett tisztelettel forduljunk meséi 
felé.

 „Az a kisgyerek, akinek rendszeresen mesét olvasnak, 
felnőttként is szeretni fogja a könyvet, hiszen abban nőtt fel, 
hogy a papírlapokból valami jó, izgalmas, érdekes, szép dolog 
bontakozik ki.” Győri János, a Magyar Olvasástársaság 
(HUNRA) elnöke

Gartainé Mérőfi Ilona óvodavezető

„Tudok én egy jó 
játékot, - mondja 
nagyapó, - majd 
elmulatunk ezzel 

mindjárt” 

A Gárdonyi Óvoda felhívása óvodavezetők 
részére társasjáték alkotó pályázatra

2013-ban ünnepeljük Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulóját. 
A Jubileumi Emlékév során nagyszabású programok megvalósítására 
készül Gárdony városa, amelynek részesei lehetnek a Velencei-tó 
környéki óvodák is. Ebből az alkalomból társasjáték alkotó pályázatot 
hirdet a Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodája.
Témája:
Egy Gárdonyi Géza meséből alkotott asztali társasjáték 
(3 meséből lehet választani: Lúdháború, Ugri meg 
Bugri, Egérvadászat )
Általános feltételek:
- Minden óvoda 1 pályamunkát adhat be papír alapon v. 
elektronikus formában
- A pályamunkák fedőlapján szerepeljen az óvoda neve, címe, 
egyéb elérhetőségei, a játék tervezőinek neve és elérhetőségeik
- A pályamunkákat az óvoda pedagógusai készítsék el
A játékterv kivitelezésének feltételei:
- Egy pályamunka max. 5 A/4-es oldal terjedelmű legyen

-  l á t v á n y t e r v v e l 
kiegészítve
- pontos játékszabállyal 
mellékelve
- eset leg prototípus 
formájában (ez nem 
kötelező)
- tartalmazza a játék 
hozzávetőleges méreteit 
(pl. dobókockás – lépegetős játék esetén a játéktábla mérete)
- a játék anyagát (papír, fa stb.)
A játékterveket szakmai zsűri bírálja el. Az I. helyezett óvoda 
pályamunkáját a játéktervben megadott paraméterek szerint 
legyártatjuk annyi darabszámban, ahány csoporttal az óvoda 
rendelkezik. A II.-III. helyezett óvoda értékes ajándékokban 
részesül. A pályamunkákat az óvoda címére kérjük beküldeni: 
2 4 8 3 .  G á r d o n y ,  P o s t a  u .  2 0 .  E - m a i l : 
postaovi@gardonyiovoda.t-online.hu

A pályázat beadási határideje: 2013. febr. 28.
A beérkezett pályamunkák elbírálását követően a 
nyerteseket levélben értesítjük. Az I. II. III. helyezett a 
legyártott társasjátékokat és az egyéb nyereményeket 2013. 
augusztus 03-án, Gárdonyi Géza 150. születésnapi 
rendezvényén veheti át. Minden pályázónak jó munkát 
kívánunk!

Kálmánné Sasvári Andrea óvodavezető
 Rodics Eszter Az Emlékév Gárdonyban főszervezője

Torda M. Enikő óvónő, szervező 30 566 7066

Kosárlabdázni vágyó hölgyek 
jelentkezését várjuk amatőr 

csapatunkba! 
Edzések szerdánként 20.00 h-tól 

a VVSI-ben!

Jelentkezés: 
06 30 936 5336



Szalagavató bál a Chernelben
Cherneles gimnazista éveim óta szeretem az iskola 

szalagavató ünnepségeit. Amíg kis gimis voltam, azért 
rajongtam érte, mert készültem a sajátomra. Manapság meg 
azért szeretem őket, hogy visszaidézhessem a sajátomat. Az 
idei évben január 19-én került megrendezésre a hagyományos 
végzős szalagavató bál az agárdi Chernel István Általános 
Iskola és Gimnáziumban. Az idén ballagó 13. g osztályfőnöke 
Babiczné Kiss Erika tanárnő, az ő osztályából kerestem meg 
Szabad Szerénát, és beszélgettem vele báljukról, jövőbeni 
terveiről.

Elmondanád, kérlek a szalagavatótok programját?
Este 6 órakor a keringőnkkel nyílt meg az ünnepség. 

Különleges volt, külön az osztályunkra szabott keringővel 
készültünk, mivel kevés lány van az osztályban vendég 
lányokat kértünk fel, hogy segítsenek nekünk. A 14 fiút kétfelé 
osztottuk és így lett végül is két keringő. Ezután az igazgatónő, 
Csordásné Bölcsics Márta, tartott beszédet.  Majd a vetítések 
és a többi tánc következett.  Megnézhettük a ballagtató 12. g 
osztály által rólunk készített paródiafilmet, és azt is, milyenek is 
voltunk kicsinek, hogy „miből lesz a cserebogár”.  Bemutatták 
táncukat a 12-esek, utánuk pedig mi örvendeztettük meg a 
közönséget a néptánc paródiánkkal. Az est végéhez közeledve 
elérkeztünk a legünnepélyesebb ponthoz, a szalagtűzéshez, 
végül a vendégek számára a bál a szülő tánccal zárult. Ez a tánc, 
egyfajta köszönetnyilvánítás, hagyományosan a fiúk először 
édesanyjukkal, a lányok pedig édesapjukkal táncolnak, majd a 
többi hozzátartozójukkal, barátaikkal. Az iskola tetőterében 
tartottuk az álló fogadásunkat, ahol Tóth István polgármester 
úr, mint egykori osztályfőnök, beszédét hallgathattuk meg. 
Vacsora után pedig mindenki egyénileg ünnepelte tovább a 
szalagavatóját.

