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Az 1956-os emlékmű: Hermann Zsolt szobrászművész Áldozat című alkotása, a gárdonyi Római Katolikus Templom előtti téren

Emlékezzünk együtt!
Gárdony Város Önkormányzata szeretettel meghívja a település
polgárait városi ünnepségére október 23-án (kedden) 11 órára
Gárdonyba, az 1956-os emlékműhöz
10 órakor ünnepélyes testületi ülésen adjuk át a 2012. évi önkormányzati
kitüntetéseket a Polgármesteri Hivatalban.
Ünnepi beszédet mond: Tóth István polgármester

Katolikus focikupát és családi napot tartottak az Agárdi
Parkerdőben szeptember 15-én. A nagysikerű tornához, melyen
10 csapat vett részt , gratulálunk a szervezőknek! A képen a
gárdonyi csapat.

A hagyományokhoz híven idén is volt nemzetközi kuvasz
kiállítás és bemutató a dinnyési hagyományőrző központban.
Az Erdélyből, Magyarországról érkezett tenyésztőket Fekete
György tenyésztő, főszervező fogadta.

Kemence épül a Dinnyési Hagyományőrző Központ területén a
Kemencebarátok (www.kemencebence.hu) munkájával. Közös
sütés-főzések helyszíne lesz, decemberre tervezzük az avatást!

Főzőversennyel, sportbemutatókkal egybekötött családi piknik
zajlott a dinnyési focipályán szeptember 15-én, melyen részt
vett a településrész apraja-nagyja. A legjobb házipálinka
verseny mellett sok színes program várta a dinnyésiket a
pikniken.

Városunk polgármestere lakossági fórumokon mutatta be
Gárdony város integrált városfejlesztési stratégiájának
munkaanyagát, melyhez további javaslatokat, ötleteket is
várják a polgároktól.

Idén is emlékezetes Mihály napot tartott dinnyési tagóvoda. A
jeles naphoz kötődő szokásokat elevenítették fel, az ovisok
munkáiból rendezett Mihály napi vásár és a többi családi
program is rengeteg érdeklődőt vonzott!

Idősek Világnapja 2012

Gárdony város minden
nyugdíjasának szeretettel....
Leballagtam őszi estén Velencén a mólóra,
Távolról Gárdony fényei tükröztek le a tóra.
Alkonyodott! Felnéztem a csillagos égre,
Mögöttem a Bencze hegy festői szépsége!
Akik körbe biciklizik csodaszép tavunkat,
Észreveszik, mennyi élmény közt találják magukat.
Csodás a dinnyési fertő, Agárd puszta szépsége,
Gárdony fás útjai között, nem lehet más, csak béke.
Csodaszép hely az otthonunk, boldog, aki itt élhet,
Nekünk már természetes lett, nem látjuk a sok szépséget,
Mi szépkorúak sokan vagyunk, bizony nehéz az élet,
Sorolhatnánk gondunk, bajunk, meg a sok betegséget.
Gondolhatunk csak a rosszra, de minek? Hisz úgy is jön,
Nézzük csak a madarakat, az az igazi öröm,
Télen hóban csipegetnek, övék az örök természet,
Miénk pedig mind az benne, amit Isten teremtett.
Használjuk csak, ami miénk ameddig csak élhetünk,
Rongyos-élet, csodás-élet jaj de nagyon szeretünk!
Sétáljunk csak sokat télen is, jobb lesz a közérzetünk
Biciklizzünk, kiránduljunk, mindazt, amit tehetünk!
Figyeljünk környezetünkre, segítsünk, ha szükséges,
Örüljünk az életünknek, mert hiszen olyan véges.
Unokáink szép szemében tükröződik világunk,
Onnan eljuthatunk oda ahová valaha vágytunk.
Kérjük Istent annyi terhet adjon amit elbírunk,
S egy boldogabb jövőre ürítsük most poharunk!
Szálljon béke a mai napon mindannyiunk fejére,
Tegyük el a bánatot s az örömet is a helyére.
Galambos Sándorné, Lujzi

Köszönet a megemlékezésért
Ezúton szeretném megköszönni Tóth István
Polgármester Úrnak az önzetlen, emberszerető és
közvetlen, időseket tisztelő magatartását, hogy a 70 éves
lakosokat születésnapjuk alkalmából üdvözlőlappal
köszönti, a 80-90 és majdnem 100 évet megért, megfáradt,
idős embereket személyes látogatásával megtiszteli.
Köszönöm ezt a nemes gesztust és kívánok Önnek és a
családjának a magam és a társaim nevében erőt egészséget
és további sikeres munkát!
Tisztelettel egy dinnyési kerek évszámos lakos

Köszöntjük a 100 éves Kiss Bálint bácsit!
Kiss Bálint Sándor 1912. 10.14-én született, Agárdon, a
Bethlen G. u-ban. lakik 1991 óta. Tóth István, Gárdony
város polgármestere lakásán köszöntötte 100. születésnapja
alkalmából.
Bálint bácsi rubin diplomás pedagógus, egy tanyasi
iskolában kezdte a tanítói életet, 15 évig nevelte ott
tanítványait. Később bekerült Csobánkára, majd 1957.
januárjában Nagykovácsiba, ott volt igazgató 18 évig.
Gárdonyba már boldog nyugdíjas életet élni érkezett,
második felesége halála után ismerte meg mostani feleségét,
akivel azóta is boldogságban élnek, a néni is 93 éves már.
Tanítványaival a mai napig tartja a kapcsolatot, legutóbb
Kanadából kapott üdvözlő sorokat a 100. születésnapja
alkalmából. Példaképe édesanyja volt, aki, miután 1921-ben
elveszítette férjét, Bálint bácsi édesapját, napszámba járt,
hogy fizetni tudja fia tanítóképzőbeli tandíját. Bálint bácsi
élete egyik legszebb pillanatának tartja, amikor megkapta
pedagógusi diplomáját. A hosszú élet titka szerinte az, hogy
mindig mértéket tudott tartani a szeszesitalok terén, nem
dohányzott soha, és mindig békés, nyugodt házasélete volt.
Legfontosabb dolog szerinte az, hogy az emberek
felismerjék, egymás tisztelete és szeretete nélkül nem lehet
élni. Bálint bácsi szellemileg friss, kedves humorú ember,
kívánunk neki további egészséget, örömet a népes
családban, unokákban, ükunokákban!

Idén szeptember 30-án tartotta Gárdony Város
Önkormányzata az Idősek Világnapját a Nádas
étteremben. A vendéglátással egybekötött
eseményen felléptek a gárdonyi óvodások, Simon
Lajosné székely népmesét mondott, Kálmán Petra
agárdi gimnazista énekelt, az Életet az Éveknek
nyugdíjas klub tagjai daloltak, ebéd után az Iglice
népdalkörrel és Láng István harmonikás közösen
daloltak a résztvevők, utána fergeteges tánc
következett, aki tudta, ropta! Köszönjük a
fellépőknek a szereplést, Vén Lászlónak pedig,
hogy buszával a helyszínre szállította a dinnyési és a
gárdonyi időseket. Az Agárdi Termálfürdő idén is
ingyenes fürdőzésre hívta a város állandó lakosú
nyugdíjasait, köszönjük a felajánlást!

