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Elkezdődött a kerékpárút építése a Velencei-tó déli partján: a tizenkét kilométeres szakaszt 730 millió forintos összköltséggel, európai uniós források 
felhasználásával valósítják meg az év végéig. A kép a 2013. november 6-ai, Gárdonyban tartott sajtótájékoztatón készült. (A képen balra, a harmadik 
sorban Tóth István, Gárdony város polgármestere, első sorban, balró jobbra: Tessely Zoltán (Fidesz) országgyűlési képviselő, Törő Gábor  útügyekért 
felelős miniszteri biztos, L. Simon László (Fidesz) országgyűlési képviselő). Bővebben az  5. oldalon.  Fotó: Ódorné Cseresznye Virág (Bazsafoto)

Időpontok és helyszínek: 

2013. november 25. 17.30 h  Gárdony, Polgármesteri Hivatal
2013. november 26. 17.00 h  Dinnyési Hagyományőrző Központ
2013. november 26. 18.30 h  Agárdi Közösségi Ház
2013. december   2. 17.00 h  Csirib (a középiskola terme) 

Napirendek: 
?Beszámoló a 2013. évben Gárdonyban történt 
  fontosabb eseményekről. 
?Tájékoztató a 2014. évre tervezett fejlesztésekről,
   programokról.
?Lakossági hozzászólások és válaszok.
Nagy tisztelettel várjuk Gárdony város érdeklődő polgárait! 

Gárdony Város Önkormányzata

FELHÍVÁS!  LAKOSSÁGI FÓRUMOK GÁRDONYBAN



Október 13-án a Tekerj a sereggel megyei kerékpáros versenyen 
városunkat az Agárdi Bringás Club Nutrixxion sportolói 
képviselték nagyszerű eredménnyel.

Az idén is sikeres könyvtári napok programsorozat vendége volt 
Gárdonyi Géza dédunokája, Keller Péter, aki október 12-én tartott 
izgalmas író-olvasó találkozót.

A 101 éves Kiss Bálint Sándor bácsit születésnapja alkalmából 96 
éves feleségével együtt  elkisértük azokra a helyekre a városban, amit 
ő segítség nélkül már  nem láthat, de nagyon kíváncsi volt rá. 
Reméljük jövőre az újabb, most  készülő  fejlesztéseket is megmutat-
hatjuk!

A Muray Rita és Fekete Györgyné képviselők szervezte nomád 
táborok lakói és szüleik, érdeklődők, élménybeszámolóra gyűltek 
össze október 26-án a Gárdonyi rönkvárnál. A kellemes hangulatú 
pikniken mindenki jól érezte magát!

Nemzeti ünnepünket, az 56-os forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett, koszorúzással egybekötött ünnepséget a 
Hősök parkjában, október 22-én este 6 órakor tartottuk.

Gőgös Norbert geográfus, a Magyar Földrajzi Társaság  expedíciós 
szakosztályi titkára november 8-án tartott előadást a Nemzedékek 
Házában a Magyar  őshaza kutatók nyomán Közép-Ázsiában címmel. 



S z i l v á g y i  I r é n  

1941-ben született 

Székesfehér váron.  

Tanulmányait is itt 

végezte,  a  Teleki  

B l a n k a  

G i m n á z i u m b a n  

é r e t t s é g i z e t t .  

Har madikos  vo l t ,  

amikor tanulmányi 

versenyt nyert, így már 

érettségi előtt felvették 

az egyetemre. Mivel szülei nagyon szerény körülmények 

között éltek, nem tudták támogatni, így munka mellett 

végezte a tanulmányait. Élete végéig fájlalta ezt a 

veszteséget, hogy nem tanulhatott „igazi” egyetemistaként.

Először a Fejér Megyei Levéltárban dolgozott, majd 

később a Fővárosi Levéltárban. Könyvtáros volt a 

Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtárában 

és dolgozott az Országos Vízügyi Levéltárban. Utolsó 

munkahelye az Országos Mezőgazdasági Könyvtár volt, 

ahol az archív gyűjtemény rendezésén dolgozott. 

Összegyűjtött ismereteit tanulmányok, szakcikkek őrzik.  

Nagyon szerette megszerzett tudását népszerű formában is 

közzétenni. Már nyugdíjas volt, amikor hozzákezdett a 

Velencei-tó múltjának feltárásához. Helytörténeti írásai 

jelentek meg a Fejér Megyei Hírlapban és a helyi 

újságokban, a Mi Újság?-ban , a Tópart Magazinban, 

valamint a Gárdonyi Hírmondóban. Közben lektorálta Kiss 

Péter: Tó partján, hadak útján  c. könyvét amely Dinnyés 

történetét foglalja össze. 2002-ben a város vezetése a 

„Művelődésügyért” kitüntetéssel ismerte el a munkáját.

Irén néni őszinte ember volt, időnként nyersen őszinte. 

De aki közelebbről ismerte érezte, hogy kemény bírálatai 

mögött soha nem a rombolás, inkább a javító szándék állt. 

Nem szívlelte a tehetetlenséget, pontatlanságot, 

kelletlenkedést. Haladni előre, dolgozni, fejlődni, számára 

ez jelentette az örömöt. Ahogy jegyzeteiben írta:  „ Ha az 

Isten eljön érted, menet közben kell hogy találjon.” Nagyon 

kevés embert engedett közel magához, viszont akivel leült 

beszélgetni, az egy idő után azt vette észre, hogy egy másik 

világba lépett. Irén néni ilyenkor megnyílt és áradni kezdett 

belőle a tudás. Érdekes történeteivel szinte lenyűgöző volt 

és ilyenkor elfelejtődött öregség, betegség, fáradtság. Élete 

végén kifejezetten zavarta, hogy az idős korral járó 

fáradékonyság miatt már nem tudott annyit dolgozni, mint 

amennyit szeretett volna. Nem volt családja, így számára a 

munka, a kutatás, a cikkek, kéziratok, könyvek világa 

jelentette a teremtés lehetőségét.

Utolsó éveiben rendezni kezdte kéziratait, szerette volna 

véglegesen összeállítani a régi Agárd történetéről feltárt 

anyagait. Sajnos ezt a munkát már nem tudta befejezni, 

hirtelen és váratlanul távozott közülünk. Isten menet közben 

találta. Ami feladatot rámértek, azt elvégezte.

Összegyűjtött tudását, kéziratait igyekszünk a hozzá méltó 

maximalizmussal kezelni és ha Isten is úgy akarja, talán 

megjelentetésére is lehetőség nyílik egyszer.

Békés nyugalmat Irén néni!

Pintérné Mosolygó Erika könyvtáros

2013. október 18-án kisérték utolsó útjára Szilvágyi 
Irén könyvtárost.

Gárdony Város Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadás

Hétfő       8-12 és 13-17.30     
Szerda      8-12                       
Péntek      8-12                       22/570-028, 22/570-100
                                              fax: 22/355-375

Polgármester:
     Tóth István                                       22/570-094
Jegyző:
     Kovácsné Dr. Bozsoki Kornélia        22/570-235
Szervezési és jogi iroda:
     Sántha Tibor irodavezető                  22/570-236
Pénzügyi iroda:
      Szabóné Vereczkei Anikó irodavezető 
                                                              22/570-238
Adó csoport                                          22/570-238
Építésügyi és műszaki iroda                   22/570-027
           ügyfélfogadás: 
           Hétfő 8-12 és 13-17.30
     Keilbach János                                  242 mellék
     Domján József                                  215 mellék
     Faragó Imre                                      222 mellék
     Szabó Zsolt                                      242 mellék
Igazgatási iroda                                     22/570-237
     Jankovics Zoltánné irodavezető
Közterület felügyelő
     Kovács István                                  30/957-5790

telefonszámok:
22/355-370, 22/570-027,

Orvosi ügyelet
helye: 

Gárdony, Gárdonyi G. u. 4.
(volt Idősek Otthona)

ideje: 
    H-P: 17.00-06.00, 
    SZ-V: 07.00-07.00

telefon: 06 22 355 151

2013. november 28-án a Gárdonyi Géza Könyvtár és 
Kulturális Központ meghívására Levente Péter lesz az „Égből 
pottyant“ vendég a dinnyési (9.00 h), az agárdi (11.00 h) és a 
gárdonyi (14.00 h) óvodákban.



T i s z t e l t  G á r d o n y i  
Polgárok!

Az előző két kormányzati 
ciklusban a megyei és települési 
önkormányzatok döntő része 
súlyosan eladósodott .  A 
többnyire külföldi fizető-
eszközben felvett hitelek a 
pénzügyi világválság kezdetétől 
szinte visszafizethetetlenné 
váltak. Örömteli hírekről 
szeretném tájékoztatni Önöket. 
A megyei önkormányzatok 

adósságának átvállalása után 2013. nyarán megtörtént az 
ötezer lakosnál kisebb települések teljes, a nagyobb 
települések részleges adósságkonszolidációja. Kisvárosunk 
esetében adósságunk 70 %-át, 1 milliárd 138 millió forintot 
vett át tőlünk a kormányzat. Ez a lépés új perspektívát nyitott 
településünk számára is. A maradék 400 millió forintos 
tartozás finanszírozására - áldozatokkal ugyan - képesek 
lettünk volna. A napokban meghozott döntés szerint a 
Magyar Kormány az ötezer fő fölötti települések maradék 
adósságát is átvállalja a 2014. január 1.–február 28. közötti 
időszakban. Ez óriási esély számunkra is. Élni is fogunk vele! 