Néptánc paródia, ez nagyon érdekesen hangzik. 
Honnan jött az ötlet?

Nagyon sok minden felvetődött, mi is lehetne a második 
előadásunk. Már egész eljutottunk odáig, hogy táncpárbajt 
adunk elő. Erre tanárunk, Horváth Gábor, aki a kápolnásnyéki  
gimnáziumban tanít és a Bandiera zászlóforgató csoport 
vezetője, vetette fel a dolgot, hogy egy mixet mutassunk be, 
kicsit parodizálva, így jó kedvre deríthetnénk az addigra 
meghatódott rokonokat és barátokat. Spanyol, görög, bajor és 
orosz néptánc volt összemixelve produkciónkban.

Számodra mi a legemlékezetesebb a bálban?
Két dolog. Az egyik természetesen a keringő. Azt most 

ebben a szent pillanatban is szívesen előadnám. Bár nehéz volt, 
de nagyon élveztem. A másik pedig a szülő tánc, azt hiszem, ezt 
nem is kell magyaráznom, hogy miért…

A Cherneles szalagavatóknak van egy hagyományos 
forgatókönyve, emlékszem annak idején, mi is ehhez 
igazodtunk, viszont minden osztály törekszik valami 
újításra. Nektek is volt valami újdonság, változtatás a 
bálotokkal kapcsolatban?

Gondolom, te már észrevetted, amikor elmondtam a 
programot. Idén a mi esetünkben kimaradt a tanár 
paródiafilmünk. Kicsit a hanyagság miatt, senki nem vállalta fel 
igazán ezt a projectet, így kicsúsztunk az időből és nem készült 
el. A másik dolog, hogy az állófogadás után mi nem maradtunk 
az iskolában bulizni, hanem mindenki egyénileg oldotta ezt 
meg. Ennek az oka az volt, hogy tavaly, mikor mi voltunk azok, 

akik a szalagavató bált rendezték, utáltunk hajnalig ott 
maradni, megvárni, amíg a végzősök kibulizzák magukat, 
utána meg nekünk kelljen összepakolni. A harmadik 
változtatást, újdonságot pedig akkor láthatod, ha megnézed a 
tablónkat, „Séf  bá”, Tamás bácsi is, a diákok kedvenc a menza 
konyhafőnöke, szerepel rajta.

Mindig zűrös és veszekedős időszak a nagy 
eseményre való előkészületek és a felkészülés ideje. Ti, 
mint osztályközösség, hogy éltétek meg? 

Hát, úgy ahogy mondod. A lányokkal a keringős ruhákon 
vitatkoztunk, hogy honnan is rendeljük, mivel nálunk kevés 
lány van az osztályban, fel kellett kérnünk az alsóbb 
osztályokból lányokat, és természetesen mi álltuk a ruhájuk 
árát, így nem volt mindegy, mennyiért béreljük. A tabló is kicsit 
zűrös dolog volt. Nehéz mindenki elvárásának megfelelni. A 
táncpróba is néha már nyűg volt. De ez már csak ilyen, de 
megérte, szép szalagavatónk volt.

Ezután egy komolyabb feladat elé néztek. Most 
kezdődik a felvételi időszak. Az osztály inkább 
felsőoktatási vagy OKJ-s képzésekben gondolkodik? A 
döntésetekben mennyire játszik szerepet a felsőoktatás 
változtatása?

Az osztály tanulósabb része főiskolán, egyetemen szeretne 
továbbtanulni. De talán mondhatom, hogy az osztály ¾-e 
inkább arra törekszik, hogy szakmája legyen. Így az OKJ-s 
képzések, szakmunkás iskolák felé indulunk. 

Úgy érzem, nagyon is befolyásol minket ez a sok 
változtatás, bizonytalanság. Szerintem vannak olyanok, akik 
azért, mert nehezebb bejutni vagy, mert behozták ezt a röghöz 
kötést, nem vállalják az egyetemi oktatást. Én sem látom túl 
nagy értelmét belevágnom ebbe, talán majd később, mikor 
másabb lesz a helyzet.

Neked mik a terveid, és ebben mi befolyásolt?
Több lábon szeretnék állni. Van egy kertészetünk, ott 

szeretnék majd segíteni. Vonz a kereskedelem és a vendéglátás 
világa is, de ma már a pultosnak egy boltban is kell rendelkeznie 
szakirányú képzéssel. Szeretnék elvégezni egy kereskedelmi 
illetve egy vendéglátói üzletvezető képzést, és a kertészetünk 
miatt érdekel a virágkötészet is. Olyan végzettség még úgy 
sincs a családban…

Köszönöm szépen, Szeréna az interjút, jó volt kicsit nekem 
is nosztalgiával visszatekinteni a Cherneles évekre. Neked 
pedig további sok sikert kívánok a tanulmányaidhoz és 
mindenhez.