Tisztelt Gárdonyi
Polgárok!
Országunk közigazgatása
jelentős átalakulás alatt áll. A járási
székhelyeken – pl. Gárdony –
2013. január 1-től megkezdik
tevékenységüket a járási
kor mányhivatalok. Az
önkormányzati hivatalokból
átkerül az új hivatalokba az
okmányiroda, a gyámhivatal és a
szociálisügyek egy része. A
szeptemberben elhangzott
tájékoztatás szerint ezen feladatokat az országban eddig 14 ezer
önkormányzati hivatalnok végezte.
Az átszervezés után 4000 fővel kevesebb köztisztviselő jut
ezen feladatok megoldására. Néhány hete megkaptuk a leendő
gárdonyi kormányhivatal létszámadatait. E szerint 31
köztisztviselő dolgozik majd az új intézményben. A 31 fős
létszámot a járáshoz tartozó önkormányzatok hivatalai adják
össze a Megyei Kormányhivatal irányszámai alapján. Például
Gárdonynak 19, Velencének 3 és Kápolnásnyéknek 2 dolgozót
kell megfelelő iskolai végzettséggel és teljes felszereléssel –
számítógép, telefon, szék, stb. – kiállítania. A települések
hivatalai szeptember végére leadták a listákat. A hírek szerint
több kisebb község nem tudott dolgozót felajánlani. A Megyei
Kormányhivatalba beérkezett anyag összefésülése után kialakul
a leendő kormányhivatal váza. A betöltetlen álláshelyeket
meghirdetik.
Kedves Gárdonyi Polgárok!
Már több helyi lakos jelentkezett a járási hivatalban végzendő
munkára. Néhány héten belül kiderül, hogy a betöltetlen
álláshelyekre milyen végzettségű dolgozót alkalmazna az új
hivatal vezetősége. Erről időben tájékoztatjuk lakosainkat, hisz
valamennyiünk számára az lenne a legjobb, ha az új hivatalba
nagyrészt helyiek dolgozhatnának.
Városunk átadja okmányirodánk és gyámügyi részlegünk
valamennyi – 10+5 fő – dolgozóját. Átadunk még további 4
köztisztviselőt egyéb feladatokra. Elképzelésünk szerint a hivatal
vezetőjét és helyettesét is mi adnánk. Önkormányzatunk
hivatalában dolgozók létszáma a kevesebb feladathoz illően
lényegesen – minimum 19 fővel – csökken. Az átszervezés során
Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyzőasszony és munkatársai új,
jól és gazdaságosan működő hivatali struktúrát alakítanak ki.
A járási kormányhivatal dolgozói a jelenlegi Polgármesteri
Hivatalban lesznek elhelyezve. Az épület földszintjét és az I.
emelet nagy részét átadjuk az új szervezetnek. Számításaink
szerint elférünk, hisz 19 fő eddig is ebben az épületben
dolgozott.
Kedves Gárdonyiak!
Gárdony városának az az érdeke. hogy a járási
kormányhivatal és a karcsúsítás utáni városi hivatalunk jól
működjön. Mindent megteszünk e célok érdekében.
Pályázatot nyújtottunk be a Polgármesteri Hivatal épületének
külső hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, a lapostető
hőszigetelésére és vízzáró burkolatának teljes felújítására. Sikeres

pályázat esetén az épület központi részében lift épül. Kisebb
belső átalakításokra is sor kerül és megszépül a Hivatal előtti
park. A költségbecslés szerint a bruttó 75 millió forintos
pályázati forrás mellé önkormányzatunknak 15 millió forint
önrészt kell biztosítania. Képviselő-testületünk a jövő évi
költségvetés terhére ezt vállalta.
Kedves Gárdonyi Nyugdíjasok!
Az Idősek Világnapja alkalmából közel 250 szépkorú
lakosunk jelent meg a Nádas Étteremben tartott ünnepségen.
Jó volt újra együtt lenni!
Szép napsütéses októbert és jó egészséget kívánok
kisvárosunk valamennyi lakosának!
Tóth István polgármester

Jótékonysági vásár
október 13-án Gárdonyban
2012. 10. 13-án 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.
Németországból új adományok
érkeztek!

A bevételt a rászoruló családok
támogatására fordítjuk.

Gárdonyi Polgári Körök

2012. szeptember 6. Testületi ülés
1./ A Képviselő-testület tagjai döntöttek az önkormányzat
2012. évi költségvetésének módosítása tárgyában.
2./ A Képviselő-testület elfogadta a 2012. évi költségvetés
I. félév teljesítéséről szóló beszámolót.
3./ Döntés született a dinnyési iparterületen kialakított
ingatlanokra vonatkozóan bejegyzett beépítési kötelezettség
és visszavásárlási jog ingatlan-nyilvántartásból történő
törlésének tárgyában.
4./ A Képviselő-testület az „Agárd Parkerdő
sportöltözőjének korszerűsítése” nyertes pályázat
megvalósítása érdekében a Gárdonyi Városi Sportklub
részére kölcsön biztosításáról hozott döntést.
5./ Az elnyert, folyamatban levő LEADER pályázatokhoz
kapcsolódóan döntés született az előírt tájékoztatási és
nyilvánossági kötelezettség megvalósításához szükséges,
további egyéb járulékos kiadások fedezésére szolgáló
pénzügyi hozzájárulás biztosításáról.
6./ A Képviselő-testület tagjai ismételten állást foglaltak a
közterületen elhelyezett elosztóvezeték hatósági övezetének
tárgyában az EON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt-vel
létrehozandó megállapodás-tervezet tartalmát érintően. A
megállapodás tervezet szövegén a korábbiakhoz képest nem
történt változtatás.
7./ A Képviselő-testület tagjai az előző ülésen született
határozathoz kapcsolódóan döntést hoztak a villamos energia
beszerzésre irányuló csoportos beszedési eljárás
lebonyolítására vonatkozó szindikátusi szerződés
jóváhagyása ügyében.
8./ A Képviselő-testület módosította a „Gárdony város
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról” szóló 24/2004. (V.26.) önkormányzati
rendeletet.
9./ A Képviselő-testület tagjai az önkormányzat
tulajdonát képező külterületi út áthelyezésének és egy ingatlan
elidegenítésének tárgyában hoztak döntést.
10./ Döntés született az önkormányzat tulajdonát képező
Gárdony Táncsics utcai ingatlan eladásának ügyében.
11./ A Képviselő-testület ez év februárjában döntött a
„Közművelődési intézményeknek a kreatív iparral
kapcsolatos alapkompetenciáinak fejlesztését elősegítő új
tanulási formákat meghonosító TÁMOP pályázat
támogatásáról.
Tekintettel arra, hogy az elnyert pályázat nagyrészt
utófinanszírozású, a sikeres lebonyolításhoz a Gárdonyi Géza
Könyvtár és Kulturális Központnak előlegre van szüksége,
melynek biztosításáról hozott jelen ülésén döntést a

Képviselő-testület.
12./ Az önkormányzat város-rehabilitációs céljának
megvalósítása érdekében benyújtandó pályázathoz szükséges
elkészíttetni a település Integrált Városfejlesztési Stratégiáját.
A Képviselő-testület tagjai döntöttek a stratégiát elkészítő cég
kiválasztásáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról.
13./ A „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások
fejlesztése” néven kiírt pályázat nyomán, reményeink szerint
megépülhet a pákozdi bekötőút és Velence közötti
kerékpárút. A pályázat benyújtásához szükséges útépítési
engedélyezési tervek elkészítése céljából döntés született a
terveket elkészítő cég kiválasztásáról és a tervezési költségek
biztosításáról. Nyertes pályázat esetén ennek teljes költsége
elszámolható lesz.
14./ A Képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát,
hogy az erdélyi Sepsikőröspatak településsel testvérvárosi
kapcsolatot kíván kialakítani.
15-17./ A Képviselő-testület tagjai döntöttek a „Gárdony
Városért”, „Művelődésüg yért”, „Gárdony Város
Díszpolgára” kitüntető címek adományozásának tárgyában.
A kitüntetések átadására az október 23-ai nemzeti ünnep
alkalmából tartandó városi ünnepség keretében kerül sor.
Jankovics Zoltánné aljegyző

2012. szeptember 19. Testületi ülés
2012. szeptember 19-én rendkívüli ülést tartott Gárdony
Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
1./ A Polgármesteri Hivatal épületének felújítása céljából
benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan a Képviselő-testület
döntött az engedélyezési tervdokumentációt elkészítő cég
kiválasztásáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról.
2./ A Képviselő-testület tagjai döntést hoztak a „helyi
állattartás szabályairól” szóló 22/2004. (V.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
3./ Döntés született az agárdi ÖKOPARK-hoz
kapcsolódó párakompozícióhoz, továbbá városi
rendezvényekhez szükséges elektromos ellátás, valamint
ivóvíz és szennyvízcsatlakozás kivitelezőjének kiválasztásáról,
és a kivitelezési költségek biztosításáról.
4./ A Képviselő-testület tagjai a kerékpárút tervezése
tárgyában – korábbi határozatukat visszavonva – döntöttek a
tóparton végighúzódó kerékpárút engedélyezési terveinek
elkészítésére vonatkozó árajánlatok bekéréséről.
5./ A Polgármesteri Hivatal gázfűtésének átalakítása
tárgyában döntés született a vállalkozási szerződés
megkötéséről és a fedezet biztosításáról.
6./ A Képviselő-testület tagjai zárt ülésen döntöttek egy
kátyúkár megtérítése iránt benyújtott kérelem tárgyában.
Jankovics Zoltánné aljegyző

2012. szeptember 26. Rendkívüli testületi ülés
2012. szeptember 26-án rendkívüli testületi ülésre került sor.
1./ Korábbi döntéséhez kapcsolódóan a Képviselő-testület
határozatot hozott a kerékpárút engedélyezési terveinek – a város
közigazgatási határain belül megvalósuló szakaszára vonatkozóan –
elkészítése tárgyában a tervező cég kiválasztásáról.
2./ A Képviselő-testület tagjai döntöttek az önkormányzat
tulajdonában levő Gárdony Szabadság u. 16. szám alatti Tourinform
Iroda és a Szabadság u. 14. szám alatti bérleményként hasznosított
műszaki bolt tetőszigetelésének javítása érdekében a szükséges
pénzügyi fedezet biztosításáról.
3./ A Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ által a
TÁMOP-3.1.4/08/2. pályázat keretében, közösségi értékteremtés
céljából elnyert projekt megvalósításához kapcsolódóan született
döntés.
4./ A Képviselő-testület tagjai a gárdonyi Panoráma
partszakaszon megvalósítandó térburkolat kivitelezése tárgyában
hoztak döntést.

