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Itt a nyár, idén is népszerű üdülőhely Gárdony! Sokan választják a megújult vízparti környezetben való pihenést, nyaralóvendégek és helyi lakosok egyaránt, a kép egy
átlagos júliusi hétfő délelőttön készült. Az alsó képek a rendkívül sikeres Cigánymeggy Fesztivál képei, melyet 2014. július 5-én tartottak az Agárdi Pálinkafőzdében. A
gasztronómiai fesztivál idén a hungarikumok találkozója is volt, fővédnökök Karcag város és Gárdony város polgolgármestere voltak, díszvendég Dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter. Borászataink és az Agárdi Pálinkafőzde termékei fantasztikus sikert arattak idén is!

Június 20-án kezdődött a Velencei-tavi Galériában a népszerű nyári
programsorozatunk: a Péntek Esti Hangtárlat, Pergolesi népszerű vígoperájával.
A képen a Savaria Barokk Zenekar , Ducza Nóra, Herz Péter , Geiger György

Június 19-20-21-én az Országos Kemencebarát találkozó helyszíne volt
a Dinnyési Hagyományőrző Központ. 300 kemencebarát főzött
kemencében, szabadtűzön a templomkertben. Érkeztek Felvidékről,
Kárpátaljáról, az ország minden szegletéből a találkozóra.

A Semmelweis nap alkalmából Tóth István polgármester köszöntötte a város
egészségügyi dolgozóit. A program helyszíne a pákozdi Lics pincészet volt, a
programon részt vettek orvosok, asszisztenseik, kiknek munkáját ez
alkalomból is köszönjük!

Jó ütemben halad a gárdonyi iskola sportcsarnokának bővítése. A képe a
tetőszerkezet beemelésének alkalmából készült.

Gratulálunk Márkus Gyulának, a Gárdony Városi Polgárőrség elnökének az
OPSZ elnöke a Polgárőr mozgalomban végzett tevékenysége elismeréseként
Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozata kitüntetésben részesítette.

Büki Attila festőművész és barátai kiállítását nyitotta meg L. Simon
László államtitkár a Velencei-tavi Galériában. Az esten közreműködött
Kubik Anna színművész és Bábel Klára hárfaművész, valamint Dr.
Bakonyi István irodalomtörténész. Akiállítás 08.04.ig látogatható.

50 év után találkoztak az osztálytársak Dinnyésen

Június 28-án Barna Ferenc és Kovács Imre
szervezésében a dinnyési hagyományőrző központ kastély
épületében 50 éves találkozóra jöttek össze az 1964-ben
általános iskolát végzett öregdiákok és tanáraik. Ennek az
osztálynak alsós osztályfőnöke Eta néni, Kollár Imréné volt,
felső tagozatból Schneider Lászlóné, Erzsi néni ballagtatta

el őket. Rövid köszöntő után - melyben megemlékeztek
azokról a tanárokról és társaikról, akik nem tudtak
eljönni a találkozóra - felkeresték a dinnyési temetőben
az időközben elhunyt osztálytársaik és a volt iskolaigazgató, Takács István sírját. Egy-egy szál virággal és
Kovács Imre osztálytársuk versével emlékeztek meg
elhunyt társaikról. A találkozó a volt osztályteremben
folytatódott egy jóízű vacsora elfogyasztásával.
Ezután rövid történetekkel emlékeztek vissza az
elmúlt ötven év eseményeire. A találkozó jó hangulatú
közös énekléssel zárult.
Következő szervezett találkozó 2019-ben lesz!
A képen első sor, balról jobbra:
Miklós Irén (Imre Lászlóné), Kollár Imréné tanárnő, Bognár
Erzsébet (Madarász Mihályné), Bognár Gabriella (Borovszki
Jenőné), Skanda Károlyné tanárnő, Szabó Erzsébet (Molnár
Ferencné)
Hátsó sor:
Rácz Jenő, Stefán Margit (Csata Ferencné), Bognár Károly, Kovács
Imre, Barna Ferenc, Kovács Éva (Cser Gyuláné).

Várpark Dinnyésen
A park 18 középkori magyar romvár kicsinyített mását
mutatja be rekonstrukciós tervek alapján, eredeti anyagukból
felépítve. Emléket állít emlékoszlopok formájában a magyar
királyoknak, fejedelmeknek és kormányzóknak.
„2012 februárjában kezdtem el komolyabban foglalkozni a Várpark
megvalósításának gondolatával. Hosszú előkészítő munka előzte meg,
mely magában foglalta a történelmi anyagok felkutatását, a megfelelő
helyszín kiválasztását, a kivitelezés megtervezését. A célom az volt, hogy
középkori magyar várakat mutassak be, egyedülálló módon. Az
egyediségük abban rejlik, hogy az épületek eredeti anyagukból készültek,
fából és kőből, a legvalósághűbb megjelenés érdekében. 18 vár készült el,
eredeti tájolással. A várakat egy sétány övezi, mely Nagy-Magyarország
formáját ölti magára, így a várak eredeti helyükön körbejárhatók. A
sétányt emlékoszlopok övezik, melyek mindegyike 1-1 magyar királynak,
kormányzónak, fejedelemnek állít emléket. A dinnyési Hagyományőrző
Központtól néhány lépésnyire, saját udvaromon építettem fel a
kuriózumnak szánt látványosságot. A makettek minden korosztály
számára élményt jelenthetnek, a tárlatvezetés lehetőséget ad a történelmi
ismeretek elmélyítésére.“
Alekszi Zoltán - a Várpark megalkotója

Dinnyési Óvodások a Várparkban
2014. június 12-én, csütörtökön délelőtt Alexi Zoltán
meghívására a dinnyési Csicsergő Óvoda Maci és Mókus
csoportosai ellátogattak a Várparkba.
A gyerekek nagy örömmel, érdeklődve nézegették az apró
alkotásokat, melyeket nagy gonddal az eredeti állapotok
alapján építettek újra. Dinnyésen a Kossuth utca 17. szám
alatti kertben számtalan ma már romos vár eredeti állapotú
kicsinyített mása látható, mely egy kis időutazásra viszi az
odalátogatókat.
Köszönjük szépen a lehetőséget Alexi Zoltán úrnak, hogy
részt vehettünk ezen a kis történelmi kiránduláson.
A dinnyési óvodások és az óvoda dolgozói
A 2014. június 4-én átadott Dinnyési Várpark hétfőtől
vasárnapig 9-18 óráig tart nyitva.
Cím: 2485 Dinnyés, Kossuth u. 17. tel.: 06(20)9287-156
Jegyárak: Teljes árú: 950 Ft/fő, családi (2 felnőtt + gyerek): 750
Ft/fő, gyermek (16 éves korig), nyugdíjas: 750 Ft/fő, csoportos (20
főtől): 650 Ft/fő. Tárlatvezetés (10 főtől): 200 Ft/fő

2014. június 18-án ülést tartott Gárdony Város
Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A Képviselő-testület korábbi határozata alapján a Gárdony Posta u.
20. szám alatti ingatlanban 2014. szeptember 1. napjától megnyitja
kapuit az Életfácska Református Óvoda. Ehhez kapcsolódóan
született döntés a Gárdonyi Református Egyházközséggel
megkötendő Köznevelési Szerződés és Ingatlanhasználati
Szerződés jóváhagyásáról, és az ehhez kapcsolódó intézkedések
megtételéről.
2. Döntés született a Gárdony I. és II. számú védőnői körzet védőnői
helyettes álláshelyeire Bakos Adrienn és Fodorné Farkas Brigitta
védőnőknek határozott időre történő kinevezéséről.
3. Közalkalmazotti jogviszony nyugdíjba vonulása miatt történő
megszüntetéséről született döntés.
4. A Képviselő-testület a Gárdonyi Óvodai Köznevelési Intézményi
Társulás intézményvezetőjévé Fekete Györgynét választotta meg.
5. A Képviselő-testület hozzájárult a Belügyminisztérium által a
lakossági víz és csatorna szolgáltatás jogcímén az önkormányzathoz
utalt pénzösszegek a szolgáltatást biztosító DRV Zrt-hez havi
bontásban történő utalásához, melyek érdekében jóváhagyta a
szolgáltatóval kötendő megállapodást.
6. A Képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy az Agárd Kemping
utca – Tópart út kombinált közúti-vasúti csomópontjának
üzemeltetése céljából a Siemens Zrt-vel nem köt megállapodást, és a
csomópontot a tárgyalások lezárásáig nem veszi át üzemeltetésre.
7. A Képviselő-testület a Gárdonyi Óvoda bővítésének kivitelezésével a
MAVA PLUSZ Kft-t bízta meg, biztosítva az építkezés költségének
a fedezetét.
8. Döntés született az éves közbeszerzési terv módosításáról.
9. A Képviselő-testület döntött a „Vadkacsa kerékpáros térségi központ
kialakítására vonatkozó árajánlattételi felhívás és ajánlati
dokumentáció elfogadásáról és 3 vállalkozó ajánlatadásra történő
felhívásáról.
10. A Képviselő-testület döntött a Panoráma partszakasz és a környező
parkolók kialakítására vonatkozóan kötött bérleti-szerződés
módosításáról.
11. A Képviselő-testület döntést hozott az Önkormányzat és a SárkányVár Bölcsőde Nonprofit Kft. között fennálló ellátási szerződéshez
kapcsolódó ügyek tárgyában.
12. A Képviselő-testület kisebb módosítást hajtott végre a közterületek
használatáról szóló önkormányzati rendeleten.
13. A Képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy a sport, ifjúsági
ügyekkel kapcsolatos, valamint az egészségügyi alapellátással, az
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokkal kapcsolatos
feladat-ellátási kötelezettsége teljesítéseként közszolgáltatási
szerződést köt a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft-vel.
Jankovics Zoltánné aljegyző