Szórádi Edit, Pannon Egyetem, Keszthely



Szentkirályi  Tóth 
A t t i l a  n a g y s z ü l e i 
Sóvidékiek, édesanyja is 
otthon  látta meg a 
napvilágot, Erdélyben. A 
r ég i eknek  nem vo l t 
mindegy, hol jön világra 
gyermek,  magyarázza. 
De az élet úgy hozta, 
h o g y  m a g a m  m á r 

Budapesten, Angyalföldön születtem, a csibész, vagányok közt.  Mégis 
székelynek tartom magam.

A cserépkályha melegétől nyugodt figyelemmel nézek körül: a díványon 
torockói varrottas párnák, a kasztenen festett hozományos ládikák, előtte 
viseletben baba ül, mögötte a  tulipántos csúcsú kopjafa, Attila első munkája. 
Megtapintom a sajátkészítésű faragó szerszámot is, megható, olyan apróan 
simul bele tenyerembe.

 Mi kell ahhoz, hogy életet kapjon a nyersanyag? Elég ez a kis 
bicska?

Nekem nincs tudásom, a ráérzés van csupán. Másoló vagyok, nem 
művész, mondja határozottan. Ettől a pillanattól érzem, hogy ezt a 
beszélgetést nem abbahagyni, csak megszakítani fogjuk.

Mi a lelkünket hordjuk ezekben a tárgyakban, bennünket képviselnek, 
akár a néptánc vagy a népdal, lelkünknek szálai ők,  ha használjuk, befonjuk 
őket, megtartanak. Gondoljunk csak a köztelevízió Fölszállott a Páva 
népművészeti tehetségkutatójának erejére. Ezért mondják a magyar néplélek 
ismerői, hogy mi nem tudunk kiveszni.

A fafaragás is ilyen lélek - megtartó munka?
Mondanék inkább egy mesét arról, miként kerültem én közel a teremtő 

természethez.
Apai dédapám a madéfalvi veszedelem miatt telepedett meg Bácskán, 

Délvidéken. Az is olyan terület volt, amit védeni kellett, akárcsak a 
Székelyföldet. Talpraesett, túlélő, eszes ember volt, később  Magyarországon 
Ferenc József  császárnak lett gazdasági miniszteri tanácsosa. Jó módban éltek. 
De a leszármazottakat, nagyanyámékat sokukkal együtt, elnyelte a 
világháború kegyetlen üldöztetése. Nem sokáig voltam velük. Foszlányok 
élnek bennem, hogy miként ragasztottam magam hozzá az idősek 
gondolkodásához nagyanyám vasárnapi összejövetelein például, hallgatván az 
asszonyokat az  asztal alatt megbújva. És nem is tudtam, hogy székely vagyok, 
apránként tanultam vissza magamat. Úgy rendelte az élet, hogy délről 
anyámhoz kerültem Budapestre, majd menhelyre, a Hortobágyra. Hat éves 
koromra már gulyáslevest főztem a csikósoknak, és tereltem a libákat. Az 
ezüst étkészlet, a német dada után, az egész világot újra fel kellett fedeznem 
ott, ehhez pedig a bennem lévő ősi tudás segített, és az állatokkal járó 
életforma, ez megtartott. Alkalmazkodtam a területhez. Bennem élnek az ízei 
mai napig. Mondják is: egy nemzet nem veszíti el ételeinek az ízét, és nem 
veszíti el a hitét sem. Ezt nem lehet kiíratni, erre vagyunk felépülve. Aztán   
ismét budapesti évek jöttek, majd újabb világismeret: kiadtak szolgálni Szeged 
mellé, Sándorfalvára. Tanyasi iskolába jártam, akkora volt a bakancsom, hogy 
ha nem tömtem ki szalmával, benne fordult meg a kis lábam. Birka- és 
disznóőrzés közben  a történelem könyveket bújtam, erre éreztem indíttatást, 
belső kíváncsiságot. Abból élünk, ami bennünk van, abból rakódtunk össze, 
amit örököltünk, ezt az építőanyagot nagyon messziről hoztunk magunkkal. 
Engem is ez a belső rend tanított  meg belehelyezkedni bármilyen 
élethelyzetbe, és ott megmaradni. Messze látunk mi magyarok, mert messziről 
jöttünk, hosszú nép vagyunk, volt miből tanulnunk.

Mikor eljött a kihajtás, Szent György napján, minden állatot a nagy fűbe 
tereltünk. Aztán vigyázz a kan disznóra! - mondták a gazdáim, s azzal 
elmentek. Biza, megértettem mire figyelmeztettek, mikor az elkezdett támadni 
engem! Nem tudtam, mi tévő legyek, s akkor a bennem lévő vér, talán, 
megszólalt. Elkaptam a farkát, s jól elpáholtam az orrát. Harmadnap hát arra 

ébredek, hogy szép szelíden csámcsog mellettem a disznó, eszébe sem jutott 
támadni. Nagy békesség lett ezután az állatok közt. Mintha már ők sem féltek 
volna a kan disznótól. Mit tanultam én ebből? Tartsd meg a gerinced, állj 
egyenesen, bárki előtt, és nézz a szemébe: meg fog nyílni. Nyolc éves voltam 
ekkor. Ápoltam, gondoztam a bajában a legtöbb állatot, kezes báránnyá váltak 
mind, a tehenek jámborak voltak, óvtak, tápláltak, befogadtak, és melegítettek 
Szent Mihály napja után a fagyos időkben. Ha tüzet gyújtottam, mind körém 
gyűltek, mert annak füstjében nem bántotta őket a szúnyog. Így kerültem bele 
én a természet ritmusába, és egész életem alapja lett e sok csodálatos 
tapasztalati tanulás, átélés. Tulajdonképpen a lelkiséget, az indíttatást, amikor 
faragok, csodamód az állatokkal való együttélésből tanultam meg, a 
szeretetből, melyben az Úristen keze volt mindig benne. Így lettem én magyar.