5./ A korábbi ülésen hozott döntéshez
kapcsolódóan, az agárdi ÖKOPARK párakompozíciójának működése, valamint az itt
megtartandó városi rendezvények elektromos
csatlakozásának kiépítése céljából a Képviselő-testület
határozatot hozott az E-ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt., mint kivitelező részére a kiviteli
költségek biztosításáról.
Jankovics Zoltánné aljegyző

2012. szeptember hónapban
házasságot kötöttek:
Sasvári Csilla és Horváth Miklós Arnold
Suták Gabriella és Sájer Károly
Falusy Fatima és Urfi György
Hibácska Ibolya és Nagy László
Berki Veronika Zsuzsanna és Fehér József
Farkas Krisztina és Székely Zsolt
Jákói Mónika és Horgosi József
dr. Horváth Éva és dr. Filkorn Tamás
Kóré Angela Erzsébet és Kaleta Csaba Attila
Vida Henriett Viktória és Ruszojevics Balázs
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2012. október 1. Rendkívüli testületi ülés
2012. október 1-én rendkívüli ülést tartott Gárdony Város
Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ A Képviselő-testület elfogadta Gárdony Város Integrált
Városfejlesztési Stratégiáját, valamint a városközpont
akcióterületét bemutató tervet.
2./ A Képviselő-testület tagjai a Polgármesteri Hivatal
felújításának megvalósítása érdekében döntöttek a
„Településkép javítása Gárdony Város Önkormányzatának
központi területein II.ütem” című projekt megvalósításáról, a
szükséges önrész nyújtásáról, továbbá a megvalósítást követő
legalább 5 éves működtetés, fenntartás, karbantartás
biztosításáról.
3./ A Képviselő-testület ismét áttekintette a gáz

elosztóvezeték közter ületi biztonsági övezetére
vonatkozóan az E-ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt-vel
megkötendő megállapodás tervezetét és a lakossági
gázbekötések megvalósítása érdekében egy, mindkét fél
számára elfogadható tartalmú megállapodás elfogadásáról
döntött.
4./ Döntés született az önkormányzat tulajdonát
képező, Gárdony Margaréta utcai ingatlan eladása tárgyában
korábban a Képviselő-testület által hozott határozat
módosításáról.
5./ A gárdonyi Panoráma partszakaszon létesítendő
térburkolat megvalósítása céljából döntés született a
kivitelező kiválasztásáról.
Jankovics Zoltánné aljegyző

Tájékoztató
a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek változásáról
A Kormány 2012. szeptember 8-ai hatállyal módosította a
súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményéről szóló 102/2011. (VI.29.) Kormányrendeletet.
A módosítás érintette többek között:
- a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezménye, azon belül a személygépkocsi szerzési
támogatásra (új és használt gépjármű) jogosult személyek
körét, vagyis a súlyos mozgáskorlátozott személyeken túl új
és használt személygépkocsit az egyéb fogyatékossággal élő
személyek is igényelhetik a személygépkocsi szerzési
támogatás keretében,
- a használt személygépkocsi forgalomba helyezésének
időtartamát, mely a módosítással 5 év lett,
- a súlyos mozgáskorlátozottság ot ig azoló
dokumentumok körét,
- a támogatás iránti kérelmek benyújtási határidejét,
valamint a kérelmek elbírálásának határidejét, menetét.
A szerzési, illetve átalakítási támogatás iránti kérelem
benyújtásának határideje minden év március 31-e, és
szeptember 30-a. A kérelmeket a Fejér Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatalához (8000 Székesfehérvár, Piac tér
12-14.) postai úton, illetve személyesen, vagy a Fejér Megyei
Kormányhivatal Integrált Ügyfélszolgálati Irodájánál
(Székesfehérvár, Piac tér 10.) lehet leadni személyesen.
A Szociális és Gyámhivatal a jogosultságokról – az általa
létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a
keretszámnak a figyelembevételével – a tárgyév március 31.
napjáig benyújtott kérelmek esetén június 15-éig, a tárgyév
szeptember 30. napjáig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév
december 15-éig dönt.
A bizottság tagjai: a Mozgáskorlátozottak Országos
Egyesülete által meghatalmazott személy, a rehabilitációs
szakigazgatási szerv által felkért vagy kijelölt személy, továbbá a
Szociális és Gyámhivatal által felkért személy.
A Szociális és Gyámhivatal a módosítás eredményeképpen
átdolgozta a közlekedési kedvezmények igényléséhez készített
kérelemnyomtatványt, mely a Polgármesteri Hivatal Igazgatási

Irodáján beszerezhető.
A változással kapcsolatos egyéb tudnivalókról a Fejér
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalától és
Gárdony Város Polgár mesteri Hivatala szociális
ügyintézőitől lehet részletes tájékoztatást kérni.
Jankovics Zoltánné aljegyző

Tájékoztató munkarendváltozásról
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy az október 23-ai Nemzeti Ünnephez
kapcsolódó munkarend változás miatt a Polgármesteri
Hivatalban az ügyfélfogadási idő az alábbiak szerint
változik:
Az október 19-ei és október 26-ai pénteki
munkanapokon az ügyfélfogadás 800 – 1200 óráig és 1300
– 1600 óráig tart.
Az október 22-ei szabadnapon és az október 27-ei
munkanapon ügyfélfogadás nem lesz, a Polgármesteri
Hivatal zárva tart.
A Mindenszentekhez kapcsolódóan az alábbi
változások lesznek.
A november 2-ai szabadnapon és a november 10-ei
munkanapon ügyfélfogadás nem lesz, a Polgármesteri
Hivatal zárva tart.
A november 9-ei pénteki munkanapon az
ügyfélfogadás 800 – 1200 óráig és 1300 – 1600 óráig tart.
Megértésüket köszönjük!
Gárdony, 2012. szeptember 28.
Gárdony Város Jegyzője

Közösség, civil szervezetek
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Az Iglice népdalkör legfrissebb hírei
Egy rövid áttekintés az elmúlt hónap eseményeiről, melyet
sikeresnek ítélünk, sokfelé jártunk és sok új barátot, ismerőst
szereztünk.
Így többek között szeptember 15-én Vereben képviseltük
Gárdony városát a VI.
Velence-tavi Kistérségi szüreti
mulatságon, mely az utolsó volt, ugyanis jövő évtől járások
működnek, ebben a formájában már többet nem ünnepelünk.
Az ősz első napján szeptember 21-én kerékpárral érkeztünk a
Gárdonyi Géza szülőház melletti parkba piknikezni a Polgári
Körök meghívására. Kellemes délutánt töltöttünk közös
énekléssel tangóharmonika kísérettel.
Szeptember 22-én ünnepeltük meg a népdalkör minden
tagjának névnapját, mely a jelenlévők véleménye szerint jól
sikerült. István tangóharmonika zenéjére még táncra is
perdültünk.
Szeptember 28-án a XXI. Pákozdi Napok és az 1848.
szeptember 29-i csata 164-ik évfordulójának megünneplésére
kaptunk meghívást a pákozdi művelődési házba. Katonadalokat

30 éves

az agárdi
Óvoda utcai (Parkerdei)
Óvoda!

Kétnapos jubileumi rendezvénnyel ünnepeljük az
Óvoda 30 éves fennállását, melyhez a város
lakosságának segítségét, közreműködését is kérjük.
2012. október 19-én pénteken délelőtt óvodásainkkal játékos
születésnapi ünnepséget tartunk.
Bármilyen gyermekeknek szóló felajánlást szívesen fogadunk (pl lufi,
gyümölcs, játék, …)

2012. október 20-án, szombaton 14.00 órára volt dolgozóinkat,
15.00 órától volt óvodásainkat várjuk az óvodába.