Kedves Gárdonyi Polgárok! 

November 5-én a tóparti kerékpárút projektnyitó 
rendezvényére került sor az agárdi Zenepavilonnál. Az 
ünnepségen köszöntőt mondtak a Parlament kormánypárti 
országgyűlési képviselői, L. Simon László kormánybiztos, 
Törő Gábor a Megyei Közgyűlés elnöke és Tessely Zoltán 
Bicske Város polgármestere. Előadásaikban tájékoztatták a 
jelentős számban megjelent érdeklődőket a kerékpárút-
építés előzményeiről, pénzügyi feltételeiről, a már 
megkezdett munkálatok állásáról, a jelentős összefogás 
eredményeként megvalósuló fej lesztés várható 
következményeiről és a következő kormányciklusban 
megvalósuló Budapest-Balaton kerékpárút terveiről. 
Köszöntőmben tájékoztattam vendégeinket arról, hogy a 
kerékpárút-építés megkezdése óta, az új lehetőségek 
felismerése után több vállalkozó fejlesztési ötleteivel, 
elképzeléseivel keresett meg a hivatalban. 

Kedves Gárdonyiak!

Legyenek Önök is a fejlődés részesei! Befektetési 
elképzeléseikkel keressenek meg! Nekünk az az érdekünk, 
hogy az új lehetőségeket – különféle szolgáltatások 
biztosítása – helyi lakosok használják ki. A kerékpárút agárdi 
és gárdonyi szakaszain nagy forgalomra számíthatunk, és 
vendégeink egyre több, jobb minőségű szolgáltatást várnak 
tőlünk. 

A kerékpárút adatai: 
pályázók         
Gárdony Város ÖnkormányzataVelencei-tó és Térsége, 
Váli-Völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 
(VVVTFT) 
elnyert pénzösszeg összesen 580 millió forint
kormányzati támogatás              150 millió forint

*gárdonyi támogatás             30,6 millió forint
kivitelező        Strabag Általános Építő Kft.
                                             (helyi alvállalkozókkal) 
a beruházás határideje             2013. december 31. 
hossza 12 km 
szélessége (2 sávos) 2,8 m átlagosan
burkolata kétrétegű aszfalt
a térköves sétány hossza             2000 m

*Gárdony Város Önkormányzata 15 %-nyi plusz 
támogatást kért a ráeső útszakasz finanszírozására. 
Kérésünk elfogadása esetén visszakapjuk pénzünket. 

Várhatóan tavasszal szép ünnepség keretében avatjuk a 
kerékpárutat. 

Kedves Gárdonyi Polgárok! 

A parkerdei műfüves labdarúgópálya (64x44 méter) 
november közepére elkészül. A gárdonyi gyerekek, fiatalok és 
sportolni vágyó idősebb korosztályok újabb nagy lehetőséget 
kapnak. Európa fejlettebb országaiban ezek a fejlesztések már 
egy évtizede megtörténtek. A nagy lemaradásunkat próbáljuk 
ledolgozni ezen a területen is. Egyes politikusok által gerjesztett 
„foci” ellenesség – főleg Hollandiától elszenvedett nagy 
vereség után – beszédtéma lett mindenütt. Sokan 
tájékozatlanok ezen a területen. Sajnos az elmúlt évtizedekben 
pályák százait számolták fel az országban. A megmaradt 
focipályák környezetükkel együtt katasztrofális állapotba 
kerültek. A szurkolási kultúráról ne is beszéljünk! Az elmúlt 
három évben a sportpályák fejlesztése területén is új 
időszámítás kezdődött. A Parkerdőben történt fejlesztések e 
folyamatnak a részei. 

Sokan tájékozatlanok a labdarúgás egészét illetően. Egy-egy 
hétvégén Fejér Megyében 400 labdarúgó csapat, kb. 7000 
sportoló játszik mérkőzést. A megye településeinek döntő 
részén egyetlen sportág, a labdarúgás versenyszerű űzésére van 
lehetőség. 

Bízom benne, hogy a parkerdei pályák mind több 
lakosunknak szereznek örömet és járulnak hozzá egészségének 
erősítéséhez. 

Tisztelt Gárdonyiak! 

A gárdonyi vasútállomás két oldalán jelentős munkálatok 
kezdődtek. Hosszú tervezési időszak után megkezdődött a 
P+R rendszerhez tartozó parkolók kiépítése. A december 15-
én induló téli menetrend szerint félóránként indulnak vonatok 
Budapestről térségünk felé. A menetidő 20 perccel csökken. 

Az idei száraz nyáron rengeteg fa pusztult el településünkön 
is. Pótlásuk kötelező feladatunk. November végén jelentős 
számban ültetünk facsemetéket és cserjéket közterületeinkre. 
Legyenek Önök is részesei egy kellemes hangulatú, 
értékteremtő faültetésnek. Lapunk másik cikkében részletes 
tájékoztatást kapnak az ültetés időpontjáról és helyszíneiről. 
Nagy szeretettel várjuk Önöket! 

Tóth István polgármester



Anyakönyvi hírek
2013. október hónapban házasságot kötöttek:

Bögyös Erzsébet és Sziksz Róbert

Heszele Márta Ildikó és Nagy Zoltán Emil

Joó Gyöngyi és Győri Miklós Viktor

Sok boldogságot kívánunk!

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

2013. október 30-án ülést tartott Gárdony 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 
1.) A Képviselő-testület tudomásul vette a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást. 

2.)  Módosításra került a Gárdony Város Önkormányzata és a 
Fejér Megyei Kormányhivatal között a Gárdonyi Járási 
Hivatalnak helyt adó épületrész üzemeltetése tárgyában 
létrejött Megállapodás. 

3.) Döntés született a szenvedélybetegek nappali ellátása 
szociális alapszolgáltatás biztosítása érdekében az 
Egészségdokk Közhasznú Alapítvánnyal megkötendő 
ellátási szerződés jóváhagyásáról. 

4.) A Képviselő-testület tagjai elfogadták a Nyugdíjasok 
Gárdonyi Egyesületének és a Nyugdíjas Kluboknak 2013. 
évi tevékenységéről szóló tájékoztatást. 

5.) Döntés született a Gárdony Margaréta – Jázmin utcák 
közötti felszíni vízelvezető árokszakasz vízjogi 
üzemeltetési engedélyének módosítása iránti kérelem 
benyújtásához szükséges tervdokumentáció költségeinek 
biztosításáról. 

6.) A szociális étkeztetés tárgyában ez évben már második 
alkalommal írt ki pályázatot a Képviselő-testület. 
Ahogyan 2013. májusában, most is úgy döntött, hogy a 
pályázati eljárást érvényesnek, de eredménytelennek 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a benyújtott 2 db pályázat 
egyike sem felelt meg a pályázati kiírásbab foglalt tartalmi 
követelményeknek. Az étkeztetést az önkormányzattal 
kötött korábbi szerződés alapján továbbra is a Kék - Tó 
Étterem biztosítja. 

7.) A Képviselő-testület tagjai döntöttek a Chernel István 
Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Gárdonyi 
Tagiskola Intézményi Tanácsába delegált képviselők – Dr 
Erdei Péterné, illetve  – Cszászár Attila személyéről. 

8.) Az iskolai felvételi körzetek megállapításához a Megyei 
Kormányhivatal minden évben beszerzi a helyi 
önkormányzat véleményét, melyhez kapcsolódóan a 
Képviselő-testület  - a jegyző nyilvántartása alapján – 
meghatározta a településen élő, illetve az oktatási 
intézményekbe járó, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek létszámát.  

9.) Az elmúlt év októberétől a vonatkozó törvény 
rendelkezései alapján mezőgazdasági haszonállat tartása 
önkormányzati rendeletben nem korlátozható. 

Ezt követően is hatályban maradt viszont az 
önkormányzat állattartási rendeletének a haszonállatok 
tartását szabályozó része, mely a továbbiakban 
szükségtelen, hiszen ezen állatok tartásának szabályait 
magasabb szintű jogszabályok tartalmazzák, melytől 
eltérni nem lehet. Ennek megfelelően a Képviselő-testület 
visszavonta az állattartásra vonatkozó helyi rendeletét. 

10.) A Képviselő-testület döntött Kővári Péter orgonaművész 
karácsonyi CD kiadása   költségeinek támogatásáról. 

11.) A LEADER pályázat keretében, az újonnan épülő 
kerékpárúthoz kerékpáros  információs pontként 
csatlakozva a Képviselő-testület a volt „Vadkacsa” 
Vendéglő (Gárdony, Káka és Keszeg utcák sarkon) 
felújítását tervezi. Ehhez kapcsolódóan döntés született a 
tervezés költségeinek biztosításáról és a tervező cég 
kiválasztásáról. 

12.) 2013-2014-ben ismét megrendezésre kerül a Gárdonyi 
Komolyzenei Hangversenysorozat, melynek művészeti 
vezetője – a korábbi évekhez hasonlóan – Jónás Krisztina, 
lebonyolítója pedig a Gárdonyi Géza Könyvtár és 
Kulturális Központ. Az  eseménysorozathoz az 
önkormányzat 500.000,- Ft-ot biztosít. 

13.) A jövő év tavaszán tornapálya elemek kerülnek 
elhelyezésre az Agárdi Parkerdőben, Gárdonyban a 
Szabadság úti pihenőparkban, valamint a Panoráma 
partszakaszon, mely fejlesztés fedezetének  biztosításáról 
döntött a Képviselő-testület. 