Milyen alkalom indította el a fafaragást?
Ausztráliában a néprajzos körünk, Illyés Gyula halála után egy 

megemlékező ünnepségre készült. A Kőműves Kelement adtuk elő.  
Lélektani színpadi játék lett belőle. Erre faragtam a barátom felkérésére a 
kopjafát. A színpad kékben úszott, rajta a ravatal, előtte a kopjafa. Nagy öröm 
volt az ottani magyar újságban látni, hogy a nézők az égbemenetelést olvasták 
ki a színpadi képből, és azt érezték, hogy maguk is jelen voltak, osztoztak a 
ravatalban, a kopjafa mindenkit összefogott. De ez nem rólam szólt, én csak 
leveszem a felesleget az anyagról, közvetítő vagyok. Ez az élmény kinyitott egy 
ajtót, amin tovább kellett mennem. A bennünk lévő teremtésnek a nem sejtett 
tudása, egysége szabta meg azt, hogy mit akartam dolgozni, és vitte a 
kezemben a szerszám útját. A fafaragó testet rajzol ki az egységből. Az 
állatvilág szeretete, ismerete mentén, a nyers, élettelen anyagban is az élőt 
kerestem.  Mikor kezembe fogom a fát, megkérem Istent, és a fát, hogy 
segítsenek. A lelket kell előbb magunkban is megszólítani. Ha érzi a lelked, 
hogy ebből mit lehet kihozni, ne félj semmit, csináld tovább, engedj a fának, ő 
vezeti a késedet, kidobja magából a felesleget, és marad az ábra, a motívum.

Figyelek, csodálkozunk közösen, csendesülünk. Majd a téli 
műhelyben a legújabb kopjafát mutatja be nekem Attila, magyaráz, 
hogy annak alján, négy oldalon azért van bevágás, mert az nem érinti 
meg a földet.

Ez égi üzenet, emelje azt, amit elfogadunk földi tudásunknak, akárcsak az 
asszonyaink keze által kivarrt párnák, vagy ruháink formái, semmi sem 
véletlen, mindnek jelentése, üzenete van. Ennek a kopjafának például a hegye 
azért lándzsás, mert olyan halottak emlékére készül, akik a népért estek el, 
szintén a harci vitézséget jelzik a fán lefutó nyilak is. Egy kopjafán világrend 
van, csak olvasni kell tudni. Én nem tudok mindent, de ráérzek. És 
ráérzésemnek eredménye, hogy elkezdek sokszor egy motívumot, nem is 
sejtve, miért faragom éppen oda,  ahová, és mikor megvagyok már, akkor 
ismerem fel, hogy összeállt a rend. Nincs alul vagy felül gondolkodás a fánál, a 
szobrászatnál, csak mellérendeltség van. Ezért nem szabad ráerőszakolni a 
fára az akaratunkat, csak amit a fa hagy, azt kell tenni, mert itt van Isten első 
szava. Arra ad lehetőséget, amit ő meg akar teremtetni veled, és ebben a 
szeretetben kegyelem van, ami a  jó útra terel vissza: egy szó, egy gondolat, egy 
mozdulat által, hogy megmaradj azon.

Egy faragott órát mutat Attila, ami 25 éve jár. A jelképekről mesél, 
személyes életük megannyi fába vésett értékéről, az asszonyiság 
erejéről, a hármas lélekről, a férfiegóról.

A falakon megannyi, egymásra ható élettörténet- faragvány, - 
munka, a térben asztal, ezt még Amerikában készítette, asztalon 
gyertya, a mellettem állóból a szűnni nem tudó kíváncsi szeretet árad.  
Kint az udvaron pedig életre vár egy hatalmas rönk, ezen majd 
feleségének rajza születik újjá.

Nekem az öröm, az fizetség, ha látom a befogadó szemében a mosolyt.
Mosolygok, és újabb témákba kezdünk. Tervünk születik: az 

élettelenül is élő tárgyakat, és a megannyi összegyűjtött hagyományos 
portékát egy tárlatban megmutatni a közösségnek, a nemzet ünnepén, 
március 15-én Dinnyésen  a hagyományőrző központban.

Prezsmer Boglárka, Agárd

Hogyan került közelebb a gyökerét vesztett székely a teremtő 
természethez, a fafaragáshoz

- beszélgetés Tóth Attila fafaragóval -
A gárdonyi Hősök Parkjában lévő `56-os kettős kopjafa, a dinnyési templomkertben álló, és a református templom 
melletti Trianoni Emlékmű is hordozza szellemét és odaadását. Az élő hit oszlopai ezek, jámborsággal tanúskodva az 
időről, tiszteletről, alázatról, nemzetről. Hosszú külhoni évek után, nyolcadik esztendeje él már Gárdonyban feleségével, 
Gyöngyivel. Lakásában kerestem fel egy csendes téli délelőtt, beszélgetésünknek töredékét osztom meg Önökkel, melyben 
elsősorban a fafaragó embert kutattam.  Megvizsgálhattam első, még Ausztráliában faragott kopjafáját, és 
megsimítottam a frissebb fát is, a doni hősök emlékére készülőt.