Mottónk: „Ilyenek voltunk, ilyenek lettünk”
Lehetőséget biztosítunk régi óvodás fotók, saját alkotások kiállítására,
fellépésre (zene, próza, tánc, …) Várjuk jelentkezéseteket!
Aki a rendezvényeket bármilyen módon támogatni kívánja, kérjük
jelentkezzen az alábbi telefonszámon: 06/22/ 579-142 v. 143

Ünnepeljük együtt az agárdi Óvoda
30. születésnapját!
Gartainé Mérőfi Ilona óvodavezető

adott elő a népdalkör.
Szeptember 29-én a székesfehérvári Plaza előtti téren
szerepeltünk, ahol a civil szervezetek rendezésében
művészeti csoportok adtak dalos, táncos műsort.
Szeptember 30-án Agárdon a Nádas étteremben
tartotta Gárdony Város Önkormányzata a szép korúak
ünnepségét és vendégül látta a megjelenteket. A finom
ebéd elfogyasztása után végül következett az Iglice
népdalkör egy dalcsokorral, majd a résztvevőket közös
éneklésre invitáltunk tangóharmonikásunk István
kíséretével. A végén aztán táncot roptak a táncos lábú
résztvevők. Köszönjük az Önkormányzatnak a szervezést,
a Polgármester Úrnak a felajánlott lehetőséget, hogy
október 3-án ingyenesen mehettek a város állandó
lakosként itt élő nyugdíjasai a termál fürdőbe.
A legközelebbi fellépésünk október 7-én
Székesfehérváron a Városi Könyvtárban lesz, a könyvtár
„Az idős kor aktív eltöltése” címet adta a rendezvényének,
ahol beszélgetünk a népdalkör tagjainak életéről,
programjainkról, a mindennapjainkról, szerepléseinkről,
szóval hogy élünk mi, hogy telnek napjaink. A végén
műsorral kedveskedünk a jelenlévőknek Barta Gyula
citerásunk kíséretében.
Zárszóként elmondhatom, hogy nem unatkoztunk az
elmúlt hónapban és még ehhez hozzátartozik
természetesen a rendszeres heti egy-két próba.
Szeretnénk még sokáig együtt énekelni, újabb sikereket
elérni, magunknak és másoknak is örömet szerezni.
Mottónk: „Az is boldog ember, akinek dallal van
teli a tarisznyája”.
BoKa
Az Agárdi Gyógyító Kert Baráti Kör minden
hónap utolsó szerdáján, októberben 31-én tartja
foglalkozását az Agárdi Közösségi Házban 17 órai
kezdettel. „Az egészség megőrzése és a rákellenes
táplálkozás” címmel tart előadást Sóspataki Ferenc.
Az előadó beszélni fog egy új rákellenes
táplálkozásról, amelynek lényege, hogy ha megvonjuk az
agresszív rákos sejtek táplálékát, megakadályozhatjuk
továbbterjedésüket. Ez a táplálkozási forma egyúttal sok
más anyagcsere-betegségtől, például a diabétesztől, az
Alzheimer-kórtól, valamint a szív- és érrendszeri
betegségektől is megvéd. Szó lesz még egyszerű és
könnyen használható élelmiszerekről és alapanyagokról,
melyek a legkedvezőbbek az Ön egészsége
szempontjából.
A Gárdonyi Bonsai Klub minden hónap utolsó
csütörtökén, októberben 25-én tartja foglalkozását a
Gárdonyi Nemzedékek Házában 17.30 órai kezdettel.
Sóspataki Ferenc tart előadást és bemutató gyakorlatot,
Az Ishitsuki és sekijoju, azaz a kőbe ültetett
stílusról. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a programokra,
a belépés ingyenes!

(Jónás Krisztina és a Budapest Saxophone Quartet legutóbbi CD-jük borítóján)

Tiszta hangok, gyönyörű hangversenyek
sorozata kezdődik Gárdonyban
- beszélgetés Jónás Krisztinával, a gárdonyi
komolyzenei hangverseny-sorozat
művészeti vezetőjével Jónás Krisztina nevéhez fűződik az a hagyományteremtő
kezdeményezés, amely még 2007-ben a Komolyzenei
Hangversenyek Gárdonyban elnevezést kapta. Ünnepi
események ezek, melyre szeretettel hívunk mindenkit! A
Gárdonyban élő Jónás Krisztina énekművésszel, szólistával
(szoprán) az idei programokról, mint a programsorozat
művészeti vezetőjével, szervezőjével beszélgettünk.

A Te nevedhez fűződik többek között a Gregor József
operaénekes tiszteletére rendezett emlékestek megszervezése,
illetve a város komolyzenei életének, koncertsorozatoknak a
meghonosítása is. Hogyan látod, szívesen fogadják a gárdonyiak
ezeket a koncerteket?
Nagy tisztelője vagyok Gregor Józsefnek, a művészetének, de úgymond
érdekes, hogy mi nem találkoztunk. Szeretném elmondani, hogy rólam
amellett, hogy énekes vagyok azt kell tudni, hogy Székesfehérváron tanítok
magánéneket a Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskolában.
Gregor József intézményünk konzulense volt és Ő alapított egy fiatal
énekeseknek szóló tehetségkutató versenyt 2006-ban, amin sajnos már
egészségi okok miatt nem lehetett ott, és a legszomorúbb, hogy abban az
évben el is hagyott minket örökre. Azt nyilatkozta, hogy nagyon szerette
Gárdonyt, itt tudott igazán pihenni, én pedig úgy éreztem, hogy olyan
emléket őrzünk, és olyan kulturális hagyatékot kaptunk, ami mellett nem
lehet szó és főként zene nélkül elmenni. Polgármester Úr támogatói kezet
nyújtott és felkarolta azt a gondolatot, amit aztán együtt valósítottunk meg,
hogy legyen Gárdonyban komolyzenei élet, aminek az első hangversenye a
Gregor Józsefnek emlékest. Halálának egy éves évfordulóján indult útjára
ez a sorozat, ami ebben az évben a hatodik alkalom. A komolyzene (is)
nehéz időket él meg, főként a média által sugárzott műsorok mellett szinte
eltörpül, de én hiszek abban, hogy egyes értékek megőrzése kötelességünk és
minden ínséges időt képes túlélni. Az emberek nyitottak a szépre és a jóra és
nekem erőt ad az, hogy bár évről évre megküzdünk azzal, hogy milyen
mértékű támogatottsága lesz a rendezvénynek, de a közönségünk lelkes,
kitartó és nagyon hálás ezért a kis „szigetért”, amit itt talál Gárdonyban.
A Gregor emlékest idén november 10-én lesz a gárdonyi
Római Katolikus Templomban, jeles fellépőkkel. Milyen művet
adtok elő, kik lesznek a vendégeink?
Az előző években az emlékezés napja alkalmából vagy W.A. Mozart
vagy G.Fauré requiemje hangzott el. Nem titkolom, hogy a költségevetés
nem engedi, hogy ez ebben az évben is így legyen, ezért egy kisebb apparátusú
csodálatos művet adunk elő .„Húsvétkor, vagy bármely más időben”- ezt
olvashatjuk Dietrich Buxtehude Membra Jesu nostri című ciklusának

kottáján. Különös megjegyzés ez, hiszen a 17. századi egyházi művek
általában egy-egy időszak szent szövegeit, vagy azok magyarázatait
dolgozzák fel, s így nagyon is kötődnek az egyházi év adott pontjához.
Kiváltképp igaz ez a karácsonyi és a húsvéti ünnepkör darabjaira.
Passiót természetesen nem játszottak az év bármely napján, s mi más
lenne egy olyan mű, amelynek alcíme így hangzik: „A mi megfeszített
Jézus Urunk legszentségesebb testrészei” Ebben a műben is a halál,
az elmúlás a téma mi megihlette Buxtehudét és olyan kamarazenét írt,
ami a befelé fordulásra, a gondolataink megértésére és Jézus teste fölötti
együttérzésre késztet minket. A zenekar korhű hangszereken szólal
majd meg és az egyébként kórusra és szólistákra írott zeneművet ezen
a hangversenyen csak szólistákkal adjuk elő. A hazai művészek,
Ducza Nóra, Megyesi Zoltán és jómagam mellett újra hallhatjuk
Ausztriából Armin Gramer kontratenor kollégámat és egy
fantasztikus basszista fiatalembert Pozsonyból Tomáš Šelc-t, aki
2010-ben megnyerte Egerben a II. Nemzetközi Handel
Énekversenyt.
Az idei évadunk is izgalmas zenei élményeket ígér, egy
kamaraszínházi előadásról is hallottam Sisi királyné címmel,
és arról is, hogy karácsonykor eljön hozzánk a Szent Efrém
Férfikar?
Minden évben szeretnék valami újat és érdekeset nyújtani a
közönségünknek. Sissi királyné életéről szóló zenés, táncos előadás
szövegét írta, és zenéjét J. Strauss, F. Schubert, J. Haydn, J. Brahms,
Erkel Ferenc műveiből állította össze Németh Pál karmester
barátom. Egy nagyon különleges előadásnak ígérkezik 3 énekes, 2
táncos és 4 muzsikus előadásában. A karácsonyi koncerthez annyit
szeretnék mondani, hogy számomra, a csak férfiak együtténeklése
olyan különleges hangzást és élményt nyújt, amit úgy érzem másokkal
is szeretnék megismertetni. Az együttest Bubnó Tamás alakította
meg 2002-ben, nevük az egyik első nagy bizánci himnuszköltőt, Szír
Szent Efrémet (306-373) idézi, akit már életében a “Szentlélek
hárfája” névvel illettek és az együttes fő célja a bizánci rítusú
egyházzene autentikus megszólaltatása.
Idén is van lehetőség bérletet váltani a koncertekre?
Mennyibe kerülnek a belépők az egyes koncertekre?
Ebben az évben 5 alkalmas bérletet válthatnak az érdeklődők,
aminek az ára 4000Ft, a jegyek koncertenként 1000Ft-os áron
kaphatók a könyvtárban és a Tourinform irodában.
Kiknek ajánlod a bérletet, miért jó Gárdonyban
komolyzenei koncertre járni?
Amikor megnézzük egy vidéki nagyváros komolyzenei filharmónia
bérleteinek műsorát akkor azt láthatjuk, hogy nagyzenekari
darabokat, szimfonikus műveket, romantikus zeneszerzők híres
darabjait játsszák, hazánk vezető szólistáinak, zenekarainak és
kórusainak közreműködésével: Székesfehérváron Wagner, Verdi,
Mendelssohn darabok zongorahangversenyek...Veszprémben,
Keszthelyen, Sopronban szinte ugyan ez a helyzet. Dalestek,
kamarazenei koncertek szinte nincsenek. Ez a komolyzenei
hangversenysorozat nem a nagy szimfonikus darabok színtere, hanem
a településünk adottságaira és lehetőségeire épül évről évre és próbál
olyan értékeket felmutatni és megőrizni, amik máshol nem találhatóak
meg. Gárdony különleges és ez a sorozat is egyedülálló, amely lehetőséget
ad a meditációra, a belső értékeink felfedésére, megőrzésére, itt helye van
a csendnek, az egyéniségnek és minden koncert egy pillanat mely
megállít minket századunk diktálta rohanó világunkban. Nagyon
örülök és megtisztelő, hogy mindennek részese lehetek.