2014. június 12-én ülést tartott
Gárdony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
1.) A Képviselő-testület döntést hozott arra
vonatkozóan, hogy a gárdonyi óvoda bővítése
kivitelezési munká-latainak elvégzése
érdekében árajánlatok készítésére kér fel
három vállalkozót.
2.) A gárdonyi volt „Vadkacsa” vendéglő
épületének kerékpáros turisztikai fejlesztést
célzó pályázat keretében történő felújítása
céljából a közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Grants Consulting Kft-t bízta
meg a Képviselő-testület, biztosítva a
megbízási díj fedezetét.
Jankovics Zoltánné aljegyző

Nyugdíjas gyűjtő vásárolok

R

égi pénzt (koronát, pengőt, forintot) fém és
ezüst pénzeket, emlékérmét, kitüntetést,

képeket, kereteket, szenes vasalót, réz-

mozsarat, szamovárt, mérleget, szódásüveget,
konyhai eszközöket, petróleum lámpát, gyertyatartót, régi íróasztal kelléket (tintatartó) katonai
tárgyakat (bajonett,
sisak, kard) ásványokat,
pipát, porcelánokat,
órákat, régi rádiót, gramofont, bélyeget, képeslapot, szobrokat, könyvet, szerszámokat stb.

Tibor 20 803 2583

2014. június 26-án ülést tartott Gárdony
Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1.) A Képviselő-testület döntött a közös ellátási
felelősséggel érintett, a közműves ivóvíz-szolgáltatás
és közműves szennyvíz-szolgáltatás tárgyában a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kötendő
szerződések jóváhagyásáról.
2.) Jogszabályi változások miatt módosításra került a
Fókusz Szociális Szolgálat Szervezeti és Működési
Szabályzata és szakmai programja.
3.) A Képviselő-testület jóváhagyta az agárdi tornaterem
megépítése tárgyában a Nemzeti Sportközpontokkal
megkötendő megállapodást.
4.) A gárdonyi Kisfaludy, Arany János, Székely Bertalan,
valamint az agárdi Kazinczy, Bagoly és Csend utcák

útburkolatának felújítása érdekében kiírt közbeszerzési
eljárás nyertesévé a STRABAG Általános Építő Kft.-t
nyilvánította a Képviselő-testület.
5.) A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat, a
polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat
intézményei bankszámláinak kiadási forgalma után
számított pénzforgalmi jutalékok OTP Bank által
módosított értékét.
6.) A Képviselő-testület a korábbi éveknek megfelelően
megállapodást köt Turbók Jánossal, az Agárdi Pop strand
főrendezőjével a koncertek önkormányzat részéről történő
támogatásáról, mely szerint a támogatás ellenében a
gárdonyi lakosoknak 50 % kedvezménnyel biztosítják a
Pop strand rendezvényeire való belépés lehetőségét. Az
erre vonatkozó Eg yüttműködési Megállapodás
megkötéséről született döntés a napirend keretében.
Jankovics Zoltánné aljegyző

Gárdonyi, agárdi, dinnyési pedagógusok, figyelem!
167 Ft-ért az Agárdi Gyógy-, és
Termálfürdőben? Igen!
Az Agárdi Gyógy-, és Termálfürdő az
alábbi kedvezményt ajánlja az Ön
számára:
2014. augusztus 8-ig a fürdő TB által
támogatott balneoterápiás gyógykezeléseit (medencefürdő, iszappakolás,
víz alatti csoportos gyógytorna, súlyfürdő, gyógymasszázs, szénsavfürdő,
víz alatti sugármasszázs) különös
kedvezménnyel nyújtjuk az Önkormányzattal együttműködve Gárdony, Agárd, és Dinnyés pedagógusai részére.
Abban az esetben, ha a maximálisan
igényelhető, 60 db kezelést igényli, úgy
a megszokott 19.000-21.000Ft helyett
most 10.000Ft-ért (167Ft/kezelés)
veheti igénybe a szolgáltatásokat, testilelki fittségének megőrzése, visszaszerzése érdekében.
Kedvezmény a kedvezményre, vagyis
25.000Ft-ért 15 alkalmas fürdőzés és
regenerálódás gyermekével!
Amennyiben Ön 3-14 év közötti
gyermeke (3 év alatt díjmentes a
fürdőbelépő) kíséretében veszi igénybe
kedvezményes kezeléseinket, a gyermek
számára 15 alkalmas fürdőbérletet (15
alkalmas gyógykezelést figyelembe
véve) 50% kedvezménnyel, vagyis
15.000Ft-ért igényelhetnek.

Mit kell tennie?
- Keresse fel háziorvosát és kérjen
beutalót a helyileg illetékes
reumatológiai szakrendelésre, vagy
az Agárdi Gyógy,- és Termálfürdőben működő reumatológiára.
- Keresse fel reumatológusát és
írassa ki a 60 kezelést az Agárdi
Gyógy-, és Termálfürdőbe (megjeg yzés: a fürdő rendelkezik
reumatológiai szakrendeléssel, időpont egyeztetés minden hétköznap
13.00-15.00 óra között a 22/579248-as telefonszámon)
- A kiírt kezelésekkel jelentkezzen a
fürdő recepcióján és regisztráltassa
magát a kezelésekre és egyben vásároljon gyermekének kedvezményes
fürdőbérletet (regisztráció minden
hétköznap 8.00-16.00 között
személyesen)!
- Végezetül élvezze a fürdő kényeztető és regeneráló gyógyszolgáltatásait!
Fontos tudni valók:
A gyermek kedvezmény (max. 3
gyermek) kizárólag a gyógyászati
kedvezmény mellett igényelhető,
viszont gyógyászati kedvezményünk
akár önmagában is.
- A kezelés regisztrációja fontos,
hogy az említett akció időszakán

belül történjen, viszont a kezeléseket
augusztus 8-ig le szükséges járni
(08.09-08.31. között gyógyászatunk
felújítás miatt szünetel), az a
szeptemberi hónapra át nem vihető.
- A 60 kezelés 4X15 kezelésből áll
( e g y n a p 4 f é l e ke z e l é s medencefürdő + 3 kezelés- 15
alkalommal)
- A napi 4 db kezelés egyike minden
esetben a medencefürdő (01)
- A gyógykezelések hétköznap, 8.0016.30 között vehetők igénybe
- A beutalók minden esetben
(háziorvosi és reumatológusi) 30
naptári napig érvényesek.
- Az akció keretén belül nem áll
módunkban pénzvisszafizetéssel
élni, még orvosi igazolás ellenében
sem!
- A kedvezmény csak érvényes
lakcímkártya – csak helyben
praktizálók számára névazonosítás(állandó vagy ideiglenes gárdonyi,
agárdi, dinnyési lakcím) és pedagógus igazolvány felmutatása mellett
igényelhető!
Töltődjön fel
a következő
tanévre
nálunk!

Gárdonyi
Városüzemeltetési Kft.
hírei

facebook: Park Strand Kemping és
Túrafalu, ezt kell keresni!