Lendületben maradva
A Szabad Tér Egyesület minden lehetőséget 

igyekszik kihasználni, hogy a szűkülő források 
időszakában is elérhető legyen a környéken lakóknak 
egy-egy továbbképzés, humán szolgáltatás, külföldi 
tanulmányút, ifjúsági tábor. Önkénteseinknek továbbra 
is jó arányban sikerül az EU mobilitási pályázatait 
elnyerve gárdonyi lakosoknak lehetőséget adni 
programokban való részvételre.

1. Mindent a családért
Tavaly augusztus óta szervezzük tó környéki családok 

részére támogató programjainkat. Vállalkozóknak szóló 
könyvelői tanácsadás, családterapeuták játékos foglalkozásai, 
f ia ta loknak szóló f i lmklubja ink,  sz ívességkör ünk 
folyamatosan várja az érdeklődőket a Nemzedékek Házában. 
Áprilisban kezdődő pénzügyi - vállalkozói ismereteket adó 
intenzív képzésünkre várjuk a jelentkezőket! 

2. Felnőttként is mozdulhatunk
Furcsán kettős az EU hatása országunkra, Kelet-Európára. 

Amennyire kétséges térségünkben az unió gazdasági szerepe a 
nyugati cégek versenyelőnye miatt, annyira egyértelmű 
kapcsolatteremtő erejének jótékony hatása. Utóbbit segítik az 
ún. Élethosszig Tartó Tanulás program (www.tka.hu) 

lehetőségei. Ennek keretei között (egy jó pályázattal) szinte 
bárki eljuthat tapasztalatcserére más európai országokba. 
Egyesületünk idén kezd egy kétéves programot osztrák, 
bolgár, román, spanyol és lett szervezetekkel erdei iskolai és 
természetpedagógiai módszerekkel dolgozó civilek és oktatók 
cserekapcsolatát támogatva. Áprilisi osztrák utunkra még 
keresünk egy résztvevőt!   

3. Fiatalként a világban
A fentiekhez hasonló, fiataloknak szóló lehetőséget a 

Fiatalok Lendületben Program ad. 2007 óta több mint száz, 
térségünkben élő fiatalnak adtunk eddig lehetőséget 
táborokban, angol nyelvű képzéseken részt venni. Márciusban 
egy csehországi sportos képzésre, áprilisban pedig két 
Olaszországban zajló, munkanélküli fiatalok általános 
kompetenciafejlesztését célzó tréningre tudunk fiatalokat 
eljuttatni. Az agárdi közösségi házban levő kis irodánkban 
előre egyeztetett időpontban fogadjuk külföldi önkéntes 
munkában magukat kipróbálni akaró fiatalokat. 

4. Közélet és "köz-étel"
Márciustól két programunk veszi majd kezdetét. 

Címszavakban: közéleti klub a Heti Válasszal, Gárdony húsz 
év múlva; őshonos gyümölcsfák ültetése, kultúra az étel 
mögött. A legközelebbi számban mindez részletesen!

Bakos István, közösségépítő

Nyugdíjas hírek
Felhívom a város nyugdíjasainak figyelmét, hogy pályázni 
lehet Erzsébet Üdülési Kártyára  2013  március  20-ig 
elektronikus úton. Mellékelni kell a 2013. évi NYUFIG  
igazolás másolatát és a Pályázói nyilatkozatot, amely a 
www.erzsebetprogram.hu honlapról tölthető le. 
Azok pályázhatnak, akik belföldi illetékességűek, 60. 
életévüket betöltötték, öregségi nyugellátásban 
részesülnek és a havi jövedelmük nem haladja meg a 147 
000 Ft-ot. A nyertes pályázónak 5 000 Ft önrészt kell 
vállalnia. A részletes kiírás ( további feltételek ) a fenti 
honlapon vagy az Egyesület irodájában (Gárdony, Posta 
u.8 sz.) megtekinthető. A pályázat elkészítésében, 
elküldésében is segítséget nyújtunk. 
Lehetőség szerint hétfői napokon 10 és 15  órai  
időszakban várom az  érdeklődőket. (tel. : 271-615).

Szaniszló Elemér elnök

Felhívás a dinnyési közösségi kemence 
használatával kapcsolatban!

Tisztelt városlakók, dinnyésiek, agárdiak, gárdonyiak! 
Szeretettel invitálunk mindenkit Dinnyésre, hogy 
hétvégenként használja a hagyományőrző központ udvarán 
épült  kemencét! A kemencét minden szombaton felfűtjük: 
reggel 8-tól 11 órára melegszik fel. Ekkora kellene odaérni az 
otthon bedagasztott kenyerérrel, süteménnyel, sültes tálakkal. 
Kedvcsinálóként a sütés február végéig ingyenes, március tól 
fogunk jelképes hozzájárulást kérni a faanyaghoz és az 
üzemeltetés munkadíjához. A kemence használatához szükséges 
szervezőmunkánkat megkönnyítené, ha előzetesen regisztrálna a 
h a g yo m á n y ő r z ő  kö z p o n t  g o n d n o k á n á l  n é v ve l , 
telefonszámmal, hogy fel tudjuk venni a kapcsolatot önökkel, 
esetleg kemencés recepteket is küldenénk - a Kemencebarátok 
recepttárából. Kérjük tehát, ha érdeklődik a kemencében 
sütés lehetőségeiről, vagy bejelentkezni szeretne sütésre, 
vegye fel a kapcsolatot Kozma Ildikóval a 06 30 905 4880, 
vagy a dinnyeshkp@gmail.com emailcímen.