Református hírek
"Semper reformandi!" - Mindig
megújulni!

Az ELTE hallgatói a Szakszolgálatnál és a
Gárdonyi Óvodában

Októberi programjaink mind egyéni, mind közösségi életünk
megújulását célozzák. A Nemzedék Napok keretében, három napos
ünneplésre hívjuk a kedves Olvasót és családját:
Október 20-án: A gyülekezetünk reformációja
14 órakor hálaadó- és lelkészbeiktató istentiszteletet tartunk
Gárdonyban.
Hálaadás a templom megújulásáért, igét hirdet: főtiszteletű
Peterdi Dániel, egyházkerületi főjegyző úr. Beszédet mond:
Tóth István polgármester úr. Karl Melinda lelkésznőt
tisztségébe Agyagási István esperes iktatja be. A templomi
ünnepség után az Élet Fája Gyülekezeti Ház felszentelése
következik.
16 órakor Kőfaragó József festőművész kiállításának megnyitója a
gyülekezeti házban. Képeit Hamvas Béla Scientia Sacra c.
műve ihlette.
Október 21-én: A családok reformációja
A délelőtti istentiszteleteken úrvacsora osztás, Agárdon
és Gárdonyban is.
15 órakor: Irodalmi kávéház
Örkény István "Meddig él egy fa?" c. novellájának
feldolgozását Vészi Magdolna tanárnő vezeti.
17 órakor, Reményik Sándor est Hűvösvölgyi Ildikóval
Október 22-én Az ország reformációja
14 óra 30-kor, "Saját lábon eredményesen" - helyi vállalkozók
fóruma.
16 órakor, dr. Bogár László: aktuális gazdaságpolitikai történések háttérelemzés.
Rendezvényeink ingyenesek, szeretettel hívunk és várunk
mindenkit. Helyszín: az Élet Fája Gyülekezeti Ház.
A Mózeskosár Körben egyre több babát ringatnak a
mamák Vörös Villő tanárnő mondókázása közben.
A foglalkozások keddenként 10 órakor kezdődnek.
A fiatalokat a Péntek Esti Ház várja 18-tól 19.30-ig
meghívott vendégeinkkel beszélgetés a mai férfi és női
ideálokról, fél 8-tól társastánc óra, Horváth Gábor tanár
úrral, utána filmklub. A hónap negyedik hétvégéjén rendszeresen-, Dinnyésen van istentisztelet 15 órától, a
Hagyományőrző Központban. November 4-én, a hó első
vasárnapján délután, Családi Istentiszteletet tartunk
Gárdonyban. Alkalmainkról részletesen is tájékozódhat a
honlapunkról: www.gardonyrefhir.hu. Kívánjuk, hogy
Isten áldja meg és adjon megújulást a
kedves Olvasónak, élete minden terén!
Karl Melinda és Oláh László
református lelkészek
HELYI TERMELŐI PIAC és KÉZMŰVES VÁSÁR DINNYÉSEN
október 13-án, szombaton 7-13-ig
Szüreti hangulatban, szép környezetben, barátságos gazdákkal,
finom termékekkel! A vásár közben népzene szól, a kicsiket
gyerek játszókuckó a nagyobbakat az Életművész Ifjúsági
Egyesület sportos programjai várják!

2012. október 1-én az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
logopédia szakos hallgatói 1 napos látogatás tettek a Gárdonyi kistérség két
intézményébe, a VEPSZ-ben (Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai
Módszertani Szolgáltató Intézmény) és a Gárdonyi Óvoda Gárdonyi
Tagóvodájában.
A Kar idén első alkalommal hirdette meg, A logopédiai ellátórendszer
színterei című kurzusát, és ennek keretein belül került sor a hallgatók
látogatására Móricz Éva tanársegéd kíséretében.
A látogatás elsődleges célja, hogy követendő példát mutassanak a
harmadéves logopédus hallgatók számára a már tanult elméleti tudás
gyakorlatban való alkalmazására.
A délelőtti program a gárdonyi óvodában kezdődött, ahol Kálmánné
Sasvári Andrea mutatta be az óvodát, és a hallgatók megismerhették,
hogyan történik az óvodában a logopédiai ellátás. Az óvoda nevelői
közössége örömmel fogadta a fiatalokat, a szíves vendéglátás mellett, az
óvodások kis rajzokkal is kedveskedtek a hozzájuk látogató vendégeknek.
Szatmáriné Mályi Nóra a módszertani intézmény, szakszolgálat
igazgatója beszélt részletesen a szakszolgálat munkájáról, a törvényi
szabályozásról. Kis ízelítőt kaphattak a hallgatók az utazó logopédusi
életből, mivel a program Velencén a Szakszolgálati Módszertani
Intézmény központjában, Velencén folytatódott. Itt a hallgatók
megismerkedhettek az intézmény dolgozóival, a szakszolgálat
adminisztrációs rendszerével, megtekinthették az intézmény helyiségeit, az
itt dolgozó szakemberek által használt eszközparkot, és szemügyre vették
a térség minden pedagógusa számára igénybe vehető eszközkölcsönzőt is.
A program további részében videó bemutatóra került sor, a
Szakszolgálat által használt országos érdeklődésre számot tartó szűrési
eljárást, illetve egy vizsgálati protokollt ismerhettek meg a hallgatók. A
délelőtt a látottak megbeszélésével összegezésével, zárult.
A logopédus hallgatók a nap végére átfogó képet kaphattak egy magas
színvonalú szakmaisággal működő szakszolgálat munkáról, illetve
láthatták a partnerintézmények között zajló példaértékű együttműködést.
Kálmánné Sasvári Andrea óvodavezető

Katolikus miserend - Mindenszentek
ünnepén és halottak napján
November 1-jén, Mindenszentek ünnepén a gárdonyi
templomban 16:30-kor, az agárdi templomban 18-kor
lesz a szentmise. A szentmisék végén megemlékezünk az
elhunytakról.
November 2-án, halottak napján a gárdonyi
templomban 16:30-kor, agárdi templomban 18 órakor
tartunk szentmisét.