14.) Térségek közötti együttműködés keretében LEADER 
pályázat lehetőségét kihasználva az önkormányzat a fent 
említett kerékpáros információs pont, a dinnyési fertő 
bejáratánál kilátó, valamint az agárdi tóparton pihenőhely 
kialakítását tervezi. A pályázat benyújtásához szükséges 
önrész, az ÁFA összegének biztosításáról döntött a 
Képviselő-testület. 

15.) Szeptember közepén fel lett avatva a gárdonyi Bóné 
Kálmán utcai ingatlanról a Deák Ferenc utca sarkára 
áthelyezett és felújított kőkereszt, melynek költségét 
jórészt a Katolikus Egyház fedezte közadakozásból, 
illetve egy magánszemély támogatott jelentős összeggel. 
A hiányzó pénzösszeg biztosításáról hozott döntést a 
Képviselő-testület. 

16.) Zárt ülésen tárgyalta a Képviselő-testület az Agárdi 
Gyógy-és Termálfürdő Zrt. vezérigazgatójának 
tájékoztatóját,  melyet tudomásul vett. 

Jankovics Zoltánné aljegyző



Tavaszra korszerű kerékpárút épül a 
Velencei-tó körül

Két sikeres pályázatnak és a kormány támogatásának 
köszönhetően a Velencei-tó körüli kerékpárutak 
fejlesztése idén is nagy léptékben folytatódhat: újabb 
12 kilométeres szakasszal egészül ki a tó körül haladó 
kerékpárút. a jelenlegi - egyes részein csak nyomokban 
fellelhető - útszakaszok helyén, nemzetközi mércével 
mérve is színvonalas, kétirányú bicikliút épül a déli 
parton.

A napokban induló fejlesztések eredményeként 
rövidesen szinte teljes „tókört“ az autóktól védett, újonnan 
épített útvonalon tehetik meg az aktív kikapcsolódást 
kedvelő turisták, valamint az útszakaszt egyre nagyobb 
számban használó helyiek. A „Velencei kerékpárút és 
kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése“ illetve a 
„Gárdonyi kerékpárút és kerékpáros turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése“ elnevezésű projektek két 
szakaszban, összességében 600 millió forintos uniós 
forrásból és további 150 millió forintos kormányzati 
támogatásból valósulnak meg. A kétszer 6 km-es szakaszok 
fejlesztésére a Gárdonyi Önkormányzat, valamint a 
Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési 
Tanács (VVVTFT) is sikeresen pályázott, de a kivitelezés 
költségeihez - a VVVTFT elnöke, L. Simon László 
kormánybiztos közbenjárásának eredményeként - további 
150 millió forinttal a kormány is hozzájárult.

Az összeségében 730 millió forintos forrásból 
megvalósuló beruházás a fent említett két projekt keretében, 
a Gárdony Szigony utca és a Velence, Resort Spa közötti 
szakaszon, valamint  a Dinnyés és Pákozd közötti, 6213 jelű 
úttól a Gádony, Szigony utcáig húzódó szakaszon épülhet 
meg. A folyamatosan növekvő kerékpáros-forgalom 
igényeit kiszolgáló 12 kilométeres új útszakaszt a következő 
szezonra már birtokba is vehetik a biciklisek - derült ki a 
projekt nyitórendezvényén.

A most kezdődő, a STRABAG Általános Építő Kft. 
kivitelezésében megvalósuló munkálatok befejezését 
követően, a már elkészült északi oldalhoz hasonlóan, a déli 
parton is sokkal kedvezőbbek lesznek a kerékpározás 
feltételei. (A 12 km-ből 9 teljesen új nyomvonalon épül 
meg.) A fejlesztés tovább szélesíti a térség turisztikai 
kínálatát: a továbbfejlesztett bicikliút-hálózat még inkább 

elősegítheti a kerékpárturizmus fellendülését, és nagymértékben 
hozzájárul ahhoz, hogy a Velencei-tó az aktív és családi turizmus 
legvonzóbb célpontjává váljon.

Az új útszakasz építése mellett, ezt a hosszú távú célt 
szolgálja, hogy - a most induló fejlesztéssel párhuzamosan - a 
keleti és az északi parton haladó kerékpárút tervezése is 
megkezdődött. A Velencei-tó és tágabb térsége fejlesztési 
elképzeléseinek elősegítését, megvalósítását támogató, abban 
aktívan közreműködő, a Fejér Megyei és a Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat által létrehozott VVVTFT további 9 
szakasz megépítését tervezi. A koncepció  már a kormány előtt 
van, annak elfogadása esetén további 32,6 kilométer bicikliút 
épülhet a térségben. Ezáltal elérhető közelségbe kerülhet a 
Tanács egyik legfőbb célja, vagyis az, hogy a kerékpárút teljesen 
körbefogja a Velencei-tavat. A Tanács hosszút távú célja, hogy  a 
Velencei-tó körül olyan összefüggő bicikliút-hálózat jöjjön létre, 
amelyen keresztül Budapest, illetve Székesfehérvár irányába a 
Balaton, valamint a Váli-völgyön keresztül a Vértes is 
biztonságosan megközelíthető két keréken.

Tóth István, Gárdony város polgármestere szerint a 
fellendülő kerékpáros turizmus gazdaságélénkítő hatású lehet, és 
munkahelyeket teremthet a térségben. A sajtótájékoztatón 
elmondta, hogy három sikeres Leader-pályázat segítségével 
kiegészítő fejlesztések is megvalósulhatnak a kerékpárút mentén. 
Dinnyésnél kerékpáros kilátó, Gárdonyban pedig két helyen 
pihenőpontok létesülnek.

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 

és Gárdony önkormányzata a "Velencei kerékpárút és kerékpáros 

turisztikai szolgáltatások fejlesztése", illetve a "Gárdonyi kerékpárút 

és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése" című projekt 

ünnepélyes nyitórendezvényt tartott 2013. november 6-án 11 órakor az 

agárdi szabad partszakaszon, a Zenepavilonnál. Az eseményen 

köszöntőt mondott mondott L. Simon László országgyűlési képviselő, 

a Velencei-tó Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 

elnöke Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Bicske város 

polgármester, Törő Gábor útügyekért felelős miniszteri biztos, a Fejér 

Megyei Közgyűlés elnöke és Tóth István Gárdony polgármestere.

Egyetemi kutatóhely lesz a Velencei-tó

A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ), az 
Országos Sajtószolgálathoz eljuttatott közleményében arról 
számol be, együttműködési megállapodást írt alá két 
egyetemmel. A Pannon Egyetem Georgikon Karával és a 
Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezet-
tudományi Karával. Agárdon, a szövetség Velencei-tavi 
Kirendeltségén, november 7-én ünnepélyes keretek között 
került aláírásra a megállapodás, amely szerint gyakorlati és 
kutatói hely lesz a Velencei-tó. 

Az ide látogató egyetemi hallgatók a MOHOSZ 
infrastruktúrájának használatával fognak természetes vízi 
gyakorlatot és kutatásokat megvalósítani. A MOHOSZ 
szerint ezek a vizsgálatok segítik a tó környéki települések, és a 
tó használatában, a turizmus fejlesztésében valamennyi 
érdekelt és érintett szervezetet.



Pályázati kiírás

Bursa Hungarica
Gárdony Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások 

Minisztériumával együttműködve 2013. október 10-től kiírta 
2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot

- felsőoktatási hallgatók számára a 2013/2014. 
tanév második és a 2014/2015. tanév első 
félévére vonatkozóan („A” típusú pályázati 
kiírás), valamint

- felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó 
fiatalok számára („B” típusú pályázati kiírás)

A részletes pályázati kiírás olvasható Gárdony Város 
honlapján, www.gardony.hu címen, továbbá Gárdony 
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján, valamint elvihető a recepcióról.

További információk olvashatók az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő honlapján, www.emet.gov.hu (Bursa 
Hungarica) címen.

A pályázat benyújtási határideje: 
2013. november 15.

Figyelem! Változás van a pályázás rendjében, mely 
részletesen olvasható a pályázati kiírásokban.

Információ: dr. Drdul Emília szervezési munkatárs 
Polgármesteri Hivatal I. em. 102. Telefon: 06-22/355-
370/236 

Győzelem a győztes csata napján! 
Chernelesek nyerték a Gárdonyi-

vetélkedőt!

Idén talán még büszkébbek vagyunk arra, hogy földijei lehetünk a 

nagy írónak, Gárdonyi Gézának, hiszen iskolánk „Íródeákok” nevű 

csapata nyerte meg a Gárdonyi Emlékév kapcsán „Tollal a 

csillagokig” címmel rendezett országos vetélkedőt. 

A Gárdonyi Géza Emlékmúzeum és a Dobó István Vármúzeum 

szervezőinek célja az volt, hogy az író életművét újszerűen közelítsék 

meg a diákok, és főleg az Egri csillagok, valamint az Én falum című 

novelláskötet friss gondolatokat ébresszen bennük.

A négy fős hatodik osztályos diákcsoportok márciustól indulhattak a 

versenyen. A pályázóknak egy interjút, egy novellát és egy prezentációt is be 

kellett küldeniük az író életművével kapcsolatban.

Az október 16-i döntőre az egri várba érkezett nyolc legjobb csapatot sok 

izgalmas feladat várta. Öt helyszínen mérték össze szellemi tudásukat, 

fizikai ügyességüket. Kvízjátékkal egybekötött célba dobó versenyen 

próbálhatták ki magukat, irodalmi feladatokkal és vaktérképek 

kitöltésével idézték fel Gárdonyi életútját. Különleges memóriajátékokkal és 

vártörténeti feladatokkal is bizonyíthatták rátermettségüket.