Ocsenás Kati Gárdony Géza Könyvtár és Kulturális Központ

A képen A Sörre Ültetett Csibe - a múlt szombati sütés egyik finomsága 



Téli berek
„A szél elállt vagy megfagyott, de mégsem volt teljes a 

csend, mert mintha lágy selymek úsztak volna a havon. 
Halk suhogást érzett inkább az ember, mint hallott, amint 
a hideg húzta össze a világot. Ezt a dermedt suhogást egy-
egy puha surranás törte meg, ha valamelyik ágról vagy 
nádbugáról leesett egy-egy darab hó; egy-egy pattanás a 
Zala jegén, ha a vastagodó jég elszakadt a parttól, mert a 
víz felé húzódott, amiből élni lehetett.” (Fekete István- Téli 
berek) Nyári táborokban a madárvártán sok gyermek és szülő is 
megjegyezte, hogy olyan ez, mint a tüskevár. Békák sorakoznak 
a parton, szúnyogra várnak, szitakötők vadásznak az öböl vize 
felett, és nádi madarak énekétől zeng a környék. Most télen, 
mikor a természet visszahúzódott és a havas táj, a Téli berek jut 
eszembe. Téli színek, téli hangok… , ahogy Fekete István írja 
regényében. 

Tél van, ilyenkor a Madárvártán a nádvágás az elsődleges 
feladat.  Készülnek a következő szezonra a kiadványok, 
ismeretterjesztő füzetek, és az új tanösvény táblák. Most még a 
vadlibacsapatok repülnek felettünk napnyugtakor és 
holdvilágos estéken. Ők a téli vendégeink a Vetési ludak és a 

Nagy lilikek. Majd február végén, március elején, mikor 
visszaindulnak északra, felváltják őket a mi vadludaink, akik 
hazánkban költenek a Nyári ludak. Aztán hamarosan 
közeledik a tavasz, kezd éledni a természet, és érkeznek sorra 
az iskolás csoportok is a Madárvártára. 

Borsányi András környezeti nevelő, Agárdi Madárvárta

Gárdony város kulturális 
programkínálata a 

Gárdonyi 150 emlékév 
tiszteletére

2013-ban egyéves programsorozattal 
ünnepl i  az  ország Gárdonyi  Géza 
születésének 150 évfordulóját, melyre 
Gárdonyban különösen nagy kedvvel 
k é s z ü l ü n k !  M e g k ü l ö n b ö z t e t e t t 
figyelemmel, lelkesedéssel fogtunk hozzá a 
programok  megtervezéséhez, mert hitünk 
szerint városunk szülöttének, Gárdonyi 
Gézának nemcsak az Agárdon található 
emlékháza állít emléket, ez nekünk, 
gárdonyiaknak is feladatunk. Fontos,  hogy 
újra elővegyük műveit, olvassunk azokat, 
töltekezzünk belőlük. Ehhez szeretnénk 
kulturális programjainkkal kedvet csinálni, 
melyre ezúton is szeretettel hívunk 
mindenkit.  

A z  e m l é k é v  G á r d o n y b a n  a z 
összefogásról is szól számunkra: civil 
egyesületek, önkéntesek, amatőr csoportok 
az író művei kapcsán fogalmazták meg 
céljaikat, a megvalósult ötleteket  a város 
lakóinak, idelátogató vendégeinknek  június 
22-én szeretnénk bemutatni.  A Szent Iván 
éjhez közeli időpontban megtartott 
kulturális fesztivál az Emlékház és a rönkvár 
melleti területen rendezzük meg, Gárdonyi 
csillagok címmel. 

A felnőttekből és gimnazistákból álló 
vásári bábosaink Mi a szerelem? címmel 
kész í te t tek  e lőadást  Tabi  Orso lya 
vezetésével Gárdonyi műveiből. Molnár 
Hajnalka szakmai irányításával működő 
török kori hagyományőrző és tűzzsonglőr-
csoportunk az Egri csillagok című regény 
korába varázsol minket előadásával, 

Marczell Kolos és iskolás-csapata az egri 
csa tá t  mintázó terepaszta l t  kész í t 
történelmi pontossággal. Ez egy korhűen, 
és a korabeli katonai szabályoknak 
megfeleltett, megfestett ólomkatona 
hadsereggel játszható wargame játék lesz, 
amin családok játszhatnak majd moderátor 
segítségével az emlékház nyitvatartási 
idejében. Elkészül  Gárdony Város 
Helytörténeti értéktára a Gárdonyi Építész 
és Mérnök Kör munkájaként. A sok képpel, 
archív fotóval illusztrált könyv Gárdonyi 
születésének időszakát is részletesen 
bemutatja majd. Izgalmas irodalmi és zenei 
sorozattal is készültünk a városban élő 
komolyzenészek, irodalmárok segítségével. 
Az ötleteket, tanácsokat, program-
javaslatokat ezúton is köszönöm Jónás 
Krisztina operaénekesnek, Kővári Péter 
o rg onaművésznek ,  Takács  Tamás 
irodalmárnak és barátaiknak. Igyekszünk 
majd sokat  tenni azért, hogy a gárdonyi 
polgárok megtiszteljenek minket azzal, 
hogy eljönnek programjainkra. 