9:30-kor bábjáték gyerekeknek a Rece-Fice Zenebölcsi előadásában
Lázár Ervin: A hazudós egér
10:30-kor Palócz Réka és Széplaki Zoltán műsora „Régi magyar és középeurópai muzsika" címmel
11 óra után a dinnyési néptáncos fiatalok szüreti felvonulása kezdődik
helyszín: Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai Központ , Dinnyés,
Gárdonyi G. u 25. Bővebb információ: 30/901-1973 (Ludassy Zsuzsa)

Fiatalok oldala
Gárdonyi Géza 150. születésnapjára készülünk
„Inkább mondom Gárdonyit a magyar élet élőfájának, mert az az
élőfa, amire én gondolok, többet jelent a csillagnál. Mert idelent van,
köztünk, mindnyájunknak elérhetően, akik szépségek éhesei és enyhülések
szomjasai vagyunk.” Móra Ferenc
2013. augusztus 3-a jeles nap lesz városunk életében, hiszen e
napon ünnepeljük híres szülöttünk Gárdonyi Géza 150.
születésnapját. Az jubileumi évre országos összefogásban
készülnek azok a városok, intézmények, civil szervezetek,
amelyek valamilyen módon kapcsolódnak Gárdonyi Géza
irodalmi munkásságához, személyiségéhez, örökségéhez.
Az emlékév programjai három pillére támaszkodva
valósulnak meg: a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), Eger városa
és Gárdony városa fogja össze, és segíti elő, hogy méltó módon
ünnepelje az ország az Egri csillagok íróját.
A Gárdonyi emlékév fővédnöke L. Simon László kultúráért
felelős államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője. A
jubileumi év hivatalos megnyitó ünnepsége Egerben lesz, 2012.
október 17-én, ahol „A láthatatlan ember arcai” címmel nyílik
vándorkiállítás. Ezt a vándorkiállítást 2013 májusában látja
vendégül Gárdony városa a Velencei-tavi Galériában.
Az emlékév során a szervezők nem titkolt szándéka, hogy
minél több helyszínen, minél többször legyen alkalom a
megemlékezésre. Így Gárdonyban is megkezdődött az
előkészítési munka, azért hogy a városi kezdeményezések
felszínre kerüljenek, és színvonalas, sokrétű programsorozattal,
fejlesztésekkel váljon gazdagabbá az ünnepi év.
A vándorkiállítás megnyitásán kívül a legnagyobb esemény
augusztus 2-a és 3-a lesz, amikor országos rendezvénynek ad
otthont Gárdony, itt ünnepli az ország apraja-nagyja Gárdonyi
Géza születésnapját. Ekkor színházi előadás, tudományos
emlékülés, színes programfüzér, rendhagyó tárlatvezetések,
Rönkvár-játékok és Gárdonyi tortája várja minden

A könyvtár egy csoda
"A könyvtár egy csoda. Ha valamire tényleg kíváncsi vagy, lépj oda a
könyvespolchoz és csak kövesd a megérzéseidet. Akönyv válasszal ott vár majd
rád!" (Lucien del Mar)
A könyvtár és a könyvek valóban csodálatos dolgok. Éppen ezért
érdemes tudni milyenn lehetőségeink vannak itt a környéken.
Agárdon, Dinnyésen és Gárdonyban is van könyvtár és szerencsére
mind három gazdag választékot, érdekes programokat kínál kicsiknek
és nagyoknak egyaránt. A könyvtárak évek óta résztveszenk az
"Országos Könyvtári Napokon" is. Érdemes megismertni a
könyvtárat és az ott dolgozókat is. Munkájáról és akönyvtári
mindnnapokról kérdeztem Horváth Monikát.
Ön mióta könyvtáros, mikor került a gárdonyi könyvtárba?
22 éve dolgozom ebben a könyvtárban, ami valóban a második
otthonom, csakúgy mint munkatársaimmnak, hárman dolgozunk itt.
Nagyon szeretem ezt a munkát, a könyvek illatát, az olvasókat és a
változatosságot. Öröm látni, hogy, korra, nemre és érdeklődési körre
való tekintet nélkül milyen sokféle ember fordul meg nálunk. Ezt a sok
színt tükrözi az állományunk, hiszen azon igyekszünk, hogy minden
olvasó találja meg a maga könyvét és minden könyv a maga olvasóját.
Szerény lehetőségeinket és körülményeinket igyekszünk

mennyiségben az ünneplő közönséget. A Galéria Gárdonyi
könyvillusztrációkból rendez ez alaklomból kiállítást.
A Gárdonyi Géza Kulturális Központ irodalmi est
sorozatot tervez a Magtár második szintjén berendezett
szalonban havonta egyszer kortárs írókkal, költőkkel,
publicistákkal, festőkkel, grafikusokkal Gárdonyi Géza
munkásságáról, a "kedvenc Gárdonyi művem" témakörben.
Ugyanitt Gárdonyi korabeli szobabelső interaktív kiállítás
nyílik.
Az Emlékház ad majd otthont nyári olvasó-, és újságíró
táboroknak, a jelszó itt is: „Gárdonyi”.
A gárdonyi könyvtárban az író dédunokája Keller Péter
rendhagyó író-olvasó találkozó keretében osztja meg
gondolatait az érdeklődőkkel, és dedikálja a Kossuth kiadó
Gárdonyi sorozatát. A város iskolái és óvodái is készülnek a
jubileumi évre, tanulmányi versennyel, irodalmi
akadályversennyel, társasjáték pályázattal, illetve az
országosan meghirdetett pályázatokon való részvétellel.
Országos programokba is bekapcsolódik városunk: a
PIM, Eger és Gárdony Vándoresteket szervez 12 alkalommal,
amelyek színes, zenével, vetítéssel, gasztronómiával
fűszerezett irodalmi estek lesznek: könnyed, mégis
színvonalas stílusban idézve meg az írót és műveit.
Gárdonyi túrák indulnak az író híres városaiba többek
között Egerbe, Gárdonyba, Győrbe, Szegedre, Aradra,
Budapestre, ahol vendéglátóként is szerephez jut Gárdony
városa. Az ünnepi év eseményeiről folyamatos tájékoztatást
kapnak városunk lakói.
A felsorolt rendezvények, programok, kezdeményezések
sora korántsem teljes, mégis egyértelműen jelzi, hogy komoly
munka indult meg annak érdekében, hogy Gárdony Gárdonyi
szülővárosaként elhivatott és lelkiismeretes gazdája és
résztvevője legyen a jubileumi év ünnepségsorozatának.
Rodics Eszter - Gárdony város ünnepi programjainak főszervezője
gondossággal, figyelmességgel, szeretettel ellensúlyozni.
Manapság az olvasó közönség nagy része kikből áll;
diákokból, nyugdíjasokból vagy esetleg a nyáron leköltöző
nyaralókból?
Vannak olvasóink, akik már évtizedek óta májustól októberig
leköltöznek nyaralóikba és a pihenést olvasással töltik. Személyes
kapcsolatot ápolunk unokákkal, nagyszülőkkel, 0-tól 100 éves korig .
Úgy hallottam több pályázaton is nyert a könyvtár, többek
között a "Márai-programban" is részt vett...
2000-től Tóth Attiláné Zsuzsa vezetésével sikerült pályázatok
útján korszerűsíteni berendezési tárgyainkat, számítógépeinket.
Nagy sikere volt a nyugdíjasoknak szervezett számítógép használati
tanfolyamnak is. A „Márai program” segítségével 2011-ben és 2012ben 500-500 ezer Forint értékben gyarapíthattuk állományunkat.
Sok könyvtárban már online katalógusból is válogathatnak
a látogatók, van lehetőség ilyenre itt is?
2011-ben Klausz Gábor és Tóth Attiláné Zsuzsa irányításával
könyvállományunk elektronikus feldolgozásra került, megkönnyítve
az olvasóink tájékozódását és a mi munkánkat is.
Remélem ettől a pársortól sokan kedvet kapnak az olvasáshoz és a
könyvtárba járáshoz, ahol minden olvasni vágyót szeretettel várnak a
könyvtárosok.
Tóth Zsuzsannna, diák Teleki Gimnázium

Bicikli, Rönkvár, Zsíros kenyér
Ha valaki a Velencei-tó környékén rikító zöld–fekete
színkombinációjú mezben – általában gyorsan - teker, akkor ő
az Agárdi Bringás Club (ABC) tagja. Ez a kerékpáros társaság
szervezte idén is a helyi időfutam-bajnokságot (HIB), immár
harmadik alkalommal. Két évvel ezelőtt a tó körül zajlott a
verseny, tavaly és idén pedig a Rönkvár – szabadegyházai
elágazás – Rönkvár útvonal jelentette a hivatalos távot.
Ezúttal sze ptember 22-én, szombaton ker ült
megrendezésre a családias hangulatú esemény, amelyen végül
több mint ötvenen vállalkoztak a 24,2 kilométeres táv
teljesítésére. A résztvevőket profi, egyúttal barátságos
körülmények fogadták: percenként volt indítás – mint a
„nagyoknál” a tévében -, az időmérés és a sportszerű verseny
pedig csak a rendezőkön és a versenyzőkön múlott, nem pedig
rajtszámokon, chipeken vagy éppen pályabírókon.
A mezőny igen vegyes volt, rajthoz álltak férfiak és nők,
fiatalok és tapasztaltabbak; volt, aki speciális időfutambiciklivel indult, volt, aki túrabiciklivel. Mindannyian