Az Íródeákok csapatának: Dimitrov Dórának, Horváth Rékának, 

Juhász Lillának és Ádám Balázs Magornak (7.g) legjobban az őket kísérő 

és mindenben támogató osztályfőnökük, Kardos Gáborné, Márta néni 

drukkolt.

 A felkészülésben maximális segítséget nyújtó szülők, a Gárdonyi 

–szülőház múzeumpedagógusai, a gyerekek felkészítő tanárai, Baldaszti 

Lászlóné (magyar), Kardos Gábor (történelem) és a Chernel egyként 

szurkoltunk itthonról a csapatnak.

A magyarok a török felett aratott egri győzelmének évfordulóján győztek 

az agárdi diákok is!

Szeretettel gratulálunk a győztes csapatnak és a kiváló rendezvényt 

összeállító szakembereknek is!

Baldaszti Lászlóné

Civil hírek
A Nyugdíjasok Gárdonyi Egyesülete október 10-én tartotta 

vezetőség ülését. Az elnök beszámolt a két ülés közötti időszak 
eseményeiről, az Egyesület gazdasági helyzetéről és többek 
között ismertette az Önkormányzati Testületnek küldendő 
éves tájékoztatót, amelyet a vezetőség egyhangúlag elfogadott. 

Az október 22-i ünnepi Önkormányzati Testületi ülésen 
„Gárdony Városáért” című kitüntetést kapott Dr. Tamási Pál 
István, a Nyugdíjas Egyesület tagja, több évtizedes közéleti 
tevékenységéért, többek közt a nyugdíjasok érdekében végzett 
jogsegélyszolgálatért. Ugyancsak „Gárdony városért“ 
kitüntetést kapott a nagyrészt a dinnyési Vadvirág Nyugdíjas 
Klub tagjaiból álló, „Aranypáva Nagydíjas Iglice Népdalkör”. 
Gratulálok az Egyesület nevében a kitüntetettjeinknek.

Az október 30-i Önkormányzati Testületi ülésen a Testület 
elfogadta a Nyugdíjas Egyesület és a nyugdíjas klubok 
tájékoztatóját az éves tevékenységükről. A polgármester 
megköszönte az aktív nyugdíjasok közéleti tevékenységét, az 
elnök pedig az Önkormányzat támogatását.

Felhívom a város nyugdíjasainak figyelmét arra, hogy 
akinek a nyugdíja a 70 000 Ft-ot nem haladja meg, az év végéig 
rendkívüli nyugdíjemelést kérhet. A  nyomtatványok az 
Egyesület irodájában hétfőnként 10 és 15 óra között átvehetők. 
(Gárdony, Post u.8.)

A Jogsegélyszolgálat továbbra is fogadja rászoruló 
nyugdíjasokat hétfőn 13 és 15 óra között.

A Lokálpatrióta Társaság október 20-án tartotta ülését, 
amelyen Kiss Péter, a Nemzeti Park igazgatója tartott érdekes 
előadást a Velencei-tó térség aktuális kérdéseiről.

Szaniszló Elemér elnök.

A Gárdonyi Emléknapon, október 17-én az agárdi iskolások 
ellátogattak a Gárdonyi Emlékházhoz. A képen Tóth István 
polgármester úr és Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr,  a 6. 
osztályosokkal a Gárdonyi szobor körül.



Gárdony Város Képviselőtestülete 
ünnepi testületi ülést tartott , melyen Tóth István 
polgármester úr  átadta a „Művelődés-ügyért” és 
„Gárdony városért” kitüntető díjakat.

Gárdony Város Önkormányzata 1994. évben alapított 
„Művelődésügyért” kitüntető címmel ismeri el azok érdemeit, 
akik kiemelkedően tevékenykednek az oktatás, nevelés, sport, 
közművelődés területén, vagy a városi rendezvények színvonalas 
lebonyolításában kiemelkedően közreműködnek. Ebben az évben 
az Önkormányzat Bese Mihályt és Kovács Andrást részesíti e 
kitüntetésben 

BESE MIHÁLY
Agárdra kerülése után a helyi Gárdonyi Géza Mezőgazdasági 

Termelőszövetkezetben megszervezte a női kispályás labdarúgó csapatot. 
A lelkes hölgyekkel évekig nem találtak legyőzőre a környéken. Az 
országos kispályás bajnokságon, Gödöllőn 6. helyezést értek el. Közben 
1985. tavaszán megszervezte az Agárdi Öregfiúk - Old Boy's – 
labdarúgó csapatot. Évente 10-12 mérkőzést szervezett az aktív, 
versenyszerű labdarúgás rendszeréből kilépett, de még sportolni vágyó 
gárdonyi polgároknak. Különösen emlékezetesek a határontúli magyar 
csapatokkal kialakított sport- és családi kapcsolatok (Nyárádgálfalva, 
Egyházgelle). A nagypályás mérkőzéseken kívül kispályás 
bajnokságokat és téli tornákat – Téli Kupa – is szervezett. 1997. 
nyarától, a Gárdonyi VSC megalakulásától 2008-ig a sportklub elnöki 
feladatait látta el. Az egyesületben az utánpótlás csapatokkal együtt 
évente 140-150 igazolt játékos sportolásának feltételeit teremtette meg és 
közmegelégedésre végezte nehéz feladatát. A városi szüreti mulatság 
főszervezője volt 1985-1990 között. Bese Mihályra mindig számítani 
lehetett, ha sportról, ha közösségformálásról volt szó. A 
rendszerváltoztatást követő években megrendezett Tóparti Napok egyik 
szervezőjeként is sokat tett településünkért. 

KOVÁCS ANDRÁS
1990-ben került Dinnyésre és játékra jelentkezett a dinnyési 

labdarúgó csapatban. Minden mérkőzésen tudásának a legjavát adta. 
Példaként állt a dinnyési ifjúság elé. Hamarosan feladatul kapta a 
dinnyési ifjúsági labdarúgó csapat munkájának irányítását. Hat évnyi 
aktív játék után 1997-ben felkérték a felnőtt csapat edzői feladatainak 

2013. október 22-én 

Ünnepélyes keretek között adták át a 
„Gárdony városért“ és a 

„Művelődésügyért“ kitüntető címeket a 
városházán

ellátására. A dinnyési csapat lehetőségeinek megfelelően mindig 
sportszerűen és nagy akarattal vetette magát a küzdelembe. Több 
egyesületi elnökkel dolgozott együtt és egyre nagyobb feladatokat vállalt a 
sportklub minden napjaiból. Két alkalommal csapatával bajnokságot 
nyert és jutott fel magasabb osztályba. 2007-től az újjászervezett 
sportklub vezetését is elvállalta. Az egyesületet közhasznú társasággá, 
nonprofit szervezetté alakította társaival. Sportvezetőként a dinnyési 
településrész életének egyik meghatározó személyisége lett. Önzetlen, 
közéleti tevékenysége példa városunk valamennyi polgára számára. 

 Gárdony Város Önkormányzata az 1999. évben alapított 
„Gárdony Városért” kitüntetéssel ismeri el azok érdemeit, akik 
hosszú távon, vagy kiemelkedően munkálkodtak városunk 
fejlődéséért, közéleti tevékenységükkel hozzá-járultak az itt élők 
érdekeinek védelméhez, életfeltételeik biztosításához és 
fejlesztéséhez, vagy tevékenységükkel közvetlenül vagy közvetetten 
hozzájárultak Gárdony város jó hírének kialakításához, 
fenntartásához. A 2013-as évben az Önkormányzat az Iglice 
Népdalkört és dr. Tamási Pál Istvánt részesíti e kitüntetésben.