Márciusban, nőnapon  kezdjük irodalmi 
sorozatunkat „Kedvenc Gárdonyim” 
címmel, ami sorozat borkóstolóval, 
zongoraszóval egybekötött est lesz, 
Gárdonyi  művek interpretá lásával . 
Vendégünk lesz Bobory Zoltán, a további 
esteken pedig Eperjes Károly, Kubik Anna, 
Lackfi János, Lovasi András, Szörényi 
László a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke,  volt olaszországi nagykövet. 

A komolyzene, világzene, jazz, kortárs 
zene tekintetében is színes kínálat várja a 
n é z ő k e t :  á p r i l i s  2 7 - é n  l e n g y e l 
testvérvárosunkból érkezik Stanislaw Deja 
zongoraművész egy fantasztikus koncertre, 
elhozva ezzel testvérvárosunk üdvözletét. 
Június 22-én a Gárdonyi csillagok ünnepen 

pedig Magdalena Lazar Zary-ból érkezett 
képzőművésznő kiállítását nyitjuk meg, 
kamarazenei koncertet hallgatva utána 
barátai előadásában. 

Május 3-4-5-én tartjuk idei Velencei-tavi 
Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivált, 3-án a 
Petőfi Irodalmi Múzeum Gárdonyi 
kiállítását is megnyitjuk, ahol Széplaki 
Zoltán furulyaművész és együttese játszik 
az Egri csillagok című regény idejéből 
régizenét.  

Gárdonyi Géza születésnapját idén 
ké tnapos  ünneppe l  köszönt jük ,  a 
hagyományokhoz híven a Zsongó Bárka 
Egyesülettel közös programon. A kulturális 
központ augusztus 2-án a BKF művészeti 
képzésben részt vevő diákjainak kiállítását 
nyitjuk meg: filmplakátok, grafikák, 
G á r d o n y i  m ű v e i b ő l  k é s z ü l t 
meseillusztrációk, Gárdonyi műveinek 
o l va s á s á t  n é p s z e r ű s í t ő  p l a k á t o k , 
jelmeztervek... Ezen a napon egy kuriózum 
is várja a születésnapra érkezőket: Sáry 
Bánk kortárs zeneszerző Gárdonyi versre 
komponált művét adják elő a művészek. 

Az iskolákban Gárdonyi vetélkedőt 
hirdetünk és szervezünk, Gárdonyi 
irodalmi tábort tartunk július első hetében 
g i m n a z i s t á k n a k .  A  k o m o l y z e n e i 
t ehe t ség g ondozó  p rog ramunkban 
résztvevő diákok nyáron komolyzenei 
táborban vesznek részt Gárdonyban, 
aminek végén kamarazenekari kisérettel 
előadják Purcell: Dido és Aeneas c. operáját 
augusztus 25-én. 

 A részletes programokat közzétesszük 
a város - nemsokára elkészülő új - 
honlapján, illetve programfüzetekben is.

Ocsenás Kati 
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális 

Központ  

Közösség, oktatás, kultúra



Rögbiseink készülnek a 
tavaszi szezonra

G ő z e r ő ve l  f o l y i k  a z  a l a p o z á s 
rögbiseink, a Velencei-tavi Rögbi Sport 
Egyesület háza táján. Nagy reményekre 
jogosítanak az őszi szezon eredményei. 

A Kék Cápák a 2011/12 
b a j n o k i  s z e z o n  I I . 
helyezése után, most az 
idény fé l ide jében I . 
helyen állnak az NB I 
bajnoki osztályában. Az 
utánpótlás csapataink 
s e m  m a r a d n a k  e l  a 
felnőttektől, a Vikingek 
juniorjai (U19) és kadetjai 
(U16) is a tabellák élén 
á l l n ak  ko rosz t á l yo s 
b a j n o k s á g u k b a n . 
Lánya ink ,  az  Agárd 

Ang e l s  c s apa t a  ő rz i  a z  ő s sze l 
megszerzett III. helyét.
Büszkén mondhatjuk el, hogy nemre és 
korosztályra való tekintet nélkül, nincs 
ma olyan Magyar Rögbi Válogatott 
csapat, ahol ne találkoznánk az Agárdi 

Pa r k e r d ő b e n  s z o r g o s a n  e d z ő 
rögbiseink ismerős arcával. A tavaly 
márciusi fúzió, ujjá alakulás, beváltotta a 
hozzá fűzött reményeket, bár gazdasági 
szempontból, sokkal nagyobb terheket 
ró a csapatokra, a klubvezetésre, de nem 
adjuk fel!
Magyarország hatodik legnagyobb 
r ö g b i  e g y e s ü l e t e  l e t t ü n k ! 
Jelmondatunkhoz hűen a jövőnek 
építkezünk.

MUNKÁVAL, KITARTÁSSAL, 
FEGYELEMMEL ÉS 
SPORTUNK IRÁNTI 

ELKÖTELEZETTSÉGGEL, 
NINCS ELÉRHETETLEN CÉL!

Az eredményeink is ezt igazolják.
Váczi Péter

VtRSE eln ök, vezetőedző

Szilágyi Anett Ifjúsági Olimpia Bajnok Ausztráliában

A VVSI kiváló kajakosa Szilágyi Anett nagyszerű eredményt ért el párjával, 
Somogyi Szilviával az Ausztráliában megrendezett Ifjúsági Olimpia Kajak-kenu 
versenyén.