A Velencei-tó Bécsben
A bécsi magyar nagykövetségen mutatkozott be a Velencei-tó az
osztrák turisztikai szakma érdeklődőinek. Az MTZRt. osztrák
külképviselete a Közép-Dunántúl turisztikai kincseire, egyre bővülő
kínálatára hívta fel az osztrák piac figyelmét.
Prezentációjában Stumpf Ágnes, a KDRMI munkatársa a Velenceitavat mint egy "titkos tippet" ajánlotta az aktív, vizes és wellness
programokra vágyók számára.
A b2b rendezvény szüneteiben és szakmai workshopjai alkalmával
sok érdeklődő üzletember kereste fel a velencei-tavi standot, ahol a TDM
szervezetek mellett a Vital Hotel Nautis és a Velence-Resort & Spa 4 csillagos szállodák, valamint az Agárdi Pálinkafőzde reprezentálták a
térséget.
2011-től minden ősszel nagyszabású Magyarország-nap kerül

megküzdöttek az erős déli széllel, és távot sikeresen
teljesítőket a célban igazi dínom-dánom fogadta. Nem
hivatalos információk alapján a sör és a klasszikus zsíros
kenyér vitte a pálmát.
A nagyok után a kisebbek is összemérték erejűket két
keréken, ők a Rönkvár előtti parkolóban köröztek.
(Alighanem kis idő múlva ők is beleszólnak az idősebbek
küzdelmébe.) Az eredményhirdetésre a várban került sor, az
ünnepélyes hangulatról az egyik toronyból zenélő fanfárok
gondoskodtak. Mindenki első helyezettnek járó oklevelet
vehetett át Pechtol Patriktól, a verseny egyik szervezőjétől. A
helyiek közül Pance Lóránt szerepelt a legjobban, tőle csak
Pályi Csaba volt gyorsabb. Ő a vándorserlegen kívül egy Ford
rendőrautó kicsinyített mását is átvehette, a harmadik helyet
pedig a székesfehérvári Márkus János szerezte meg.
Mindhárman 40 kilométeres óránkénti átlagsebesség felett
teljesítettek.
Az eseményt jó hangulatú közös ebéd zárta, amelyen
elhangzott: jövőre is lesz folytatás!
Ezúton szeretném ismét megköszönni a szervezést az
ABC-NutriXXion csapatának
Teker Máté és Pechtol Patrik, Corvinus Egyetem

Ausztriában megrendezésre, amelynek célja, hogy hazánk turisztikai
kínálatát bemutassa az osztrák sajtó és az ausztriai turisztikai
szakma (utazási irodák, tour-operátorok, turisztikai szövetségek, stb)
képviselői és döntéshozói számára.
Az évente ismétlődő, egész napos rendezvény keretében minden
alkalommal azonos koncepciót követve egy kiemelt turisztikai
termék/desztináció és egy Ausztriában még kevésbé ismert turisztikai
termék és/vagy desztináció kerül bemutatásra.
Idén Balaton és Közép- Dunántúl mutatkozott be turisztikai
kínálatával és szolgálatatásaival. A Magyarország-nap a turisztikai
vásárok hangulatától és jellegétől eltérő, kötetlenebb, ugyanakkor
intenzívebb formában biztosít fórumot a hazai szolgáltatók és az
osztrák szakmai partnerek között.
A Nagy Magyar Turizmusnap cím alatt szervezett fórum az
osztrák és a magyar turisztikai szakma első számú találkozóhelye
Ausztriában, az év legnagyobb magyar vonatkozású turisztikai b2b
rendezvénye.
Ausztriából 200-nál is több utazási irodai és turisztikai
szakember, valamint a sajtó és a nagyobb cégek képviselői vettek részt a
szakmai fórumon. A b2b jellegű értékesítés-ösztönző rendezvényt nagy
várakozás előzte meg az ausztriai turisztikai szakma részéről, a
vendégek nagy érdeklődéssel keresték fel a bemutatkozó térségek
standjait.
A Magyar Turizmusnapról az ORF és az MTV is beszámolt.

Szabad Tér-ben:
családi közösségi programokat
támogató projekt a Velencei-tó körül
A családokat sok oldalról megerősítő programsorozat zajlik
2012 augusztusától 2014 január jáig a Gárdonyi
Kistérségben. A Szabad Tér Egyesület az EU TÁMOP
5.5.1.B-11/2-2011-0183 projektje keretében szervez minden
nemzedéknek programokat. Helyszín főként a gárdonyi
Nemzedékek Háza, résztvevőket a kistérség minden
településéről várunk!
Családter vezést segítő foglalkozások 18-30 éves
korosztálynak
Filmmel, színdarabbal, zenével bevezetett délutánok havonta
egyszer vasárnap délutánonként. Vezeti: Balcsik-Tamás Kinga
30 760 4062.
Szívességbank minden korosztálynak
Szolgáltatások, eszközök cseréje, szívességek kölcsönös adása
és kapása, települési szinten. Vezeti: Balczó Andrea 30 385 9896.
Családokat támogató klub
Minden korosztálynak segítő,családterapeuták vezette
interaktív foglalkozások. Kamaszok problémáit, szülő-gyerek
konfliktusokat, anyai bizonytalanságokat segítünk megoldani
dráma-és szituációs gyakorlatokkal novembertől kéthetente.
Vezeti: György Margó 20 997 5522.

Tanácsadás családi vállalkozásoknak
Könyvelő, vállalkozási tanácsadó, sikeres családi
vállalkozó segít kezdő, önállósodni
szándékozóőster melőt, magánszemélyt,
mikrovállalkozást – havi rendszerességgel három
órában. Vezeti: Sági Viktória.
„Vissza a munkaerőpiacra”
Képzés családi vállalkozást indítóknak,
kistermelőknek, önfenntartóvá válóknak, minden
korosztálynak. Akkreditált képzés, januártól
kéthetente. Vezeti: Seress Mónika.
Önismereti képzés fiataloknak
Szülők, párkapcsolat, szex, szenvedélyek, életpálya,
megélhetés, önállósulás…Szerepjátékos alapokkal,
táboros formában, 2013 júliusában. Vezeti: BalcsikTamás Zsolt.
Egyenlő esélyekkel
Képzés a családi életről gyermekotthonban élő,illetve
nehéz sorsú fiataloknak. Drámás módszerekkel,
táboros formában, 2013 nyarán. Vezeti: Baráth Szabolcs.
Családi fesztivál
Előadásokkal, zenével, drámával ünnepeljük meg egy
rendezvényen a tó környéki családok minden
generációját, 2013 nyarán. Vezeti: Bakos István
További információ, bekapcsolódási lehetőségről
érdeklődés: Remete Mariann projektasszisztens 70 339
1744, Bakos István szakmai vezető 70 9786 007.
hajózási szabályzatra kérdeztek rá. Másnap pedig a
gyakorlati megmérettetésé volt a főszerep. Itt egyrészt
szolgálati kisgéphajóval, másrészt vízi-biciklivel kellett
végrehajtania különböző feladatokat a versenyzőknek.
Ezek között volt hajóelkötés, hajókikötés, mentőgyűrű
áthelyezés, mentés, valamint szlalom is.
A Velencei-tavon szolgálatot teljesítő két vízi körzeti
megbízott felkészülését a Fejér Megyei Balesetmegelőzési
Bizottság titkára, Illés Mihály r. alezredes segítette.
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

NYUGDÍJAS HÍREK
Vizirendőreink sikere !
A Gárdonyi Rendőrkapitányság vízi körzeti megbízottai az
ország vízirendőreinek legjobbjai közé tartoznak. Ez derült ki
azon a két napos víziközlekedés-rendészeti versenyen, amit
szeptember 19-én és 20-án tartottak Balatonöszödön.
Benkovics László r. főtörzszászlós és Pallag József r.
főtörzszászlós a megyei rendőr-főkapitányságok közötti
megmérettetésen első helyen végzett. Külön kategóriába tartoztak
a dunai, a tiszai és a balatoni vízirendőrök, tekintve, hogy ezeken a
helyeken szolgálatot teljesítő rendőrök teljesen más körülmények
között dolgoznak, mint a kisebb vizeken hajózó kollégáik. A
három nagy vízi-közlekedésrendészeti rendőrkapitányságról
három-három csapat nevezett a versenyre. A fejér megyei páros
azonban az összesítésben is előkelő helyen végzett. Ugyanis a 13
összes induló csapat közül a harmadik helyen zártak.
Szerdán az elméleti tesztsor kitöltésére került sor, amiben a

Felhívom a város nyugdíjasainak figyelmét,hogy
minden hétfőn 13-tól 15 óráig térítésmentes
jogsegélyszolgálatot tartunk a Gárdonyi Nyugdíjasok
Egyesülete irodájában (Posta u.8. sz). A korábbi
alkalmakkor sok nyugdíjasnak tudtunk segíteni.
Az Egyesület vezetősége október 3-án tartja soron
következő ülését, értékeljük a éves tevékenységet,
döntünk a gazdálkodásról.
Az Egyesület és a klubok tájékoztatták az
Önkormányzati Testületet az éves tevékenységről,
hasonlóan az előző éveknek megfelelően.
Gárdony.2012.09.27.
Szaniszló Elemér elnök

NBII-ben a női kézilabdások!