Programjaink
2014. augusztus 15-ig

Túrafalu hírek
Bár a nyári idő még nem kényeztet
minket túlzottan, a programok,
melyekkel vendégeink időtöltését
igyekszünk színesebbé tenni, már
beindultak. Javában zajlanak a Túrafalu
program keretében meghirdetett
táboraink. Nagy örömünkre gazdag
élményekkel térhetnek haza csoportjaink, és egy igazán komplett és átfogó
tapasztalattal gazdagabban a Velenceitóról és városunkról. Már most
jelentkeznek jövő évre is a Túrafaluba,
és terveik szerint több turnust is
vállalnának elhozni, elkísérni.
Véleményem szerint valami nagy
dolog indult útjára, amit szerte az
országban büszkén hirdethetünk, a
dolgunk már csak az, hogy minél több
iskolával, csoporttal megismertessük
ezt a lehetőséget.
Az Internet közösségi oldalai által
ez igazából csak rajtunk múlik, kérnék
tehát minden érdeklődőt, és aki
eg yetér t ennek hasznosságával
városunk és tópartunk számára, hogy
ossza meg oldalunkat, adjunk esélyt
minden gyermeknek eljutni hozzánk,
megismerkedni a Velencei-tóval!

2014. július 17-20.
Polski Fiat 126 Találkozó
2014. július 19.
1. Agárdi Street Ball Bajnokság
2014. augusztus 2.
Családi Kerékpártúra Nap meglepetésekkel
(esőnap augusztus 3.) Részvételi díj:
500.- Ft/fő (Regisztráció szükséges a fb.
oldalunkon)

2014. augusztus 8-10.
Német motorosok, Pannoniások
Találkozója
2014. augusztus 9-10.
Francia Autós Klub Találkozója

Napsugár Strand hírek
Az időjárás itt sem volt kedvezőbb,
mint Kempingünkben, ennek ellenére
mozgásban vag yunk, és újabb
programok kialakításán dolgozunk
központi strandunkon. Már két
alkalommal mozgott együtt a strand a
Zumba Partival a Cafe 69 teraszán, igazi
latinos strandhangulatot keltve, és
állandó résztvevőket csalogatva hozzánk két heti rendszerességgel.
Köszönjük Német Balázsnak a
helyszínt és a programokat! Terveink

Nem várunk tovább!
A Velencei tó partján 2014. augusztus 8-tól
megnyitjuk Európa első szabadtéri ugró parkját.
Életedben először kipróbálhatod, milyen lenne
szuperhős képességekkel rendelkezni!
Gyere el az agárdi Jump City-be és tapasztald meg, mire
vagy képes!
Közel 1600 m2 területen, 900 m2 sporttérrel.
130 ugrófelülettel.
7 különböző zónával.
Ugorhatsz 2 méter magasakat, szaltózhatsz és még a
hátadról is felpattanhatsz! Megküzdhetsz hasonló
képességű ellenfelekkel és úgy zsákolhatsz a kosárlabda
gyűrűbe, mint Michael Jordan!
Hétvégenként dodgeball bajnokságok (maximum 10 fős
csapatokkal), délelőttönként fitness foglalkozások .
Jump City a Velencei tó partján Agárdon, a szabad
strand előtt.
Fényképeztesd le magad augusztusban az agárdi Jump
City-ben, töltsd fel a Jump City Facebook oldalára (Jump
City - Magyarország), oszd meg az ismerőseiddel a képet és

szerint a Disco Part is jelentkezni fog
hamarosan, és ugyaninnen elindul a
Jazz Terasz Kiss G. Lacival, melyről
Ocsenás Kati cikkében bővebben
tájékozódhat minden érdeklődő. A
Popstrand is megnyitotta kapuit a
Tankcsapda koncerttel, hogy aztán
minden szombaton megszólaljanak a
nagy zenekarok a nagy cuccokon és
átadhassuk a terepet a popstrandolóknak. Jöjjenek, gyertek minél többen,
itthon vagyunk!!!
Elindult három fordulós Strandröplabda Bajnokságunk, a második
fordulóra várjuk további csapatok
jelentkezését! Tét a Napsugár Strand
Bajnoka cím első elnyerése. Szervezésben van egy Strandfoci Öregfiúk
Torna ugyanitt, mely reményeink
szerint még július végén megrendezésre
kerül. Ebben a sportágban biztosan
indulunk, mint házigazdák, építve a
helyi sikeres Öregfiúk Csapatra.
Programjaink megtalálhatóak
ugyanazon közösségi felületen, csak a
Napsugár Strandra kell kattintani
ügyesen!!!
Jó nyarat, jó szünidőt és most már
aztán jó strandidőt kívánunk mindenkinek !
Szabó Béla Gárdonyi Városüzemeltetési
Kft. 06-20/617-6667

nyerj páros belépőjegyet az ősszel nyíló budapesti Jump
City-be!
Mindenhová nem tudsz eljutni a nyáron, de
augusztusban mindenképpen ugorj be az agárdi Jump Citybe!
Jump City, a város, ahol szuperképességeid
kipróbálhatod!

Hagyományőrzés és hagyományteremtés a Nagy Fogás Napja alkalmából
A Ve l e n c e i - t ó
partján élt, egykori
halászcsaládok végre
méltó figyelmet kaptak Hermann Zsolt A
halászó kisfiú című, június 7-én
Gárdonyban, a Hősök parkjában
felavatott kedves szobra révén.
A tavi halászat a településen is sok
ember számára kínált megélhetési
lehetőség et, s ismer t családok
öregbítették
e szakma hírnevét.
Mindeddig róluk csak néhány, XX.
század eleji fotó emlékeztetett az
önkormányzat épületében, most viszont
a város számára az 56-os szobra révén
már ismert fiatal művész alkotása állíthat
meg minket derűs perceket kínálva. A
halászó fiúhoz, Halász Jancsihoz a
közelében elhelyezett táblán félig igaz,
félig mese történet is kapcsolódik,
amelynek célja ugyanaz, ráeszméltetni az
arra járót e mesterség szépségeire, a

város múltjára. Az új, hagyományteremtési céllal is létrejött rendezvény, a
Nagy Fogás Napja is ezt segíti, s a
halászléfőzéssel s változatos kulturális
programokkal élménnyé is teszi a
megemlékezést.
Az ebben az évben ismét megnyíló
református óvoda miatt merült fel a már
szinte elfeledett Szöllősy Móric neve. A
város egykori, jómódú polgára - saját
családja nem lévén – jelentős ingatlant
hagyott egy református óvoda létrehozására, amely 1927-ben meg is kezdte
működését mint a település első óvodája
. Az adakozó, nemes lelkű polgár iránti
tiszteletből az óvoda utcáját (ma Posta
utca) róla nevezték el, ezt csak a
szocialista korszak szüntette meg az
óvoda államosítása után. A felekezeti
óvoda újraszerveződött minden - az
igényes értékrendet elfogadni tudó gárdonyi család gyermeke számára, a
város vezetése pedig az épülettel

Papp Miklós fafaragó és Kunos Krisztina
kiállítása a Dinnyési Templomkert és
Hagyományőrző Turisztikai Központban
Megnyitó: az Anna napi
gyümölcsünnepen,
július 26-án, 11 órakor.
„Gyermek korom óta csodáltam a népi faragást,ezért kezdtem
el önszorgalomból faragni.13
évesen részt vettem Biatorbágyon
egy fafaragó táborban,ahol szakmai fogásokat is megtanultam.
Kazáron és Szőcén pedig a
népművészet további ágaival ismerkedtem meg. Pestre jelent-keztem
iparművészeti szakközépiskolába,
de sajnos nem vettek fel,ezért
tanultam bútor-asztalosnak. Az
iskolában fakultatív intarzia
képzést tanul-tam. A faragással
1997-től foglalkoztam komolyabb
szinten mert az akkori munkahelyemen a bútorokra díszítő
faragásokat készítettem. Azóta autodidakta módon képzem magam.
Kunos Krisztinával 2012 óta dolgozunk együtt. Ismeretségi körben
faragtam már kopjafát, címert, pincedíszítést.
Azért szeretek faragni mert megnyugtat, és mindennél többet jelent
nekem, mikor látom azoknak az arcát, akiknek készítettem.”
– Papp Miklós

szembeni sétányt Szöllősyről nevezte el,
hálával emlékezve az ifjúság igényes
nevelését szorgalmazó, nagyszerű
polgárára.
Sándorné Treuer Mária

„ Hámor van-e itt? vagy kallós malom?/Remeg a föld is./ Vagy
csak én gondolom?/A szívem
mozdult meg? Hát él még bennem?/ Azt hittem, régen eltemettem.”
Gárdonyi Géza: Ősz van