A kajakosok 200m-en kitűnően teljesítettek. Totka Sándor egyesben és Janza 
Richárddal párosban is első helyen végzett.

A lányok Lucz Dóra az egyes, és Somogyi Szilvia, Szilágyi Anett páros nem 
talált legyőzőre. Khaut Kristóf  C-1 200m-en ezüstérmet szerzett.  A magyarok 
csütörtöki mérlege 4 arany 1 ezüst.

forrás: www.vvsi.hu

Név  Város  Idő 
Kovács Zsolt Debrecen 04:00:01 
dr. Lubics Szilvia Nagykanizsa 04:01:00 
Morócz József Budapest 04:03:44 .
Endrődi Gábor  Békéscsaba 04:16:00 
Pók Janó  Agárd  04:21:18 
Druskó Zsófia Agárd  04:25:40 
Tóth László Békéscsaba 04:32:21 
Bene Krisztián  Budapest 04:42:53 
Lukovics Béla  Békéscsaba 04:43:13 
Vajda Anita Budapest 04:44:01 

Név  Város  Idő
Papp Bálint  Esztergom 04:45:00 
Szászi Tamás  Sopron  04:49:19 
Szabó Krisztina   Agárd 04:49:20 
Bóla Emília Agárd  04:49:57 
Tomán Edina Dunakeszi 04:54:00
Badics Attila  Polgár  04:56:59 
Cserhalmi Pál  Dunakeszi 05:08:00 
Kalmár Károly  Esztergom 05:11:35 
Gáspár András Zoltán Agárd 05:19:35 
Kertész Ervin  Győrújbarát 05:25:27 
Papp Ferenc  Pécs  05:27:36 
Cservák Tamás  Agárd  05:29:00 
Csákány krisztina  Győrújbarát 05:30:00 .
Gosztola Zsolt  Pécs  05:31:18 
Hegedüs Csaba  Pécs-Pellérd 05:31:18 
Szabo Istvan   Gyorujbarat 05:37:43 
Járosi Tamás Nagykanizsa 05:41:00 
Dr. Olajos János Budapest 05:45:00 
Döbrösi Balázs Győrújbarát 05:46:44 
Pánczél Andrea  Dunakeszi 05:47:00 
Hegyesi Tamás  Dunakeszi 05:47:00 
Szalay Krisztián  Budapest 06:00:00 
Horváth Vilmos Nagykanizsa 06:20:00 
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foto: velenceito.info

belépõjegy: 1000 Ft

2013. február 23. 18 óra
Kamaraszínházi előadás
Gárdony, Nemzedékek Háza

Sisi királyné
Sisi - Ducza Nóra
Ferenc József - Jekl László
Andrássy gróf - Szerekován János

Vitárius Piroska, 
Balázs Gergely 
   - hegedű
Karasszon Dénes 
   - gordonka
Németh Pál 
   - zongora
Két táncos:
Kiss Fabióla és 
Siptár Dániel
Kisfiú: 
Gyulai Csongor

Idén ünnepeljük Erzsébet királyné, becenevén Sisi születésének 
175. évfordulóját

belépőjegy: 1000 Ft

Kövek és vizek 
kiállítás Agárdi Közösségi házban 

2013. február 16-án 17 órai kezdettel
a Velencei-tavi Művészetbarátok Köre és a 

Gárdonyi Bonsai Klub rendezésében

Kiállítók:  a Velencei-tavi Müvészetbarátok Köre tagjai: 
Ivánka Tóth Mária,  Kaiser Ilona, Mohainé Néri, Tóthné 
Szabó Magdolna festmények és Sóspataki Ferenc  
Suiseki ( természetalkotta) kövek

A kiállítást megnyitja: 
Tóthné Szabó Magdolna 
a Velencei -tavi Művészetbarátok Köre 
elnöke és Sóspataki Ferenc

A megnyító után a suisekiről tart vetítettképes 
előadást Sóspataki Ferenc. 

A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

A madáretető vendégei 
a Dinnyési-fertőn 

február 16-án
Madáretetés, madáretetési módszerek 

tanulmányozása.
Találkozás Dinnyésen 

a Rózsa utca - Rákóczi utca sarkán, a gólyafészek alatt.

Időtartam: 3 óra 
Részvételi díjak: Felnőtt: 600,- Kedvezményes: 350,- 

Információ: Fenyvesi László, 30/663-4630
Szeretettel várunk mindenkit, aki a közvetlen 

környezetünk iránt érdeklődik. 
Indulás előtt érdemes érdeklődni, bejelentkezni a 

programra.

Új helyszín!!! Agárdi Közösségi Ház 
Agárd, Márvány u. 27.

2013. 02. 15. 
péntek

17.30 h gyermek táncház 
vezeti: Pápainé Csehák Andrea 

18.30 h felnõtt táncház
vezeti: Hahn-Kakas István

Gyerekeknek kézmûves foglalkoztató 
Tóth Icával!

A program ingyenes!

Moldvai és gyimesi 
csángó, valamint 
felcsíki székely 

táncok



foto: velenceito.info

Rövid volt az idei tél a velencei-tavi téli sportokra. 
A képen a januári hóesés szép emléke. 
Fotó: Kovács Dániel, Agárd (diák, Pannon 
Egyetem)