IGLICE NÉPDALKÖR
Az Iglice Népdalkör 2005. őszén alakult 9 fővel, Kiss Pálné nyugdíjas 
pedagógus vezetésével, amikor az enyingi Nyugdíjasklub meghívására a 
dinnyési Vadvirág Nyugdíjasklub népdalokból összeállított műsorral 
készült. A fellépés olyan sikeres volt, hogy életre hívta az Iglice 
Népdalkört. Az évek alatt a taglétszám folyamatosan bővült, jelenleg 
tizennyolc tagot számlál, citerásaikkal együtt: Lendvai Judit vezető, 
Balom Mihályné, Barta Gyula, Bognár Istvánné, Dr. Balázsné, Laczkó 
Ildikó, Galambos Sándorné, Gulyás Jenőné, Győri Ferencné, Heim 
Pálné, Horváth Istvánné, Jávorfi-Bognár Ágnes, Kiss Irén, Kiss Pálné, 
Kóti Erzsébet, Kovács Istvánné, Pup Sándorné, Sándor Béláné, Sipos 
Imréné .A kiterjedt ismeretségi körnek köszönhetően nemcsak Gárdony 
város ünnepségeire, és a megye fesztiváljaira várják el őket, hanem a 
testvérvárosi küldöttségben is mindig kiemelt helyet kapnak. A városi 
ünnepségeken kivétel nélkül mindig részt vesznek, ráadásul az éneklés 
mellett minden helyi megmozdulásban kiveszik a részüket, ha szükség 
van rá, sütnek, főznek, díszítenek… A dalkör örömmel tesz eleget 
minden felkérésnek. A KÓTA országos arany fokozatot és mellé az 
Aranypáva Díjat először 2010-ben kapta az Iglice Népdalkör. Ez év 
május 19-én Arany Páva Díjat, május 25-én Aranypáva Nagydíjnak 
kaptak. Az Iglice Népdalkör eddigi tevékenységével, a közösség iránti 
elkötelezettségével, a magyar népdalok szeretetének országon belüli és 
határon túli tolmácsolásával méltán érdemelte ki a „Gárdony Városért” 
kitüntető díjat.
DR. TAMÁSI PÁL ISTVÁN
dr. Tamási Pál István a jogtudományi egyetem elvégzése után 1969. és 
1994. között a rendőrségnél dolgozott, különböző vezetői beosztásokban, 
1990-94. között a Gárdonyi Városi Rendőrkapitányság 
rendőrkapitányaként. Ezen időszak alatt az önkormányzat és a 
rendőrkapitányság együttműködése nagyon sikeres volt. 1991-92-ben 
labdarúgó edzőként vett részt a város sportéletében. 1994. óta ügyvédként 
dolgozott.. A Gárdonyi Horgász Egyesület Ellenőrző Bizottságának 
elnökeként is tevékenykedik. 2004-től a Nyugdíjasok Gárdonyi 
Egyesületénél a nyugdíjasok részére biztosít minden héten jogsegély 
szolgálatot, mely igen közkedvelt és keresett az idősek körében. A 2006. 
és 2010. évi országgyűlési képviselő választásokon az Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnökeként, míg a 2010. 
évi önkormányzati választáson a Helyi Választási Bizottság 
Elnökeként biztosította a választások törvényes lebonyolítását, és 
szakértelmével segítette a Választási Iroda munkáját. Szerteágazó, 
sokoldalú, közösségért végzett munkája elismeréseként „Gárdony Város” 
kitüntetést adományoz számára a Képviselő-testület.

A képen balról jobbra: Bese Mihály, Lendvai Judit (Iglice népdalkör vezetője), 
Dr. Tamás Pál, Kovács András.



Gerincjóga órák a 
Nemzedékek Házában

A gerincjóga javítja a tartást, a 
keringést, az emésztést, az 
á l ta lános közérzetet ,  a  
koncentrációs készséget; erősíti, lazítja és nyújtja 
az izomzatot; oldja a stresszt; növeli az ízületi 
hajlékonyságot, a fizikai és pszichikai teher-bírást, 
a magabiztosságot.
A foglalkozások hétfőnként 9.30-11 óráig 
tartanak. 
Érdeklődni lehet a 
06 30 488 7681-es számon, vagy a helyszínen 
Bondor Zsuzsanna jógaoktatónál.

Bizonyára már Önökhöz is eljutott a hír, hogy 2014. február 28-ig 
kedvezményes áron gyógyulhatnak, regenerálódhatnak, pihenhetnek az 
Agárdi Gyógy-, és Termálfürdőben. 

Miért is érdemes most igénybe venni ezt a nagyszabású lehetőséget?
Mert most a fürdő és az Önkormányzat jóvoltából a helyi 

lakosoknak érvényes lakcímkártya felmutatásával a kezelések önrésze 
csupán 9000 Ft, tehát mindösszesen 150 Ft/kezelés áron élvezhetik a 
fürdő gyógyszolgáltatásait!

Kedvezmény igénybevételi kisokos:
Ön csak ideiglenes lakcímmel rendelkezik a településen? Ez nem 

jelent problémát, amennyiben szerepel lakcímkártyáján helyi cím, Ön 
jogosult a kedvezmény igénybe vételére.

A kedvezmény nyugdíjasokra vonatkozik, a nyugdíj típusától 
függetlenül, tehát legyen az öregségi, rokkant, baleseti rokkant, vagy 
egyéb típus.

Az akció február 28-ig tart, eddig az időpontig Önnek a következő 
folyamatot szükséges végigjárnia: El kell látogatnia a háziorvosához 
beutalóért. Ezután keresse fel az ország bármely reumatológusát, majd 
írasson ki 60 kezelést az Agárdi Gyógy-, és Termálfürdőbe 
(megjegyzés: a fürdő rendelkezik reumatológiai szakrendeléssel, időpont 
egyeztetés minden hétköznap 13.00-15.00 óra között a 22/579-248-
as telefonszámon). A fürdő reumatológiája nem fizetős rendelés, 

A Gárdony Városüzemeltetési Kft. (Agárd, 
Gárdonyi G. u. 34-38.) telefonszáma 

megváltozott!
A Városüzemeltetési Kft. főbb feladatai: Napsugár 
Strand üzemeltetése; Park Strand Kemping 
üzemeltetése; Geotermikus energiaszolgáltatás; Agárd 
Tini- Gárdony Holdvény sétány szabad partszakaszok 
üzemeltetés; Agárd-Gárdony kikötők üzemeltetése; 
Temetői ügyintézés, Kertrendezés, Fuvarozás
Ügyfélfogadás:  Hétfő- Csütörtök: 8-15 óráig, Péntek:8-
13 óráig Pénztár nyitva tartás:  Hétfő- Zárva; Kedd: 8:30-
14:30; Szerda: 8:30-14:30; Csütörtök:8:30-14:30, 
Péntek:8:30-12:00 Telefon:  06-22-579-008 

körülbelül 3 hetes várakozási idővel tudják fogadni a pácienseket, a 
környező kórházi reumatológiák hosszabb várakozási idejével szemben! 
Végül a kiírt kezelésekkel jelentkezzen a fürdő recepcióján és 
regisztráltassa magát a kezelésekre (regisztráció minden hétköznap 8.00-
16.00 között személyesen)!

A kezelések fürdő recepcióján történtő regisztrációja szükséges, hogy az 
említett akció időszakán belül történjen! Fontos tudnivaló, hogy a február 
28-án jelentkezőknek is jár a kedvezmény, függetlenül attól, hogy a 
kezeléseket majd csak márciusban járják le.

A beutalók minden esetben (háziorvosi és reumatológusi) 30 naptári 
napig érvényesek, a kezeléseket pedig azok megkezdésétől számítva 56 
naptári napon belül le szükséges járni! Ezek az időpontok OEP által 
meghatározottak, sajnos a fürdőnek nincs lehetősége ezen változtatni.

Az akció keretén belül nem áll módunkban pénzvisszafizetéssel élni, 
még orvosi igazolás ellenében sem!

A 60 kezelés 4X15 kezelésből áll (egy nap 4 féle kezelés - medencefürdő 
+ 3 kezelés- 15 alkalommal).

A napi 4 db kezelés egyike minden esetben a medencefürdő (01), a 
gyógykezelések hétköznap, 8.00-16.00 között vehetők igénybe.

A kedvezmény csak érvényes nyugdíjas igazolvány és lakcímkártya 
felmutatása mellett igényelhető.

Éljen Ön is a lehetőséggel, szeretettel várjuk kezeléseinken!
Agárdi Gyógy,- és Termálfürdő

www.agarditermal.hu

Kedves gárdonyi, agárdi, dinnyési nyugdíjasok!
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Katolikus hírek - november

Elkészült a Szent Anna kápolna információs táblája, 
régi képekkel és történeti leírással. A tábla grafikai munkáit 
Balás Benedek tervező grafikus készítette, adományként. 
Felajánlását hálásan köszönjük!

Adventi hírek:
-Adventben a gárdonyi katolikus templomban 

szombaton az esti misén, Agárdon és Dinnyésen a vasárnapi 
szentmisék keretében tartjuk az ünnepi gyertyagyújtásokat.

-Roráte misék Agárdon december 2-én, 9-én, 16-
án, 23-án (hétfőnként) reggel fél hétkor,  Gárdonyban 
december 3-án, 10-én és 17-én (keddenként) reggel fél 
hétkor kezdődnek.

-Ha az időjárás lehetővé teszi, bolha piacot és tartós 
élelmiszer-gyűjtést tartunk advent első három vasárnapján a 
gárdonyi katolikus templom kertjében 11-13 óráig. A bevételt 
és az adományokat a jövőben is az elszegényedett, szükséget 
szenvedő családok élelmiszer segélyezésére fordítjuk. Rossz 
idő esetén a bolhapiac elmarad, de hálásan fogadjuk a 
felajánlott élelmiszert a gárdonyi plébánián, a Vasvári köz 5. 
alatt, az óvoda melletti kis közben 11-13 óráig. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő és segítőkész 
testvért és polgárt! Gárdonyi Karitász csoport

November 24-én, vasárnap lesz Krisztus Király vasárnapja, 
az egyházi év utolsó vasárnapja, és ezen a napon van Árpád-
házi Szent Erzsébet ünnepéhez kötődően az országos gyűjtés a 
Karitász javára.

Október 12-13-án a dinnyésiek idén is aktívan részt vettek a 
72 óra kompromisszum nélkül című programban, ami egy 
felekezetektől független, de a történelmi egyházak által 
támogatott ifjúsági program. A programban minden évben 
több ezer lelkes fiatal vesz részt. A közös munkával a dinnyési 
templomlépcsőt sikerült befejezni, így ez egy igazi "72-órás" 
lépcső lett, hiszen minden évben csináltak rajta valamit (kb. 
három éve kezdték, több mint 20 méter hosszú, és tíz 
lépcsőfok). Ültetés, takarítás, a templomkert rendbetétel is 
szerepelt az elvégzett munkák között, végül a levágott és 
összeszedett ágak tüzénél egy igazán jó nyársalással 
ünnepeltek.