Ideál és valóság -Gárdonyi Géza nő- és
szerelemeszménye
Rendhagyó tárlatvezetés Gárdonyi Géza
szülőházában 2014. július 19-én, 11, 14 és 16 órakor
a múzeum munkatársa, Sándorné Treuer Mária
közreműködésével
„ A Láthatatlan ember Emőkéjétől kezdve szinte valamennyi
nagyobb munkájában megtaláljuk ennek a lelke szerint mindig-egy
nőalaknak megragadó változatait. Külső megjelenésükben törékeny
finomság (Ó Ida, Ida regénye), virágszerűség (Margit, Isten rabjai)
jellemzi őket. Ezek a nőalakok ritkán szépek a szó köznapi
értelmében. Szépségüket lényük lelki tisztasága, a léleknek a testen
átsugárzó ritmusa, a szem, a hang, a mozdulatok játékának
összhangja adja. Ezt a női eszményt gyönyörűséggel és fájdalommal
őrzi lelkében Gárdonyi, melyről úgy érzi, hogy a földön sohasem
valósulhat meg.”
Előzetes bejelentkezés, bővebb információk:
gardonyvar@gmail.com, www.gardonykultura.hu

Nyári könyvajánló - a gárdonyi városi
könyvtár könyvtárosai ajánlják
John Green: Csillagainkban a hiba
A rákellenes csodagyógyszer összezsugorítja a tumort, és biztosít még néhány évet
Hazelnek, ám ő így is folyamatosan a végső stádiumban van, és a diagnózisában
már megírták az élete utolsó fejezetét. De amikor a támaszcsoportban megjelenő,
isteni Augustus Waters képében bekövetkezik a nem várt fordulat, Hazel
történetét is át kell írni. A CSILLAGAINKBAN A HIBA mélyenszántó,
vakmerő, pimasz és kíméletlen mű, lélegzetelállító felfedezőút az élet és a
szerelem kacagtató, vérpezsdítő és tragikus birodalmában.

Benkő László: Viharlovasok - A táltos fia
Árpád népe - sok harc és viszontagság után - megszállja a Kárpát-medence keleti
oldalát, e régtől kiszemelt földet, s a törzsek ideiglenes szállásokat foglalnak.
Hogyan tovább? A kalandos, fordulatokban gazdag regénytrilógiát történelmi
regények kedvelőinek ajánljuk.

Daniel Glattauer: Gyógyír északi szélre
Emmi Rothner e-mailben szeretné lemondani a Like magazin előfizetését, de
félreüt egy betűt, és levele véletlenül Leo Leikénél köt ki. Minthogy újra meg újra
a rossz címre ír, Leo egy idő után kénytelen felvilágosítani őt a tévedéséről. Így
veszi kezdetét a különleges levélváltás, melynek során a teljes ismeretlenség és
kedves bensőségesség közti keskeny mezsgyén egyensúlyozva egyre közelebb
kerülnek egymáshoz, míg végül kénytelenek feltenni maguknak a kérdést: vajon
a levelekben kifejezett, egymás iránti egyre erősebb érzéseik kiállják-e a
személyes találkozás próbáját? És ha igen, hogyan tovább? A könyvből nagy
sikerű színdarab is készült.

Jonas Jonasson: A százéves ember, aki kimászott az
ablakon és eltűnt
Egy svéd kisvárosban, az idősek otthonában születésnapi ünneplésre készülnek:
az otthon lakóját, a százéves Allan Karlssont akarják felköszönteni - el tudnak
képzelni ennél érdektelenebb kezdést? Pedig ez a ravasz Jonasson bizony így
kezdi kalandregényét, hogy aztán átcsapjon egy teljesen kiszámíthatatlan és
végtelenül vicces ámokfutásba, amelynek minden egyes fordulata elismerő
csettintésre készteti az olvasót, és minden bekezdésben ott van legalább egy, de
inkább több ütős poén. Nem hiába vásárolták meg a könyvet egy év alatt majd'
nyolcszázezren a kilencmilliós Svédországban, és jelentették meg több mint
harminc nyelven szerte a világon. A könyv alapján készült filmet júniusban
mutatták be a hazai mozik.

Popper Gábor: Séták apámmal - Együtt – egyedül
".... megismertettél a keleti gondolkodás egyik fajtájával, megismertem, hogy az "
is" és a " vagy", a " lehet" néha többet jelent, néha többet is ér, mint a bizonyos
bizonyosság. És szép lassan belém ivódott a kételkedés, a többszemléletű
gondolkodás, hogy a világ nem mindig fehér vagy fekete, hanem lehet szürke is,
hogy a szeretet lehet nagyon terhes is, és csak egy hajszál választja el a gyűlölettől.
Hogy a legrosszabb érzelem a közömbösség, hogy vannak kegyes hazugságok,
hogy ...verekedni kell, még akkor is, ha nem biztat siker! Hogy néha azt hisszük
meg tudunk változtatni embereket, és rettenetesen csalódunk, ha nem sikerül,

közben vérig vagyunk sértve, ha minket akarnak megváltoztatni. Hogy állatok
nélkül lehet, de nem érdemes élni, hogy nem kell mindig mindenből győztesen
kijönni, a kudarcok megerősítenek, tanítanak, hogy a földi életben nincs idő
tévutakra, és ezt tudva, nagyon odafigyelve, többször elindulunk tévútjainkon..
.Meg kell tanulni, megérezni a jeleket, és akkor jó döntéseket tudunk hozni. S
azt gondolom a vele való kapcsolathoz nincs szükség közvetítőkre, szent
helyekre. A legfontosabb az, hogy önmagaddal legyél jóban." (Popper Gábor)

Almudena Grandes: Megdermedt szív
Julio Carrión, aki a Franco-rezsim idején tett szert pénzre és hatalomra,
nemcsak óriási vagyont hagy örökül gyermekeire, de múltjának kibogozhatatlan
rejtélyeit is. Legkisebb fia, Álvaro apja temetésén megpillant egy gyönyörű
idegent, akiről hamarosan kiderül, hogy az idős férfi utolsó szeretője volt.
Álvaróval ellentétben Raquel, ez a vonzó fiatal nő sokat tud saját családja
múltjáról, a diktatúra elől Franciaországba menekülő, majd Franco halála után
hazatelepülő republikánus nagyszülőkről. Raquel emlékezetében élénken él egy
madridi családnál tett különös látogatás, ahova egykor nagyapja vitte magával –
akkor, kislányként megérezte, hogy a felnőtteket sötét titok lengi körül…
Álvaro és Raquel között végzetes szerelem szövődik, s így kénytelenek
szembesülni a múlttal, vissza kell menniük az időben egészen a polgárháborúig,
hogy felfejtsék az őket összekötő szálakat. Ezzel kezdetét veszi utazásuk az
önismeret fájdalmas útján, és életük örökre megváltozik.

Csányi Vilmos: Segítség, kutyás lettem!
A Segítség, kutyás lettem! Valódi segítség mindazoknak, akiknek kutyájuk
van, vagy épp kutyát szeretnének. A tudós kutyabarát, Csányi Vilmos nemcsak
azt osztja meg velünk, hogy mit tegyünk és mit ne, de elmagyarázza, hogy miért.
Megtudhatjuk, mit tudnak, mit éreznek és mit próbálnak elmondani nekünk a
kutyák, akik veleszületett emberszeretettel jönnek a világra – s talán már féligmeddig maguk is emberek… A sok-sok csodálatos, kutyaszeretettel megírt
történetben felbukkannak kutyaismerőseink, Bukfenc és Jeromos is. Csányi
Vilmos Széchenyi-díjas biológus, biokémikus, etológus, egyetemi tanár, a
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe az állati és
emberi viselkedés, valamint a biológiai és a kulturális evolúció kérdései.

