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HÍRLEVÉL / 2013. JÚLIUS – VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET 

 
1. LEADER 2013 - Tájékoztatás a Velencei-tó LEADER HACS illetékességi területén rendelkezésre álló 
pályázati forrás állásáról. 
 
2. LEADER 2013 - Benyújtási időszak felfüggesztése 
 
3. LEADER 2013 – A pályázatok elektronikus feltöltésekor keletkezett leggyakrabban előforduló hibák  
 
4. Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térség középtávú stratégiai cselekvési program” 
tanulmány 

KIFIZETÉSI KÉRELMEK benyújtása : Megjelentek a 2013. augusztus 1- 2013. december... 
2013. július 25. benyújtandó kifizetési kérelemhez kapcsolódó MVH közlemények 
 
Újra igényelhető támogatás kertészeti gépek beszerzésére!  
 
5. Helyi termelői piac nyílt a Velencén az M7 mellett Budapest felé 
 
6. Kiváló minősítésű hazánk első ökostrandja a Sport Beach Gárdonyban 
 
7. Programajánló: Zenei események a Velencei-tónál 2013 nyár 
 

 
 

1. Tájékoztatás a Velencei-tó LEADER HACS illetékességi területén rendelkezésre álló 
LEADER 2013 pályázat forrás állásáról. 
 

LEADER 2013 ügyintézés aktuális állapot db Igényelt 
támogatás 

HBB-re beérkezett 36  
Támogatási nyilatkozatott kapott 35  
A felfüggesztés miatt nem feltöltött pályázatok   száma (gazdaságfejlesztés) 4  
HBB támogatási Záradékolási nyilatkozatot kapott 2013-07-02 30  
Hiánypótlás 1  
HBB támogatási Záradékolás elutasítás 1  
HBB által jóváhagyott projektek összege (Ft)  455 756 141 
Gazdaságfejlesztés Záradékolt pályázatok összege (eFt)  2013-07-02  377 839 345 
Szolgáltatásfejlesztés Záradékolt pályázatok összege (eFt) 2013-07-02  14 572 580 

Záradékolt forrás igény összesen: 2013-07-02-án  392 411 925 
 

Amennyiben a források felhasználása kapcsán változás következik be, maradéktalanul tájékoztatni 
fogjuk Önöket. 
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2. LEADER 2013 Benyújtási időszak felfüggesztése 
 
Tisztelt Ügyfeleink ! 
Tájékoztatjuk Önket, hogy a LEADER 2013 pályázatok benyújtási időszaka a Velencei-tó LEADER 
HACS területén  jelenleg felfüggesztés alatt van (az Irányító Hatóság 2013. július 2-i közleménye 
alapján). Az előre tervezett HBB ülések ennek következtében szünetelnek. 
Jelenleg a záradékolt pályázatok ügyintézése (alapjogosultság ellenőrzése, A1 ügyintézés) folyik.  
 
Amennyiben a források felhasználása kapcsán változás következik be, maradéktalanul tájékoztatni 
fogjuk Önöket. 
Sajnos azt már most  látni, hogy a feltöltött pályázatok mintegy 30%-a elutasításra kerül hibás, a 
jogszabály előírásoknak nem megfelelő adattartalom miatt, vagy hiányosságok miatt. 

 
3. LEADER 2013 – A pályázatok elektronikus feltöltésekor keletkezett leggyakrabban 
előforduló hibák  
A pályázatok kérelkezelési bírálata folyamatosan az MVH által megadott ütemterv alapján 
történik a Munkaszervezetnél. Tekintettel arra, hogy egyes pontoknál jogszabályi pontosítás van 
folyamatban, az ügyfelek érdekében, ez bizonyos fokig lassítja a folyamatot. 
 
Az elektronikusan feltöltött pályázatok ügyintézése során a leggyakrabban az árajánlatok esetében 
kerülnek feltárásra hiányosságok. A legfőbb hibák az alábbiakhoz kapcsolódnak: 

• az árajánlat kiállításának a dátuma, érvényessége, adószám hiánya 
• az árajánlat adó az árajánlat adásra nem jogosult, mert a NAV-nál nem jelentette be a 

tevékenységet. 
• nem pontos az adatok felvitele az elektronikus rendszerbe (pl.: az árajánlat tételek nincsenek 

részletezve, formai és tartalmi  ellentmondás van a benyújtott ás felvitt tételek között) 
• építési tételek nincsenek az ÉNGY alá besorolva 
• hiányos tervdokumentáció, stb. 

 
A 35/2013 (V.22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről a Vhr. vonatkozó paragrafusait kiegészítve szabályozza, hogy melyek azok formai 
és tartalmi kellékek, amelyek megléte szükséges az árajánlatok elfogadásához illetve melyek azok a 
formai és tartalmi elemek, amelyek hiánya az árajánlat elutasítását vonja maga után.  
 