Október 5-én a hagyományos Rózsafüzér zarándok-
laton idén újra többen voltak, mint tavaly. Hillier Kristóf  és 
Zsombók András vezetésével Pákozdról indulva két csoport 
két irányból kerülte a Velencei-tavat. A kora reggeli 0 fok nem 
riasztott el senkit, a templomoknál osztott frissítő tea és forralt 
bor pedig közösségépítőként működött. Látszott a 
zarándokok arcán, hogy mennyire örülnek a családos 
fogadtatásnak. Megérezték, hogy mi mind egy nagyobb 
családhoz tartozunk, Isten családjához, és hogy ezek között az 
emberek között otthon érezhetik magunkat. Idén is 
bebizonyosodott, mennyire jó, hogy a zarándoklat 
szakaszokra oszlik pontos időzítésekkel megjelölve, mert 
sokan útközben csatlakoztak a csoporthoz. Sőt rengetegen 
voltak olyanok, akik valamelyik templomba beülve az 
elmélkedésen vagy a szentségimádáson vettek csak részt, de 
így is velünk voltak. Öröm volt látni, mennyire kihasználják az 
emberek a zarándoklat felépítésének ezt a fajta rugalmasságát. 
A záró szentmise volt idén is csúcspont. Kicsik és nagyok 
voltak jelen, többségük testileg megfáradva, de lelkileg 
felfrissülve és azzal a biztos tudattal, hogy ma érdemes volt 
felkelni, és nagyon jó érzés egy nagy családba tartozni.

Összeállította: Fánczi Gábor

Felhívás

Platán fasor ültetését 
tervez-zük Agárdon, a 
Jókai étterem mögötti 
összekötő út men-tén. 
Azok jelentkezését várjuk, 
a k i k  ak t í van  r é s z t -
vennének e településrész 
szépítésében, és szeret-
nének örökbefogadni 

egy fát (azaz elültetni). Egy fa ára 5000 Ft.
Az örökbefogadók névsorát a fasor elején felállított 

táblán feltüntetjük.
A befizetést a 11736082-15362852 bankszámlára 

várjuk. A befizetésen kérjük jelezzék a célt, hogy 
faültetésre adományoznak, és a megjegyzéshez írják be 
az adományozó nevét, telefonszámát, hogy értesíteni 
tudjuk az ültetés időpontjáról.

Muray Rita alpolgármester
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Jurta, kecske - óvoda?! – tanulmányút 
Csehországban

Újabb fordulójához érkezett környezeti neveléssel foglalkozók 
nemzetközi cserekapcsolatát támogató projektünk. Ezúttal nyolc 
agárdi, gárdonyi, dinnyési óvónő és környezeti nevelő cserélhetett 
tapasztalatot spanyol, angol, bolgár és a házigazda cseh kollégáival – az 
EU Grundtvig Tanulási Kapcsolatok programja segítségével. Pelhrimov 
városa sörfőzdéjéről is híres, a mi utazóinkat ugyanakkor főleg a helyi 
Montessori- és több, tanyasi körülmények között működő óvoda 
érdekelte. Szemezgessünk résztvevőink tapasztalataiból!

Feketéné Ildikó óvodavezető: „Szakmailag megerősítés volt 
számomra, hogy máshol is feszegetik a megkövesedett kereteket: a jurta-
ovi közel állt az én világomhoz. Tetszett, hogy a nap nagy részét a 

szabadban töltik a gyerekek, kihasználják a környék lehetőségeit. Az 
igazi az lenne, ha ilyen helyeken működhetnének az óvodák: ez lenne a 
gyereke mindennapi élettere.”

Ferenc Klára, a Pelikán-ház Erdei Iskola munkatársa: „Magunkkal 
azonosan gondolkodó, illetve hasonló szekeret húzó emberekkel együtt 
lenni jó. Mindig van valami plusz, amit hozzátehetsz a sajátodból és 
kaphatsz a másiktól – és érezheted, hogy a munkád hasznos… Utunk 
során láthattunk környezeti nevelést rozmaringos erdei iskolában, 
szagolhattunk gyógynövényeket óvodai szobában, s kecskét is fejhettünk 
egy tanyán. Azt gondolom, hogy a helyszíneket ötvözni kell. S a 
legfontosabb: környezeti nevelő óvónő, tanár, civil, szülő, mindenki lehet!”

A többi résztvevő – Gartainé Ilike, Dékány Mónika, Vinczéné Kati 
óvónők, Borsányi András környezeti nevelő és Gregus Balázs önkéntes – 
kiemelték a nemzetközi kommunikáció izgalmait, kihívásait. Kati angol 
nyelvhasználatát „porolta le”, míg többen a szakmai ismeretek nyelvi 
akadályt legyőző erejét hangsúlyozták.

A csapat nagy köszönetet mondott Sztráda Eszter egyesületi 
önkéntesnek, aki folyamatosan tolmácsolt és szervezett.

S ahogy elhangzott: végre volt idő beszélgetni a magyar kollégákkal, még ha 
ezért Csehországig is kellett utazni!

Bakos István programvezető
Sustainable education in nature Grundtvig Learning Partnership projekt

„Jót a jótól“ díj Mohai Judit 
tanárnőnek

A Nemzet Tehetségeiért BONIS BONA („Jót a 
jótól”) díjat vett át 2013. augusztus 28-án Mohai Judit 
tanárnő, városunk polgára, a Csitáry Művészeti 
Műhely művészeti vezetője.

A  d í j  2 0 1 3  ó t a  a d  l e h e t ő s é g e t  a  
tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző hazai 
és határon túli pedagógusok elismerésére. 

A 2028-ig szóló Nemzeti Tehetségprogram egyik 
célkitűzése, hogy erkölcsi és anyagi elismerésben 
részesítse azokat a tehetséggondozó pedagógusokat és 
szakem-bereket, akik az általános- és közép-, valamint 
szakiskolákban kiemelkedően sokat tesznek a nemzet 
tehetségeink kibontakoztatása érdekében.

Dr. Hoffmann Rózsa, az EMMI köznevelésért 
felelős államtitkára, ünnepi köszöntő beszédében 
kiemelte, hogy a tehetséggondozó kollégák nem 
pusztán motiválnak, inspirálnak, de követendő példát is 

adnak a jövő generációja 
számára.

Mohai Judit tanárnő 
városunkban a közös „Cher-
neles – Csitárys” növendékek 
körében végzi tehetségnevelő 
tevékenységét, karnagyként 
pedig a Református Egyház-
község „Éneklők” kamara-
kórusát vezeti.

Iskolánkat az a megtiszteltetés érte, hogy oktatás-

köznevelés kategóriában megyei Príma díjra jelölték. A 

legjobbaknak járó díjra idén 218 jelölés érkezett, ebből 

választotta ki az elnökség azt a 10-et, akik különdíjban 

részesülnek. Tehát a Chernel is ott van a 10 különdíjas 

között!
A 10 különdíjas közül hárman részesülhetnek a fődíjban, 

mely 1-1 millió forinttal jár. A közönségdíjat pedig az a jelölt 
kapja, akire a legtöbb közönségszavazat érkezik. 

Szavazni a következő helyeken, módokon lehet:

A Fejér Megyei Hírlap, a Fehérvári Hetilap, a Hírváró és a 
jóHírhozó havilap hasábjain megjelenő szelvényeken, továb-
bá a www.feol.hu a www.hirvaro.hu és a 
www.fehervarmediacentrum.hu honlapokon.

Most rajtatok a sor! Kérjük, szavazzatok, szavazzanak 
minél többen a Chernelre.

Csordásné Bölcsics Márta igazgató

A Chernel is Príma-jelölt!
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„Földre néző szem, égre néző lélek”

A Gárdonyi Emlékév ünnepélyes záró rendezvénye: 

Hangverseny a megújult Zeneakadémián
Zeneszerzői pályázat a Gárdonyi Emlékév 

alkalmából
2013-ban ünnepeljük Gárdonyi Géza születésének 150. 

évfordulóját. Ebből az alkalomból a Gárdonyi Emlékbizottság 
és az MTVA zeneszerzői pályázatot írt ki. 

A gazdag programsorozatot felvonultató Gárdonyi Emlékév 
záró eseménye egy különleges, rendhagyó hangverseny lesz a 
megújult Zeneakadémia Nagytermében 2013. december 23-án, 
este 19 órakor. Az est folyamán felcsendül az a három, Gárdonyi 
karácsonyi témájú írásaira komponált, döntőbe jutott mű, 
amelyeket az MR Szimfonikusok és az MR Énekkar ad elő.

A pályázóknak komolyzenei oratorikus mű kompo-nálása volt 
a feladata, Gárdonyi Géza Karácsonyi ének című versének és/vagy 
Karácsonyi álom című színdarabjának felhasználásával.

A három zeneszerzőből, egy karmesterből, egy kórus-karnagyból 
és egy zenetörténészből álló zsűri a beküldött pályaművek közül 
hármat juttatott a döntőbe, ezeket hallgathatja meg a közönség. Az 
ünnepi rendezvény második részében színművészek segítségével 
is idézik Gárdonyit, az írót, de felcsendül karácsonyi szerze-
ménye, a „Fel nagy örömre!” című közismert ének is - amelynek 
zenéjét és szövegét is Gárdonyi Géza jegyzi - az Egri Érseki 
F iúkór us  e lőadásában .  Ezu tán  ke r ü l  so r  a  zsűr i  
eredményhirdetésére, amelyet az ünnepélyes díjátadás követ. 