Fiatal olvasóinknak ajánljuk:
Huba Judit: Logopédiai mesék
Gimesi Dóra, Tasnádi István, Jeli Viktória: Időfutár
Leiner Laura: Bábel
Szentiványi Jenő: A kőbaltás ember
Nick James: Éghajó Akadémia
David Walliams: Büdöss úr
Boldizsár Ildikó: Boszorkányos mesék
Az ajánlott könyvekért és további érdekes nyári olvasnivalóért
keresse fel könyvtárunkat!
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Irénke néni
1922-2014
Több mint három évtizedet éltél
városunkban. Amikor férjeddel, Zoli
bácsival ide-költöztetek, már
nyugdíjas pedagógus voltál.
Iskolánkban mégis bekapcsolódtál az
oktató-nevelő munkába.
Az egyház életében is aktívan
részt vettél. A képviselőLám Zoltánné Busay Irén
testületünknek, több imacsoportnak
tagja voltál. A plébániai adminisztrációs munkában édesapádtól örökölt
tehetséggel nem is írtad, hanem rajzoltad a betűket, számokat. Ezzel az
írásmóddal írtál meg két évtizeden át sok-sok keresztlevelet, előáldozási,
bérmálási, esküvői emléklapot. Tagja voltál a rózsafüzér társulatunknak,
a szent József karitász és a Jézusom Bízom Benned imacsoportnak.
Mindig tudtál a szomor-kodóknak vigasztalásra szorulóknak egy-egy
bátorító felemelő érzést nyújtani. Soha nem panaszkodtál akkor sem,
amikor a saját kereszted hordozása egyre nehezebb volt. Minden nap –
ahogy tanultuk – felvetted keresztedet, de erődhöz mérten segítettél mások
keresztjét is vinni. Igazi veronika lelkületű voltál. A 90. születésnapodat
nem csak szeretteiddel, hanem csoporttársaiddal is megünnepelted,
imádságos lelkületben a gárdonyi plébánián.

Most, amikor egymást értesítettük eltávozásodról, nem akartuk
elhinni, hogy mindez bekövetkezett. Utolsó pillanatig élt bennünk az a
remény, hogyha rövid időre is, de még egyszer találkozhatunk veled itt a
gárdonyi templomban. Erre a szándékra kedves imádat imádkoztuk az
éjszakában, de ugyanakkor el kellett fogadnunk a gondviselés akaratát.
Eljött volt plébánosunk – József atya is – kinek lelkipásztori munkáját
18 éven át segítetted. József atya búcsúztató gondolatai mélyen a szívünkig
hatottak. Megelevenedtek bennünk az emlékek, amikor a gárdonyi hívek
nevében Patay Antal, az egyházközség világi elnöke köszönte meg
áldozatos, több évtizedes egyházközségünkben végzett munkádat.
Mindannyiunk számára olyan voltál, mint egy családtag. Életkortól
függően kinek anyukája, kinek nagymamája voltál.
Az engesztelő szentmisét az irgalmasság órájában, – délután 3 órakor
– Balázs atya mutatta be, ahol szeretteiddel együtt imádkozhattunk érted.
Az a hely, ahol ülni szoktál üres, nem ül ott senki. Egy imakönyv – melyet
te is használtál, – egy rózsacsokor és egy égő mécses emlékeztet rád.
Elmentél, de emlékezetünkben, szívünkben továbbra is itt vagy és élsz.
Édes, szeretett Irénke nénink köszönjük mindazt, amit életeddel adtál,
közvetítettél nekünk. Isten irgalmából nyugodjál békében.
Rohrbacher Béla

Látogatható a Szent Anna-kápolna
A szülőháztól nem messze található Szent Annakápolnában keresztelték meg Gárdonyi (Ziegler ) Gézát
1863. augusztus 4-én, születése másnapján. A XIX. század
elején épített kápolna nemcsak a település, hanem a Velenceitó déli partjának is első temploma volt a földbirtokán élő
hívek lelki életéről is gondoskodni kívánó Ürményi család
jóvoltából.
A kápolna felújítása 2013 augusztusára, az író születésének
150. évfordulójára készült el NKA pályázati forrás
segítségével, s így ma már méltó módon fogadhatja a híveket
és Gárdonyi Géza tisztelőit.
A kápolna 2014-ben előzetes bejelentkezéssel a
következő napokon látogatható:
2014. július 15-én, 29-én, augusztus 5-én, 26-án,
szeptember 2-án, 16-án, október 7-én és 14-én 10—18
óráig.
- Tárlatvezetés a Gárdonyi Géza Emlékházban és látogatás
a Szent Anna-kápolnában:
900.- Ft/fő
- A Gárdonyi Géza Emlékház és Szent Anna-kápolna
megtekintése:
650.- Ft/fő
- A Szent Anna-kápolna megtekintése belépőjegy: 200.- Ft/fő
A tárlatot vezeti: Sándorné Treuer Mária
Az Agárdi Római Katolikus Egyház a Szent Anna-kápolna
fenntartása céljára persely adományokat elfogad.
Bővebb Információ és bejelentkezés:
06-30-905-4870, 06-30-402-6811 ;
e-mail: gardonyvar@gmail.com www.gardonykultura.hu

Szentmisék a Szent Anna kápolnában
Az Anna napi szentmise a július 26-án 18 órakkor
kezdődik az agárdpusztai Szent Anna kápolnában.
Gárdonyi Géza emlékmise augusztus 2-án 11 órai
kezdettel lesz az agárdpusztai Szent Anna kápolnában.

Tisztelt Látogatóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy könyvtárunk
2014. augusztus 18-tól augusztus 31-ig
ZÁRVA tart.
2014. szeptember 1-től (hétfő) a megszokott
nyitvatartási időben állunk rendelkezésükre.
Megértésüket köszönjük!
A Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Városi
Könyvtár munkatársai
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Zöldalma Egészség Klub
Klubnapok: 2014. 07. és 08. hónapban
NYÁRI SZÜNET!
Helyszín: Gesztenyéskert Civil Ház,
Agárd, Gesztenyesor 3.
Kedves Érdeklődők!
A Gesztenyéskert Civil Házban tartott
egészségklubos előadások szünetelnek július
és augusztus hónapban, de ez nem jelenti
azt, hogy adósok maradnánk az egészségünk
megőrzését segítő cikkekkel a nyári
hónapokban!
A júniusi utolsó előadáson az autoimmun betegségekről volt szó. Röviden
összefoglaljuk az előadáson elhangzottakat.
Az autoimmun betegségek lényege, hogy
a szervezet immunrendszere saját fehérjéit
antigénnek, idegen anyagnak ismeri fel és
ezek ellen antitesteket, ellenanyagokat
termel, melynek hatására súlyos gyulladásos
folyamatok indulnak meg a szervezetben.
Az orvostudomány jelenlegi álláspontja az
okokat illetően a következő: az autoimmun
betegségek oka ismeretlen.
A helyzetet még az is bonyolítja, hogy az
autoimmun betegség érintheti az egész
szervezetet, esetlegesen külön-külön
minden szervrendszert is, pl. az egész
szervezetet érintő folyamat a bőrfarkas, a

Anyakönyvi hírek
2014. június hónapban házasságot
kötöttek
Kovács Ágnes és Mátrácz Attila
Vakli Eszte és Jónás Sándor
Mikulás Edit és Paja Pál

pajzsmirigy autoimmun betegsége a
Hashimoto-thyreoditis vagy a Basedow-kór,
a mozgásszerveket érintő autoimmun
folyamat a sokízületi gyulladás, az
idegrendszer ilyen típusú megbetegedése a
sclerosis multiplex stb. stb.
A betegségek általános tünetei a
következők általában: láz, fáradékonyság,
fogyás, nyálkahártyák szárazsága, szájszárazság, hasi panaszok stb.. Ezen kívül az
érintett szervrendszer összes panasza ide
sorolható még, amelyek személyenként
változhatnak. Egy biztos, ez a tünetcsoport
komoly szövetkárosodást okozva visszafordíthatatlan folyamatokat eredményez.
Ezért nagyon fontos, hogy ha olyan betegség
üti fel a fejét, amelynek nincs konkrét
okozója, az orvosok küldözgetik az embert
egyik kivizsgálásról a másikra és egyiknek
sem lesz konkrét diagnózisa, hogy mi okozza
a tünetet, akkor el kell gondolkodni azon,
hogy nagy valószínűséggel autoimmun
folyamatról van szó. Ekkor nagyon fontos
tudni, hogy tilos a szervezet immunrendszerét erősíteni, hogy felvegye a harcot a
betegséggel szembe, hiszen pontosan az
immunrendszerünk lépte túl a „hatáskörét”,
vagyis a legfontosabb az immun-szupresszió
(immunrendszerünk visszafogása), a testünk
fizikai állapotának (elsősorban idegrendszer

és hormonrendszer) javítása, stressz mentes
életmód és a legfontosabb a betegség lelki
hátterének feltárása.
Ami pedig még ezeknél is fontosabb: a
prevenció! Ebben nyújtanak segítséget pl. a
különböző állapot-felmérési módszerek,
amelyek már a tünetek megjelenése előtt
kimutatják, hogy a szervezet mely részén van
diszharmónia, mely meridián mentén van
elakadás az energia áramlásában, amely
előbb-utóbb betegséghez vezethet.
A Gesztenyéskertben éppen ezért
indítottuk el Egészségmegőrző szűrőprogramunkat, melynek keretében Voll-féle
elektroakupunktúrás eszköz segítségével fel
lehet mérni a szervezet általános bioenergetikai állapotát. A szervezet meridiánjainak mesterpontjain végzett energetikai felmérés segítségével következtetni
lehet az egyes szervek diszfunkcióira, általános egészségügyi állapotára. Segítségével
megállapítható, hogy a tünet hátterében
milyen energetikai működési zavar áll. A
mérési eljárás lehetővé teszi, hogy
felderítsük a panasz valóságos okait a
betegség korai szakaszában. Vagyis előre
jelezhető a betegség kialakulása, még a
klinikai tünetek megjelenése előtt.
Szeretettel várunk minden Kedves
Érdeklődőt! (A részvétel díjtalan!)