Ezen túlmenően a számlát kibocsátó mellett a számla befogadó felelőssége is fennáll a termék 
beszerzéséről, a szolgáltatás igénybevételéről szóló számviteli bizonylat, számla szabályosságáért. 
A számlázásra vonatkozó szabályokat összefoglalóan a www.nav.hu honlapján, az Információs füzetek 
között a 18. számú tartalmazza. 
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Adategyeztetés - NYILATKOZATTÉTEL 

A jogszabály hiánypótlásra nem ad lehetőséget, de egyes esetekben adategyeztetésre kerülhet sor. 
Azon Tisztelt Pályázók részére - akik a ÚMVP IV-es tengelyének (LEADER) keretében a 
napokban kapták, illetve kapják kézhez a pályázatukhoz kapcsolódó adategyeztetésre 
(nyilatkozattételere) felszólító leveleket Munkaszervezetünktől - kívánunk segítséget adni az 
adatszolgáltatás sikeres végrehajtásához. 

Ahhoz, hogy pályázatuk eredményes legyen, a teljes körű és szabályszerű adatszolgáltatás - 
elektronikus feltöltés az MVH honlapján keresztül - elengedhetetlen.  

www.mvh.gov.hu 

Bizonyos esetekben nyilatkozattételre való felhívó levelet kaphatnak egyesületünk 
munkaszervezetétől..  

 

az E-kérelem felületen elérhetővé vált az elektronikusan 
teljesítendő nyilatkozattétel benyújtására szolgáló menüpont az alábbi helyen: 

 

Az egyes betétlapok módosítása esetében az alábbi csatolt mellékleteket legyenek szívesek a 
megküldött levélnek megfelelően kitölteni.  
  
A fenti felületen lehetséges a folyamat során kért nyilatkozatokat, betétlepokat szeknnelt formában 
benyújtani.  Az ügyintézés gyorsasága végett egyesületünk a kézhez vételtől számított 10 NAPON belül 
kéri a hiányos, vagy kiegészítő dokumentumok teljesítését.   
 Bármilyen további kérdésük van, forduljanak hozzánk bizalommal! 
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LEADER pályázatok előzetes helyszíni szemléi  

Az adategyeztetéseket követően hamarosan megkezdődnek a LEADER pályázatok előzetes 
helyszíni szemléi, így az alább elérhető tájékoztató célja, hogy ügyfeleink helyszíni 
vizsgálatokra történő felkészülését és a vizsgálatok zökkenőmentes lebonyolítását segítve 
röviden összefoglalja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében igénybe vehető támogatások 
odaítélésével és kifizetésével kapcsolatos helyszíni vizsgálatok típusait és azok legfőbb 
jellemzőit. A 2007. évi XVII. törvényben rögzítettek szerint az MVH-nak, mint hazai és uniós 
közpénzeket kifizető hivatalnak folyamatba épített ellenőrzési kötelezettségei vannak, 
amelyek a kifizetések jogszerűségét és szabályszerűségét hivatottak biztosítani. Ennek 
érdekében az MVH adminisztratív és helyszíni vizsgálatokat végez. 

A szemléről az érintett ügyfelek értesítést kapnak! 

Elektronikus építésügyi igazolás: 
 

Több pályázó esetében felmerült az a kérdés LEADER TK3 jogcím kapcsán, hogy 
amennyiben ÉTDR kivonat (azaz elektronikus építésügyi igazolás) került csatolásra a 
pályázatához, de az nem került hitelesítésre hatóság által (vagyis nem szerepel rajtuk sem 
aláírás, sem pecsét) az elfogadható-e. 
Ezzel kapcsolatban a további ügyintézésre vonatkozóan a Jogi osztállyal egyeztetve az alábbi 
állásfoglalást adjuk: 
 
Tekintettel arra, hogy a dokumentumot szkennelve kell benyújtania az ügyfélnek, ezért azok a 
szkennelés következtében már nem minősülhetnek eredetinek és/vagy hitelesnek, így a 
LEADER TK3 támogatási rendelet 14. §-ban meghatározott dokumentumok esetén nem kell 
és nem is lehet vizsgálni az esetlegesen előírt formai követelményeket (így pl. építési 
beruházás esetén azt, hogy az ügyfél által beszkennelt építési engedély valóban a közokirati 
formában kiállított építési engedély szkennelt változata-e).  
 
Fentiekre tekintettel a nem hiánypótoltatható felszkennelt, illetve a pdf. formátumban 
benyújtott dokumentumok elfogadhatóak az alábbi esetekben: 
 

1. Ha az ügyfél az építésügyi hatóságtól kapott visszaigazolást pdf formátumban csatolta 
a pályázatához. 

2. Ha az ügyfél az építésügyi hatóságtól kapott visszaigazolást (pdf) kinyomtatta, de nem 
hitelesítette külön közjegyzővel vagy az illetékes építésügyi hatósággal, úgy 
szkennelte be és csatolta a pályázatához. 