A hangversenyről az MTVA élő közvetítést ad.
Az új zeneművek megszületése egyrészt komoly hiányt pótol a 

kortárs zeneszerzés területén, másrészt megszületésük méltó és 
maradandó emléket állít Gárdonyi irodalmi örökségének.

A Gárdonyi Emlékév ezzel a nagyszabású és ünnepélyes 
hangversennyel zárul le.

A zsűri összetétele: Fekete Gyula - Erkel-és Bartók-Pásztory-díjas 
zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezető 
docense, a zsűri elnöke; Gyöngyösi Levente - Erkel- és Bartók-
Pásztory-díjas zeneszerző; Zombola Péter – zeneszerző, az MR 
Zenei Együttesek művészeti koordinátora; Kovács László - Liszt- és 
Bartók-Pásztory-díjas karmester a Miskolci Szimfonikus Zenekar 
zeneigazgatója; Pad Zoltán – a Kodály Kórus Debrecen vezető 
karnagya, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktusa; 
Molnár Szabolcs – zenetörténész.

A hangversenyt a gárdonyi székhelyű Zsongó Bárka Egyesület 
szervezi a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, és az MTVA 
közreműködésével.

Rodics Eszter

Különleges karácsonyi ajándék lehet a megismételhetetlen alkalomra szóló 
koncertjegy, mellyel szeretteinek is örömet szerezhet! Jegyek rendelhetők a 
zsongobarka@gmail.com címen vagy vásárolhatók online a www.jegy.hu oldalon.

Befejeződött a „Kedvenc Gárdonyim” 
irodalmi estsorozat

Október 19-én utolsó alkalommal rendeztük meg a „Kedvenc 
Gárdonyim” irodalmi estsorozatot a Nemzedékek Házában.

Az Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány, valamint a 
Gárdonyi Géza Kulturális Központ és Könyvtár együttműködésében 
megrendezett esteken a kortárs magyar irodalom kiemelkedő alakjai 
mutatták be a Gárdonyi Gézát saját szemszögükből. 

Elsőként Bobory Zoltán a Vörösmarty-társaság elnöke beszélt a 
szerelmes Gárdonyiról, versein keresztül. A következő esten Jókai Anna 
Kossuth-, és Príma Primisszima-díjas írónő az Egri csillagok szerzőjének 
hitét, értékrendjét mutatta be. Csender Levente, Móricz Zsigmond-díjas 
író pedig Gárdonyi novellisztikájának sajátos megközelítésével 
szórakoztatta a publikumot. Az utolsó alakalmon pedig Lackfi János 
volt a vendégünk, Dresch Mihály Liszt Ferenc-díjas zenésszel 
együttvéve. Beszélgetőtárs és moderátor Takács Tamás irodalmár volt.

Lackfi János „író, költő, műfordító” – ahogy magát aposztrofálta – 
kedves, nyílt, őszinte, olvasó-mesélő, irodalomban, és irodalomért élő 
emberként sajátos nézőpontjával közelített Gárdonyi Gézához. 
Megfontolandó probléma megoldásokat vetett fel Gárdonyi 
értelmezhetőségével, és olvasásával kapcsolatban. Külön öröm volt 
számomra Gárdonyi ihletésű Lackfi verset hallani a szerző elbűvölő, 
szelíd, humoros stílusában.

Az estet teljessé, egésszé Dresch Mihály pörgős, könnyed, finom, 
táncos, improvizatív zenéje tette. Őszinte örömmel, és nagy odafigyeléssel 
reflektáltak egymásra. A zene és az irodalom mesésen összekapcsolódott, 

mint a fa ága, és levele. A közönségnek, és nekem nem volt más dolgunk, 
mint hagyjuk magunkat sodortatni a két művészeti ág komplexitásában, 
amelyet eme két remek művész varázsolt elénk.

Köszönjük a megfeszített és áldozatos munkát a sorozat 
szervezőinek; Ocsenás Katalinnak, Kővári Péternek. 

Hatalmas öröm és megtiszteltetés volt hallgatni az esteken 
közreműködő zeneművészek játékát, jelesül; Kővári Péter 
orgonaművészét, Hámori János jazz-trombita művészét, illetve a fent 
említett Dresch Mihályt.

A Gárdonyi emlékévet a nagy író szülővárosában méltóképp 
ünnepeltük eme rendezvénysorozattal is. Fontosnak éreztük, hogy 
közelebb kerüljenek az olvasók Gárdonyi Gézához, műveihez, korához, 
illetve a népszerű kortárs írókhoz, költőkhöz is. Sokszínű írónk egy-egy 
érdekes, s eleddig kevéssé ismert oldalát sikerült bemutatnunk a sorozatra 
ellátogatóknak. S ha egy mondatban kellene Gárdonyi Gézát összegezni, 
akkor ezt mondanám: egészségesen látó szem és befelé élő lélek, ez fejezi ki 
legjobban egyéniségét és írói művészetét is.

Takács Tamás - irodalmár
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Tárgyban őrzött hagyomány
kiállításunk újabb sorozata a Kotroczó család 

adományaiból

A Kotroczó házaspár nyolc éve él Gárdonyban. Ám, 
ennél sokkal régebbi a településhez főződő kapcsolatuk. 
Korábban gyógyulni jártak ide az agárdi termálfürdőbe, majd 
nyaralót vásároltak, később családi házat emeltek, és ebben  
működtetik a TI-MÁR vendégházat is. Budapestről költöztek 
a Velencei Tó partjára, de mindkettejük családi kötődései 
Heves megyéhez fűződnek.

Márta és Tibor megkeresték az Önkormányzat 
kulturális vezetését, hogy szeretnének felajánlani régi, családi 
örökségből származó hagyományos tárgyi emlékeket kiállítás 
céljából. Találkozásaink alkalmával, ha rövid időre is, de nagy 
örömmel pillantottunk be életük tereibe, emlékeik idejébe, 
élményeik világába.  Hímzések tiszta formáit csodáltuk majd 
száz éves terítők tapintásában, az apró öltések mögött húzódó 
sorsok, életek és a régi idők léte járt körül. Márta szeretettel 
lapozta fel számunkra annak a füzetnek oldalait, melyben 
nagynénje, Mohos Erzsébet hímzéseinek és munkáinak 
mintái láthatók. Az óvva gyűjtött darabok oktatási célt is 
szolgáltak: Márta nagynénje, aki Veszprém megyéből 
származott háztartástan - és földrajztanár volt Kál 
településen, sokfajta hímzés technikát ismert, és tanított. 
Tudását tanítványai vitték tovább, a régi házi szövésű 
törülközőket és dísz holmikat pedig leginkább Márta 
örökölte. A Tibor szüleitől örökölt terítők, hímzések pedig a 
Mátrai népművészet remekei. Ezekből  láthatunk majd a 
Dinnyési Templomkert és Hagyományőrző Turisztikai 
Központ kiállítóterének falán is néhányat. Talán a nagynéni 
szemléletén át folytatódik Mártában is a régi, a szép iránti 
érdeklődés, tisztelet és becsület. Értékeli a tiszta formákat, az 
ízléses megmunkált lakás berendezés minden darabját, legyen 
az polgári vagy paraszti jellegű, festmény, tányér, szék, stb. 
Sajátos módon vonzódik a régiségek iránt. Egész életében 
szerette azokat, ez a maradandó, véli. Munkája során járta az 
országot, és ahol számára értékes holmit talált, próbálta 
megvásárolni. Aztán kijavíttatni. Ki viszi tovább ezt a 
szemléletet?- faggatom. A fiam igen, de az unokám már más 

érdeklődésű, Németországban él… gondolkodik el Márta. De, 
talán majd később, mikor idősebb lesz, nagyobb értéket kaphat 
a régiség számára is.

Kiállításunk anyagát Kotroczó Tibor szülei által 
használt bútorok, edények és eszközök is képezik, melyek a 
múlt század `30-as éveiben készültek. Ezek a nyaraló 
berendezései voltak korábban. A Kotroczó szülők a Heves 
megyei Kálon éltek. Márta pedig Vas megyei születésű. Iskolai 
szünetekben a tanár nagynéni hívására sok időt töltött Kálon, 
ahol annak idején megismerte férjét is.  Így kötődik, olvad 
össze a két szál: a Mohos nagynéni kézimunkái és Tibor 
szüleinek bútorai, Kálról. 

A tárgyakból berendezett kiállítással állandó tárlatot 
szeretnénk kínálni vendégeink számára, a Dinnyési 
Központban, melyben a Heves megyei adományok mellett a 
mezőberényi felmenőkkel rendelkező Erdős Robertné Adamik 
Judit korábban adományozott tárgyai is megnézhetők. 
November 9-én , szombaton délután 4 órakor a Márton Napi 
rendezvényünk keretében nyitottuk meg a tárlatot, melyre 
szeretettel  vár juk az érdeklődőket Dinnyésre a 
Hagyományőrző Központba!

Prezsmer Boglárka

Kiállítások a Dinnyési Templomkert és 
Hagyományőrző Turisztikai Központban 

november hónapban

A keresztszemes hímzés csodái – Székely Lászlóné 
Mária, mátészalkai hímző alkotásai

Madárijesztő-kiállítás a templomkertben

A kiállítás megtekinthető Hétfő kivételével naponta 10.00-18.00 h 
között. Dinnyés, Gárdonyi G. u. 25. (tel.: 06 30 905 4880.)