A szűrőprogram keretében az állapotfelmérés
mellett fitoterápiás javaslatokkal, Energy bioinformációs készítmények ajánlásával próbáljuk
segíteni a hozzánk fordulókat.
A szűrőprogram másik része ismeretterjesztő
előadások szervezése, melyek segítségével szintén
hasznos információkhoz juthatunk szervezetünk
működéséről és a betegségek megelőzésének
lehetőségeiről. Július 17-én 17 órakor Kondor Éva
vezető asszisztens tart előadást a nőgyógyászati
elváltozások megelőzéséről (Agárd, Gesztenyesor 3.).

A szűrőprogram részleteiről a következő
elérhető-ségeken lehet információt kérni:
Jóna Angéla fitoterapeuta 06-20-823-6757
Fodor Ilona fülakupunktúrás addiktológus, gyógymasszőr 06-70-603-6000
Várunk szeretettel Mindenkit! Jelszavunk
továbbra is: „Köztünk a helyed, ha tevékenyen részt
akarsz venni egészséged és sorsod alakításában!”
Fodor Ilona fülakup. addiktológus/gyógymasszőr
Szeretettel várunk minden Kedves Érdeklődőt!
(A részvétel díjtalan!)

Szemán Alexandra és Goda Gábor
Bálint ESzter és Papp Zsolt
Ligeti Katalin és Gladfelter Jason Gregory
Maloviczki Katalin és Ondrusek Tamás
Sok boldogságot kívánunk!

Könyvtártámogatók Gárdonyban
Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket
Régi Kedves Olvasóinknak Dr. B. I. Úrnak és
Feleségének, hogy 100 ezer forint értékben, 43 db
új könyvet vásároltak könyvtárunk részére.
Az ajándék könyvek között gyermek és
felnőtt szépirodalmi művek egyaránt megtalálhatóak és rövidesen kölcsönözhetőek
lesznek olvasóink számára.
A könyvtár látogatói nevében köszönjük a
nagy-lelkűségüket.
A Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ
mb. vezetője és munkatársai, könyvtárosai

Dr. Mezey András: Agárd, az álmok városa (Edzsörd) - IV. rész

A rokonság is lejárt Agárdra: Szilágyi
sógorék, Komsáék, Elekék, Srankó sógor a
keresztmamával, sőt még a nagyapám
szalacsi rokonai is. Ez a sok ember abban a
két kicsi szobában felhalmozott emeletes
vaságyakon elfért!
Igaz, hogy egy – egy júliusi, vagy
augusztusi éjszakán nem fáztak a lapos
tetejű házban, főleg az emeleti ágyakban
alvók. Különös tekintettel arra, hogy a
szúnyogok miatt csukva kellett tartani az
ablakokat.
Híres történet, amikor Elek néni, akinek
a fenti ágyon majdnem súrolta az arcát a
plafon, az éjszaka kellős közepén felkiáltott:
Lidike! Levegőt! Megfulladok! Inkább
jöjjenek a szúnyogok!
Rituálé volt évente egyszer átmenni
kishajóval a Szúnyogszigeti Halászcsárdába, enni egy jó halászlét, és felsétálni a
honvéd emlékműhöz a domb tetejére.
A Nádfedeles Csárdában is megkockáztattak nyaranta egy fröccsözést.
Anyám nővére, Elvira gyermekkora óta
szívbeteg volt, így neki nagyapámék
csináltattak egy szúnyoghálót, és az alatt
pihent a Hársfa árnyékában.
A szép terméskő – kovácsoltvas kerítést
már a nagyapám csináltatta. S régen
szemben volt a kollégájának, az Urológiai
klinikán portás Varga bácsinak a nyaralója,
neki ugyanilyen kerítése van, nyilván együtt
szerezték.
Szemben volt a Szekeresék nyaralója,
balra tőlünk az Almásiék laktak, (Fehérvári
kövér hentes, egész nap egy kádban ült és
operaáriákat énekelt) Jobbra tőlünk a Fehér
Bácsiék laktak, egy gyermektelen házaspár.
A haláluk után az Állambácsi örökölte a
házat. Mesélték, hogy az ostrom alatt
összehordtak a szomszéd feltört nyaralókból mindent, ami mozdítható, egyszer a
Szekeresék meglátták náluk az ostromban
eltűnt nagylexikonjukat.
Tőlük távolabb volt a Csendes Villa,
majd az utca végén a Dánosék.
Balra a sarkon Nádasdy Kálmán
operarendezőnek volt nagy nyaralója.

A mögöttünk lévő utcában laktak a
Szikszayék, nagyanyámék fehérvári, ízes
dunántúli beszédű ismerősei.
Szikszay bácsi az egyik Agárd –
Gárdony futballmeccset végigordította,
hogy: Hájrá Ágárd! Hájrá Ágárd!
Abban az utcában volt a református
templom is, erdélyi stílusban megépítve,
vadszőlővel befutva, kakassal a tornya
tetején.
Idejárt a Kéri család nyaranta minden
vasárnap istentiszteletre. Mármint a háború
előtt. A Nagymama meg főzte a vasárnapi
ebédet az istentisztelet alatt.
Nézem a régi fényképeket, és mintha
magam is részese lettem volna ennek e
történetnek, úgy csengenek vissza a
fülembe nagyanyám meséi, történetei.
A háború 44 nyarán jelent meg
Agárdon, amerikai vadászrepülők formájában.
A Kéri lányok kiszaladtak barátságosan
integetni a pilótáknak, amire egy sorozat
géppuskalövés volt a válasz.
A hatéves Jóska a hátsókonyhához
tapasztott budin ült, amikor felbőgtek az
alacsonyan száguldó szövetséges gépek.
A budit úgy építette meg nagyapám,
hogy ősszel könnyen kimerhesse egy
meszelőrúdhoz erősített fándlival az azévi
termést, a kertben történő szétterítés
érdekében. Így aztán az ülőkén a nyílás
terjedelmes volt.
Jóska majd beesett félelmében a
pöcegödörbe.
Nagyanyám félelmében megbénult, elöl
a verandán.
Aztán eltűntek a gépek, és velük együtt
egy egész boldog korszak.
'44-ben korábban ment haza a Kéri
család. Nem tudták még, hogy milyen
karácsonyuk lesz Pesten.
A front 44 karácsonyától 45 áprilisáig
oda - visszacsúszkált a Velencei tó
környékén. A falvak legalább négyszer
cseréltek gazdát a németek és az oroszok
között.
Az agárdi nyaralót a negyvenes évek
elején kicsinosította nagyapám. Cseréptetőt
ácsoltatott a lapos tetejű házra, és a nyitott
teraszt beépítette üveges verandának, amit
vadszőlővel futtatott be. A Kisvirág villa
sárgára volt meszelve, hatalmas futórózsa
bokor vörös rózsái, és vadszőlő díszítette,
mely kora ősszel vöröses színben játszott.
Jól mutattak a zöld spaletták a sárga