Pázmánd-Gárdony-FKC II:
Szendrei R., Tényi E. (2), Pajor V. (3) , Köllő K. (8), Köllő
A. (3), Kőszegi G.(3), Kácsor M. (4), Kőszegi K. (1),
Kratancsik Sz., Tóth I., Mihályi A. (2), Hermann
Tiborné, Babirák D., Szelindi K.

A Pázmánd-Gárdony SE női kézilabda csapata már az NBII-es
csoportban kezdte meg szereplését a 2012/2013-as szezonban
Az első fordulóban a DAC csapatától elszenvedett 23:21-s
vereség után a második forduló mérkőzésén az esélyesebbnek
vélt Dabas csapatát fogadta hazai pályán.
Az első félidőben végig fej-fej mellett haladt a két csapat, ám a
félidőre mégis a hazaiak vezettek 10:8-ra.
A második játékrészben a remek csapatjátéknak és kiváló
kapusteljesítménynek köszönhetően 26:23-as győzelmet
aratott a Pázmánd-Gárdony-FKC II.

Az ifjúsági mérkőzésen 23:23-as végeredmény született. A
hazai csapatnak a félidei 2 gólos hátrányból sikerült
megfordítani a meccset, ám az ellenfél időntúli
szabaddobásból döntetlenre hozta a mérkőzést.
Tabella
Csapat

Labdarúgás: sikeresen szerepelnek a
dinnyési aranylábúak!
Idegenben Vértesboglár ellen 3:1-es sikert értek el, a
bajnokesélyes Pettendtől fájó 5:2-es vereséget szenvedtek.
Csabdin 5:1-es győzelem, Vereb ellen 7:2-es siker!
A dinnyési labdarúgók ezúton is gratulálnak a város női foci
csapatának sikeres szerepléseikhez. Jelenleg a dinnyési
sportklub segíti a csapatot: hazai mérkőzéseiket az ottani
pályán rendezhetik meg a hölgyek.
Várnak minden lelkes szurkolót mérkőzéseikre a női és a
fiúcsapat is!
(A képen a női labdarúgók csapata)

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

1. Vecsés Kombi Express

2 1

1 0 54

47

3

2. DANUKE

2 1

0 1 56

44

2

3. TFSE

1 1

0 0 31

26

2

4. Gyömrő VSK

2 1

0 1 51

49

2

5. Dunaújvárosi AC

1 1

0 0 23

21

2

6. Pázmánd-Gárdony-FKC II

2 1

0 1 47

46

2

7. XVII. ker. Lakóhelyi SE

2 1

0 1 57

57

2

8. DF-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia II 2 1

0 1 59

63

2

9. Szigetszentmiklósi NKSE

2 1

0 1 42

48

2

10. ÉTV-Érdi VSE III

2 0

1 1 44

45

1

11. Dunavarsányi TE

2 0

0 2 48

66

0

BUDAPEST MARATON 2012.
GÁRDONYIAKKAL
A 2012. 10. 07-én megrendezett Budapest
Maratont három helyi lakos is lefutotta:
-Bóla Emília
-Molnár Mária
-Pók János
GRATULÁLUNK!
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Emlékest Gregor József tiszteletére
２０１２．
november １０．
18 óra
Gárdony, Római Katolikus templom

D.Buxtehude:
Membra Jesu Nostri
( A mi Jézusunk teste)
Jónás Krisztina – szoprán
Ducza Nóra szoprán
－
Armin Gramer ? kontratenor Ausztria）
（
Megyesi Zoltán – tenor
Tomas Selc ? basszus (Szlovákia)
Savaria Barokk Zenekar
Vezényel - Németh Pál

Kiállítások Gárdonyban
októberben
2012. október 5-15 között Klotz Miklós
fotóművész Erdély XXI. c. kiállítása
látható a Velencei-tavi Galériában
2012. október 19-én 18 órakor Vörös Valéria
textilképeiből és Handa Erzsébet
festményeiből nyílik kiállítás a Velencei-tavi
Galériában
2012. október 20-án 16 órakor Kőfaragó
József festőművész kiállításának megnyitója a
református gyülekezeti házban. Képeit
Hamvas Béla Scientia Sacra c. műve ihlette
2012. októberében a gárdonyi Nemzedékek
Házában látogatható Török Gáspár erdélyi
fotóművész alkotásaiból rendezett kiállítás.

Hűvösvölgyi Ildikó
színművésznő

Reményik Sándor estje
a református gyülekezeti házban
Gárdonyban
Szüreti felvonulás és bál
Dinnyésen október 13-án
A falu bejárás déli harangszóra indul
dalia legényekkel s szép menyecskékkel,
8 sarkára a községnek, ha kiállni bátor,
meg is nézheti,
S ha már nézi, meg is kínálhatja őket!
A mulatság estebéd után indul 20 órai
harangszóra!
Bálon való részvétel egy darab 1000 Ft-os

2012. október 21-én 17 órakor

２０１２
.november １０．
18 óra. Emlékest Gregor József
tiszteletére

２０１３
.február

２３．
óra Kamaraszínházi előadás

Gárdony Nemzedékek Háza

Emlékezés Napja, Gárdony, Római Katolikus templom

Sisi királyné

D.Buxtehude: Membra Jesu Nostri / A mi Jézusunk
teste/

Sisi - Ducza Nóra; Ferenc József - Jekl László; Andrássy
gróf - Szerekován János; Vitárius Piroska, Balázs
Gergely - hegedű; Karasszon Dénes - gordonka;
Németh Pál －zongora. Két táncos: Kiss Fabióla és Siptár
Dániel. Kisfiú: Gyulai Csongor

Jónás Krisztina – szoprán; Ducza Nóra szoprán;
－
Armin
Gramer ? kontratenor Ausztria;
（
Megyesi Zoltán – tenor; Tomas
Selc ? basszus (Szlovákia).Savaria Barokk Zenekar. Vezényel Németh Pál

２０１２．
december １５．
１８óra Karácsonyi Hangverseny
Gárdony, Római Katolikus Templom

Szent Efrém Férfikar.
Művészeti vezető: Bubnó Tamás
Görög-bizánci himnuszok; Részletek a sajópálfalai
irmologionból (18.század); Bortnyanszkij, Csajkovszkij, Hristov,
Rachmaninov, Csesznokov motetták; Liszt Férfikarok;
Kárpátaljai kántáló énekek feldolgozásai; Bubnó: Abaúji
karácsony

２０１３
. március 24． １８
óra Húsvéti
Hangverseny, Agárd, Római Katolikus
Templom
Musica Florea Barokk Kamaraegyüttes
(Csehország)
A．
Vivaldi：Stabat Mater
2013. április 27. Agárd, Velencei – tavi Galéria
17 óra Magda Lazar – Massier （
Lengyelország）
Gárdony testvérvárosából Zary-ból érkező
művésznő kiállítása és megnyitója
１９óra Stanislaw Deja (Lengyelország)–
zongoraművész koncertje Zary városából

Bérlet: 4000 Ft Jegy: 1000 Ft koncertenként.
A jegy és a bérlet egy felnőtt és egy 14 éven aluli gyermek belépésére jogosít. A jegyek és bérletek
kaphatók: 2012. november 9-ig elővételben a gárdonyi könyvtárban, (Gárdony, Szabadság út 14.
Tel.: 06 22/570-067 és az agárdi fiókkönyvtárban (2484 Agárd, Márvány u. 27. Tel.: 06 22/370-447)
nyitvatartási időben，továbbiakban a koncertek előtt 1 órával a helyszínen. A BÉRLET elővételben
10% kedvezménnyel kapható, az első hangverseny napján teljes áron vásárolható meg. FIGYELEM: A
bérletet vásárlók között minden hangversenyen értékes CD lemezeket sorsolunk ki és folytatjuk
nyereményjátékunkat, melyen a 10 helyes megfejtő a következő koncertre belépőjegyet nyerhet.
www.gardonykultura.hu

művészeti vezető:

Jónás Krisztina
operaénekes

GÁRDONY VÁROS KOMOLYZENEI HANGVERSENYSOROZATA 2012/2013