Megtekinthető egész nap. bővebb info: www.gardonykultura.hu
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2013. któber 5-én, szombaton Szászhalombattán lépett 
pályára a Velencei-Tavi Rögbi club felnőtt csapata a Kék 
Cápák az Nb I. második fordulójában a Battai Fekete Sereg 
vendégeként. A mérkőzés előtt még csak jósolni lehetett a 
végeredményt, hiszen a Fekete Sereg igazi „fekete bárány”. 
A Cápák nyertek már nagyon könnyen, de volt olyan is , 
hogy az utolsó percben egyenlítettek.

A tavalyi bajnok Kék Cápák sorra törtek előre aminek 
meg is lett az eredménye és elindult a pontgyűjtés. Nehéz, 
izgalmas küzdelemben, sikeres jutalom rúgásokkal 22-34-
re győzedelmeskedett a tavalyi bajnok, a velencei-tó parti 
együttes.

A győzelem örömét sokáig nem élvezhette a tóparti 
klub, hiszen október 6-án vasárnap hajnalban a klub 
alapítója  és elnöke Váczi Péter életének 49. esztende-
jében eltávozott az örök rögbi mezőkre.

Péter, sokaknak Péter bácsi vagy Topen, a Magyar 
Rögbi Szövetség elnökségi tagja volt ez év tavaszától. A 
rögbivel Czabán Dani bácsi kezei között 1979-ben 
ismerkedett meg, majd játékos karrierjét középiskolásként 
a BEAC csapatában kezdte Erdélyi Sándor kezei között.

Hamarosan kiderült, milyen kiváló képességű játékos, 
1983-ban az év játékosa, tagja az először győztes magyar 
válogatottnak 1983. májusában.

Később az OKGT majd a Liget SE játékosa. Az üzleti 

élet, a magánélet miatt a 
nyolcvanas évek végére már 
nem aktív játékos. A kétezres 
évek elején először közelíti 
meg a súlyos betegség, ebből 
azonban saját bevallása szerint 
is csodával határos módon 
felépül. 

Gárdonyban és Budapes-
ten kétlaki életet él, 2006-ban 
kis késéssel alapító tagja az 
agárdi rögbi indulásának, 
melynek irányítását két év múlva teljesen felvállalja, sok 
munkával, jó kollégákat találva, és mindannyiunk számára 
szemmel láthatóan rendkívül sikeresen.

Hasonlóan a magyar női rögbi szervezésének egyik 
alappillérévé vált az évek során.

Távozta a Velencei – Tavi Rögbi Club és a magyar 
rögbi számára is pótolhatatlan veszteség!  Nyugodjék 
békében!

 A következő szombati mérkőzés előtt gyertya 
gyújtással emlékeztünk szeretett elnökünkre.

Hollósi Gábor Velencei-Tavi Kék Cápák

Rögbi hírek

Újabb idegenbeli 
győzelmet aratott 

a Pázmánd-
Gárdony csapata!

 

A  pá l yavá l a sz tó i  

jogok felcserélése miatt 

zsinórban 5 idegenbeli mérkőzést játszik a Pázmánd csapata. 

Az eredmények alapján azonban ez nem is biztos, hogy 

akkora hátrány. Az eddigi 4 idegenbeli mérkőzésből hármat 

nyert és Dunaújvárosban is csak 1 góllal kapott ki. Vasárnap 

Budapesten lépett pályára és a sok technikai hiba ellenére is, 

végig vezetve gólokban gazdag mérkőzésen végül négy góllal 

nyert.

A junior mérkőzésen a Pázmánd-Gárdony 33:15-re 

győzött és megerősítette pozícióját a tabella 2. helyén. Az 

eredmény és tabellán elfoglalt helyezés mutatja, hogy 

Pánczél Barabás által vezetett utánpótlásképzés jó irányba 

tart Gárdonyban.

Pázmánd-Gárdony: Szendrei (kapus) Kőszegi K, 

KÁCSOR (7),Kőszegi G. (1) PÁDÁR (12/4), Flesser (4), 

Tényi (2), Mihályi (2),Madár, Gabnai (1) edző: Pánczél 

Barabás.

Biró Tamás

Kézilabda  hírek

Tabella NB II Dél Felnőtt 

 
Csapat J. Gy. D. V. Dob. Kap. P. 

 
1. ABONETT KC  6 6 0 0 202 149 12 

 
2. Tököl KSK 5 5 0 0 140 114 10 

 
3. Duna Pent NKE  5 4 0 1 126 117 8 

 
4. Vecsés Kombi Express  5 3 0 2 151 127 6 

 
5. Pázmánd-Gárdony NKSE 6 3 0 3 178 177 6 

 
6. Szigetszentmiklósi NKSE 6 2 1 3 135 147 5 

 
7. Dunavarsányi TE  6 2 1 3 128 146 5 

 
8. Dunaújvárosi AC  5 2 0 3 114 127 4 

 
9. XVII. ker. Lakóhelyi SE  5 1 0 4 124 139 2 

 
10. Dunaújváros KKA II 5 1 0 4 147 168 2 

 
11. DANUKE  6 0 0 6 153 187 0 

 
 
Tabella NB II Dél Junior 

 
Csapat J. Gy. D. V. Dob. Kap. P. 

1. Dunaújváros KKA II 5 5 0 0 197 97 
1
0 

2. Pázmánd-Gárdony NKSE 6 5 0 1 188 110 
1
0 

3. Vecsés Kombi Express  5 4 0 1 149 107 8 

4. Dunavarsányi TE  6 4 0 2 190 149 8 

5. DANUKE  6 4 0 2 158 141 8 

6. ABONETT KC  6 3 0 3 137 133 6 

7. Dunaújvárosi AC  5 2 0 3 152 126 4 

8. Szigetszentmiklósi NKSE 6 2 0 4 146 186 4 

9. XVII. ker. Lakóhelyi SE  5 1 0 4 134 135 2 

10. Tököl KSK 5 0 0 5 88 158 0 

11. Duna-Pent NKE  5 0 0 5 43 240 0 
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Jótékonysági vásár 
december 14-én 

Gárdonyban

A bevételt a rászoruló 
családok karácsonyi 

ajándékozására 
fordítjuk.

2013. 12. 14-én 9.00-12.00-ig  jótékonysági vásár lesz 
Gárdonyban, a Spar és a Penny közötti területen.

Arra kérünk mindenkit hogy hozzák el 
feleslegessé vált, de még használható állapotú 
tárgyaikat (műszaki és lakásfelszerelési cikkek, 
játékok stb.), amit az érdeklődők  a helyszínen 

megvásárolhatnak. 

 Őszi növényültetés 
Gárdonyban 

november 23-án

Tisztelt Polgártársaink!
A hagyományoknak megfelelően ismét közös munkára 
hívjuk a város lakosságát, ősszel is szeretnénk folytatni 
a fa- és cserjeültetést. A növényeket mi biztosítjuk, az 
elültetésükhöz szükségünk van az Önök segítségére.

Időpont: november 23. (szombat) 9 óra.
Helyszínek (ahol találkozunk): 

Dinnyési Hagyományőrző központ udvara
Agárd, Nádas étterem parkolója

Gárdony, Polgármesteri Hivatal parkolója
Gárdonyfürdő, Depo áruház parkolója

Kérjük, hogy mindenki hozzon 
magával szerszámot! 

(ásót, gereblyét, seprűt)

Tóth István
polgármester

2013. december 7. 18.00 h
Nemzedékek Háza, 
Gárdony, Gárdonyi G. u. 1.

Jazz Mikulás

Muck Ferenc és 
a Swamp 
zenekar
belépő: 500 Ft

2013. december 1. 18.00 h Nemzedékek Háza - Gárdony, Gárdonyi G. u. 1.

A Chernel iskolabál 18 órakor kezdődik, a 
Gárdonyi jótékonysági bál 19 órakor.

Szeretettel várnak minden támogató szándékú 
vendéget!

Jótékonysági iskolabál az agárdi  
és a gárdonyi iskolában 2013. 
november 16-án



2013. november 30. 19.00 h

18 órától Mr. Kalashnikov. 

Helyszín: Gádonyi Iskola, tornaterem

Jegyár: 1500 Ft. Jegyek kaphatók a 

koncert elõtt a helyszínen, elõvételben 

a Városi könyvtárban, a Nemzedékek 

Házában, a Dinnyési Hagyományõrzõ 

Központban. www.gardonykultura.hu

Gárdony város komolyzenei 
hangversenysorozatának 
karácsonyi koncertje  
december 15-én lesz az 
Agárdi Római Katolikus 
Templomban Karácsonyi 
történet címmel.

Mûsor:
G. Ph. Telemann: Ouverture a la pastorelle

Chr. Bernhard: Fürchtet euch nicht – karácsonyi 
kantáta

közremûködik: Bakos Kornélia – alt 
H. Schütz: Karácsonyi történet 

közremûködõk:
Angyal – Ducza Nóra

Evangélista – Kállay Gábor
Heródes – Pintér Dömötör

Savaria Barokk Kamarakórus és Zenekar
Vezényel: Németh Pál 

A z  A l b o r a d a  k ó r u s  
vendégkórussal közös Adventi 
koncertje december 14-én, 
szombaton az Agárdi Római 
Katolikus Templomban 16 
órakor, a Gárdonyi Római 
Katolikus Templomban 18 
órakor lesz. 
Szeretettel várunk mindenkit! 
A belépés ingyenes.

ISMAEL MIQUIDADE
MOZAMBIKI FOTÓMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

2013. NOVEMBER 18-TÓL 
A GÁRDONYI GÉZA  KÖNYVTÁRBAN 
GÁRDONY, SZABADSÁG U. 14.