házon. Zöldre volt festve a veranda fa
szerkezete is, és a kerítés kovácsoltvas része
is. A zöldre festett bejárati kaputól csinos
kis gyalogjárda vezetett a nyaraló bejárati
ajtajáig. Persze esős időben egy merő sár
volt a kert, csak a ház előtt, és a konyhához,
valamint budihoz vezető utacska volt
keramit lapokkal kirakva, úgy kellett azokon
ugrálni, hogy ne lépjen az ember a sárba, de
mindhiába.
A fürdés alapvetően a tóra volt
bazírozva, vezetékes víz, csatorna,
elektromos áram és bojler híján a
tisztálkodás mondhatni minimál
körülmények között zajlott.
Egy alumínium lavór és a sparherd volt
a „fürdőszoba” bázisa. Első körben a
kicsiktől a nagyok felé kéz és arcmosás,
majd ugyanez a lábak vonatkozásában. A
végén keletkezett egy gyanús színű habos lé,
amit a nagyanyám ügyes mozdulattal
löttyentett ki a kertbe.
44 – 45 telét a mi nyaralónk sem úszta
meg. Még egy bomba is eltalálta a kertet. A
légnyomás levitte a frissen készült
cseréptetőt. Az óriási bombatölcsérbe
lótetem, sitt és sok egyéb más is került. A
ház kifosztva, tönkretéve.
Otthon sem rózsás a helyzet, a családot
kiköltöztették sebészeti klinikai szuterén
szolgálati lakásából, és át kellett költözni a B
pavilonba, mert a klinika szovjet katonai
kórház lett. Éhezés volt, nyomor,
jegyrendszer, de az élet nem áll meg. Megint
eljött a nyár, és Nagyapám addigra
helyrepofozta a házat, és úgy - ahogy a
kertet is.
Talán ez volt az utolsó együtt töltött
nyár. Elvira, Edit, Éva már nagylányok
voltak, hivatal, főiskola munka szólította el
őket nyaranta is. Eta, Jóska és Zoli léptek
elő fő nyaralókká. Éva 1947-ben kiment egy
évre Londonba dolgozni, de többet nem
jöhetett haza. 56-ban Eta és Jóska
disszidáltak. Zoli is dolgozott nyaranta
1960 után, így én és Elvira fia, Ákos, az
unokatestvérem lettünk a Nagymama és az
időközben leszázalékolt Elvira mellett az
állandó nyaralók.

Fejér megyei irodalmi
emlékfal Agárdon
Gárdonyi Emlékház,
Agárdpuszta
Agárdon, Gárdonyi Géza – jelenleg
múzeumként működő – szülőházának
falán Fejér megyei irodalmi emlékfalat
avatnak fel idén, Gárdonyi Géza
születésének 151. évfordulóján.
A kezdeményezés
eredményeként 22 kortárs magyar szobrászművész egy-egy
bronz domborművel járul hozzá az különleges emlékfal
létrejöttéhez.
A huszonkét alkotás mindegyike egy-egy Fejér megyében
született, a magyar irodalom történetében jelentős életművel
rendelkező alkotónak állít emléket.
Az egyébként is sokak által látogatott Gárdonyi Géza
emlékház és a szomszédságában található régi magtár-épület
átalakításával létrejövő Galéria, valamint az egri várat mintázó
rönkvár az emlékfallal kiegészülve valóságos irodalmi
zarándokhellyé válhat.
Az emlékfal ünnepélyes avatására augusztus 2-án, délelőtt
10 órától kerül sor, Agárdpusztán, a Gárdonyi Emlékháznál.
Rodics Eszter
„Az emberi szívek éppúgy egymás körül forognak, mint az ég csillagai.” G.G.

151 éve született Gárdonyi Géza
2014. augusztus 2-án egész napos programsorozattal
emlékezünk városunk híres szülöttjére
Az ünnepséget - immár hagyományosan - Gárdony Város
Önkormányzata és a Zsongó Bárka Egyesület közösen
szervezi. Részletes program:
10.00
Ünnepélyes megemlékezés.
A Fejér Megyei Irodalmi Emlékfal avatása
Köszöntőt mond: Tóth István, Gárdony Város
polgármestere
Az emlékfalat felavatja: Dr. Rétvári Bence,
parlamenti államtitkár, EMMI
Az emlékfalat bemutatja: L. Simon László,
államtitkár, Miniszterelnökség
Gárdonyi Gézára emlékezik: Keller Péter, az író
dédunokája
Az ünnepségen közreműködik: Kelemen István,
színművész. Koszorúzás
11.00
Gárdonyi emlékmise a Szent Anna kápolnában
11.00
Gárdonyi Géza állatmeséiből – marionettjáték*
Az egri Lóci Színpad vendégjátéka a Velenceitavi Galériában
12.00
Különleges tárlatfelfedezés gyerekeknek az
Emlékházban Rodics Eszterrel és a „Csillagok”
táborban termett ifjú kollégáival*
13.00
Különleges tárlatfelfedezés felnőtteknek az
Emlékházban Rodics Eszterrel és a „Csillagok”
táborban termett ifjú kollégáival*
14.00 Könyvbemutató: Dr. Cs. Varga István

A Gárdonyi emlékkönyv
bemutatója a Velencei-tavi
Galériában
„Agyagedénybe zárt Isten-sugár az
ember” – hagyta örökül fiainak Gárdonyi
Géza. Titkosnaplójában pedig így írt: „Az író
munkájának az emberjavítást kell szolgálnia:
nem Misererét énekelni, hanem Alleluját az
emberi élet jövőjén. Vödrönként hordani a tiszta vizet a
lecsapolhatatlan mocsárba.”
„Egerben két ajándékot kapott: hitet és lehetőséget élete és tehetsége
kiteljesítésére. Isten dicsőségére, a magyarság javára élt és dolgozott.”
Gárdonyi Géza születésének tavalyi, 150. évfordulója alkalmából
Egerben rendezett konferencia anyagát tartalmazza a kötet, amely
lehetőséget teremt ideológiai-politikai gyökerű félreértelmezések,
téveszmék tisztázására, hamis legendák eloszlatására, egy korszerű,
hiteles Gárdonyi-kép kialakítására.
A Cs. Varga István
szerkesztésében és a Hungarovox Kiadó gondozásában megjelent
emlékkönyv szerzői: Dörgő Tibor, Keller Péter, az író dédunokája,
Keller Tamás, az író ükunokája, Kovács Gábor, Rónay László,
Szecskó Károly, Cs. Varga István, Varga Zita. A most megjelent
könyv agárdi bemutatójával emlékezünk jeles írónk születésnapjára, s
egyúttal lehetőséget teremtünk a szerzők közül Cs. Varga Istvánnal és
Keller Péterrel való találkozásra, beszélgetésre. A kiadó lehetővé teszi a
könyv megvásárlását, s így a szerzők a beszélgetés után szívesen
dedikálják írásukat.
Sándorné Treuer Mária

szerkesztette Gárdonyi-emlékkönyv bemutatása
a szerzők meghívásával a Velencei-tavi Galériában
15.00 "Világunkat formáló emberek" – családi hétpróba
Gárdonyi nyomában a Zsongó Bárkával*
16.00
Családi felfedező túra a Gárdonyi tematikus
sétányon Zsombók András vezetésével*
17.00
„Szüleim gyémántja voltam”– interaktív
múzeumpedagógiai foglalkozás gyerekeknek
Barna Beátával, mesével, mozgással, alkotással,
tánccal*
17.00
Különleges tárlatfelfedezés felnőtteknek az
Emlékházban Rodics Eszterrel és a
„Csillagok” táborban termett ifjú kollégáival*
17.00
Szentjánosbogárkák – interaktív kutató-túra játék Ferencz Klárával*
18.00 Esti mese – meglepetés program*
A Gárdonyi Géza szülőháza melletti rönkvárban 10.00-18.00
h-ig Lábadi várkapitány várja a vitézeket, vitézlányokat. Lesz
történelmi kézműves játszóház: címerpajzsok és fegyverek
készítése; vitézi próba; ostromjáték.
További információ: zsongobarka.hu, és a www.gardony.hu
oldalakon.
*A Családi Bárka programja a Zsongó Bárka Egyesület
szervezésében

Programajánló
Július 17. 19.00 h Napsugár strand, Agárd, Club 69 terasz Jazzterasz
„Jazztörténeti jellegű programsorozatot találtam ki mely különálló
koncertenként megszólaltatja a főbb jazzstílusokat,a swing, bebop, cool,
latin és a kortárs jazzrock fúzió világát, kéthetente csütörtökönként – ha
az első koncert sikeres lesz, a továbbiakat is meg tudjuk tartani. Az
első koncerten vendég Vörös Tamás bőgő, ha továbbiakon, ha megérjük
partnereim lesznek Dobai István gitáron, Mits Márton szaxofonon,
reményeink szerint Muck Ferenc szintén szaxofonon, Munkácsy
András gitáron és mások." Kiss G. László jazz zenész
2014. július 18. 19.00 h 80 dallal a Föld körül - A napoletan
dalirodalom remekei
Ducza Nóra, Jónás Krisztina - énekművészek, Hegedüs-Gönczy
Katalin – zongoraművész

Mediterrán dalcsemegék: ezen az estén különleges utazásra hívjuk kedves
közönségünket. A Velencei-tavi Galériából „indulunk”, mediterrán
térségeket járjuk be. Koncertünk korokon és földrészeken ível át! Amit
egészen biztosan ígérhetünk: időjárástól független, meleg, napsütéses
hangulatot, andalító, mámoros dallamokat, három „Grácia”
előadásában.
2014. július 25. 19.00 h Ha Bach operát írt volna
J.S.Bach: Kávékantáta
Schlendrian úr - Jekl László; Liesgen, a
lánya - Ducza Nóra, Narrátor - Geleta Viktor, Savaria Barokk
Zenekar, vezényel: Németh Pál

Pihenni vágyók! Nyolc nap a
napfényes Olaszországban!

Az est programjának alapgondolata: Ha Bach operát írt volna… a
nagy német barokk zeneszerző életművéből hiányzik az opera
műfaja, viszont több világi kantátájában is operaszerű vonásokat
fedezhetünk fel, így a Bach korában divatba jött kávéivás szenvedélyét
szeretettel kifigurázó Kávé-kantátában is. Schlendrian úr zsémbesen
perlekedik lányával, akinek mindennél fontosabb, hogy kávézhasson.
Végül a lány a férjhez menés esélye miatt változtatja meg véleményét
(egy kis lábjegyzettel…) a mű végén. Bach kedves kantátáját hasonló
témájú zenék egészítik ki: Galuppi: A vidéki kávéház c.
vígoperájának részletei és J. Strauss kávéházi muzsikái.
2014. augusztus 1. 19.00 h OCTO VOICE
A tökéletes összhangban, amelyet az a capella előadott dzsessz
slágerekben produkálnak az énekesek, mind a nyolcféle énekhangnak
megvan a maga elcserélhetetlen szerepe. A koncerten felcsendülnek
Nat King Cole és Rhonda Polay, Otis Redding és Billy Joel
kompozíciói, de az együttes olyan előadókat is megidéz, mint Frank
Sinatra vagy a Beatles.
2014. augusztus 8. 19.00 h Retro sanzon est
Ducza Nóra, Geleta Viktor - énekművészek, Nemessányi Éva
– zongoraművész

.Amire invitáljuk Önöket: egyórás, felhőtlen nosztalgiára, jól ismert
dallamok – sanzonok, filmzenék, táncdalok segítségével. Kiknek
ajánljuk? Idősebbeknek; hogy újra fiatalok legyenek – és fiataloknak;
hogy velünk együtt átélhessék, milyenek voltak az Ő nagyszüleik
fiatalon.
2014. augusztus 15. 19.00 h Gyógyító Szentek c.
könyv zenei illusztrációja
Egy különleges könyv ihlette zenei válogatás szentekről . Előadja a
Savaria Barokk Zenekar, és Jónás Krisztina – énekművész.

Santa Margherita - Trieszt és Velence közé eső üdülőhely a
tengerparton.
2014. szeptember 6-13-ig 8 nap, 7 éjszaka (önellátó)
Részvételi díjunk változott:
46.000.- Ft helyett, csak 42.000.- Ft.
Elhelyezés 2x2 ágyas apartmanokban. Részletfizetési
kedvezmény!
Az utolsó befizetés: július 30.szerda.
Ezt az ajánlatot nem szabad kihagyni! Érdeklődni: 06 22 356
009, vagy a 06 20 434 7625
telefonon délután 16.00 h után.

Dobogón az országos döntőben
A Kisújszálláson megrendezett Herman Ottó Országos
Biológiaverseny döntőjén holtversenyes 2-3. helyen végzett a
Chernel Gimnázium tanulója, Csordás Eszter. A
háromnapos versenyen három különböző feladatot kellett
teljesítenie a 26 résztvevőnek: kiselőadás a környék természeti
értékeiről, egész napos terepgyakorlat növényhatározással és
75 kérdéses teszttel, illetve egy elméleti forduló szakcikkek
anyagából. Eszternek kiemelkedő volt a Dinnyési-fertőről
szóló kiselőadása, és az elméleti fordulója is nagyon jól sikerült.
Eredményéhez neki és felkészítő tanárának, Tóth
Gézának is gratulálunk!

Hétpróbás
hagyományos magyar harcművészeti
tábor (baranta)
az Agárdi Közösségi Házban
2014. augusztus 11-től
augusztus 15-ig!
Táborvezető: Joháczi József
Foglalkozások: naponta 8-tól 16 óráig.
Részvételi díj 9000 Ft/fő + ebéd 900 Ft/nap
Beiratkozás befizetéssel, június 1-től folyamatosan,
az Agárdi Könyvtárban hétfőn és szerdán (13:00-17:00),
Pintérné Mosolygó Erikánál. (70/334-62-88)
Cím: Agárd, Márvány u. 27 tel: 22/370-447
vagy a Gárdonyi Könyvtárban.
Tervezett foglalkozások a tábor keretében:
botforgatás, botgyakorlatok; szablyavívás;
íjászat; hajító fegyverek; pusztakezes elemek;
birkózás; rovásírás oktatás; nemezelés…
Minden érdeklődőt szeretettel várunk !

15
Vitorlásbérlés

Szeld a hullámokat a képen
látható vitorlással!
Engedély nélkül vezethető kisvitorlás
bérbeadása hosszabb vagy rövidebb időre!.
Kitűnő élmény kezdőknek és profiknak egyaránt.
Felszerelés átvétele
Velencén vagy a Gárdonyi Vízügyi kikötőben.
Részletek: www.hullampont.hu

Veszeli Gábor
Tel.: 06-20-288-3364

Szeretettel meghívjuk
2014. augusztus 9-én 17 órára
a Velencei-tavi Galériába (Agárd, Sigray u. 1.)

Kőnig Róbert
(1951-2014)

Equus et Mundus
A ló és a világ
című kiállítására
A tárlatot megnyitja:

Dr. Arató Antal
a székesfehérvári Szent István Művelődési Ház, a Vörösmarty Mihály
Megyei Könyvtár igazgatója, a Vörösmarty Társaság művészeti alelnöke

5. K&H mozdulj! velencei tóúszás és túra
triatlon!
Rajt 2014. augusztus 2-án, Gárdonyban, a
Sport Beach-en 9 órakor!
Esőnapok: augusztus 3. 9. és 10. bővebb info és nevezés:
http://www.futanet.hu/cikk/5-velencei-touszas/5touszas_esemenyinformacio

Ugrálóvár
Bérelhető ugrálóvár otthonra!
Születésnapra, névnapra, kerti partira,
családi összejövetelre!
Bármelyik autó
csomagtartójában elfér,
www.boldogszuletesnap.hu felállítása pár perc!

+36 70 272 4864

Személyes átvétel:
Velencén

Anna napi
gyümölcsünnep

Dinnyési Templomkert és Hagyományőrző
Turisztikai Központ Dinnyés, Gárdonyi G. u. 25.
A programok ingyenesek. Bővebb információ: www.gardonykultura.hu

10.00-18.00

A Levendula Játszóműhely és Alkotóház
játszodája gyerekeknek, családoknak

10.00-18.00

A Városi könyvtár könyvligete: könyv-vásár
és molyolda, olvasósarok. 14.00-15.00 h-ig
vendégünk Csobán Zsuzsa, a Rozzancs Rozi
Barathániában c. könyv szerzoje

11.00-11.30

Papp Miklós és Kunos Krisztina fafaragók
kiállításának megnyitója a főépületben

11.30-14.00

A Magyar Madártani Egyesület Fejér Megyei
Területi szervezetének előadásai a
főépületben.

14.00-15.00

Borbáth András sommelier borkóstolóval
egybekötött előadása a Velencei-tó borairól

10.00-20.00 Portékák, gyümölcsök, lekvárok vására. A
kerti kemencénél kenyérlángos,
gyümölcsszörpök. Az Iglice kuckójában
nagymamák gyümölcsös édességei, lekvár
-kóstoló és lekvárfőzés.
10.00-15.00 Indulás lovaskocsival a Dinnyési
Fertőre minden egész órában

2014. 07.26.
10.00-21.00

15.00 Hagyományőrző néptánccsoportok és népdalkörök találkozója. Vendégeink: Pákozd, Vál,
Alcsút doboz, Seregélyes, Lovasberény.
17.00 A Madzag együttes: Csalóka
Péter színpadi játéka óriás-bábokkal
18.00 Az Alba Regia Senior néptánccsoportja és an Szedtevedte zenekar
19.00- Tilinkó zenekar „Népzene
Hencidától Bonchidáig“ zenés utazás
néptáncosokkal
20.00 A gyöngyösi Vidróczki néptáncegyüttes műsora