 
Ettől függetlenül egy esetleges ellenőrzésnél az ügyfélnél rendelkezésre kell állnia a 
támogatási rendelet által előírt formátumban a pályázathoz benyújtandó okirat. A 
példánál maradva ha ellenőrzéskor az ügyfélnél rendelkezésre áll az építésügyi hatóságtól 
kapott, elektronikus hitelesítéssel ellátott visszaigazolás, akkor az ügyfél mind a dokumentum 
kinyomtatott változatának szkennelésével, mind a hitelesített dokumentum elektronikus 
továbbításával eleget tesz a támogatási rendelet 14. § (2) bekezdés aa) alpontjában 
foglaltaknak.  
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Elindult a társadalmi egyeztetés 

Elkészült a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezete, így 
megkezdődhet annak társadalmi egyeztetése – jelentette be a vidékfejlesztésért felelős államtitkár 
kedden, Budapesten. 
 

„ 

Lezárult a több mint egy évvel ezelőtt elkezdődött 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program tervezési 
folyamata” – közölte V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár a Vidékfejlesztési 
Minisztériumban tartott sajtótájékoztatón, július 2-án. Az államtitkár elmondta, a tervezés 
piramisrendszer alapján, különböző munkacsoportok, szakmai és társadalmi szervezetek bevonásával 
zajlott. Az európai uniós források felhasználásának tervezéséhez kapcsolódóan kiadott 
Kormányhatározat kilenc operatív programot irányoz elő, ezek egyike a Vidékfejlesztési Program (VP), 
amely szorosan kapcsolódik a többi operatív program intézkedéseihez, azokkal együttműködésben 
valósul meg. 
 
Az Európai Unió több mint hárommilliárd euró társfinanszírozást biztosít a Vidékfejlesztési Programra, 
amelynek egyik legfontosabb intézkedése a versenyképesség fokozása, erre mintegy 42 százalék 
forrást különítve el. „Míg Nyugat-Európában a szegénység egy városi kategória, addig Közép- és 
Kelet-Európában a vidéki térségek szegénysége valós probléma, ezért a programnak ezt orvosolnia 
kell” – tette hozzá V. Németh Zsolt. 

Bővebb információ elérhető a következő linkre kattintva: 

http://www.mnvh.eu 

Forrás: NAVKI 

 
 

Újra igényelhető támogatás kertészeti gépek beszerzésére!  
2013-07-26 09:43  
Augusztus 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. október 18-án 18 óráig lehetőség 
nyílik az Irányító Hatóság által közleményben közzétett kertészeti gépek és technológiai berendezések 
beszerzésére irányuló támogatási kérelmek benyújtására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatalhoz (MVH). Az MVH önellenőrzési lista közzétételével segíti a hiánytalan kérelembenyújtást.  
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A támogatás célja a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében környezetbarát 
(energiatakarékos) kertészeti gépek és technológiai berendezések beszerzése. 

A támogatási kérelmeket kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. Tekintettel arra, hogy a 
kérelmek benyújtását követően annak módosítására, illetve hiánypótlásra nincs lehetőség, felhívjuk a 
figyelmet a hamarosan megjelenő vonatkozó MVH közlemény mellékletében szereplő önellenőrzési 
lista használatára, melynek segítségével a gazdálkodó meggyőződhet arról, hogy az összes szükséges 
dokumentumot csatolta a kérelméhez. 

A kisértékű és a nagyértékű beszerzésekre vonatkozó támogatási kérelmeket az MVH két külön 
benyújtási sorrend alapján bírálja el. 

A támogatási feltételekkel kapcsolatos részletes tájékoztatás a 62/2013. (VII. 24.) VM rendeletben 
olvasható. A benyújtáshoz szükséges további információkat tartalmazó MVH közlemény hamarosan 
megjelenik a Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu). 

 
4. Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térség középtávú stratégiai cselekvési program” 
tanulmány 
 
Tisztelt Ügyfeleink! 
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy elkészült  a „Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térség  
középtávú stratégiai cselekvési program” tanulmány, melyet a Velencei-tó Térségfejlesztő 
Közhasznú Egyesület a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanáccsal 
együttműködve készített el.  
 
A dokumentum egy módszertani és gyakorlati szakmai anyag a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, 
Vértes Térség egységes fejlesztési stratégiájának kialakítása érdekében.  A tanulmány a a Velencei-tó 
és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térség 36 településére fókuszálva meghatározza a szükséges 
fejlesztéseket, kijelöli a fejlesztési irányokat, meghatározza a jövőbeni projekteket, egyúttal 
megalapozza az Európai Uniós és hazai források tervezését a 2014-2020-as programozási időszakban, 
lehetőséget biztosít a prioritások meghatározására.  
 
A tanulmány elérhető weboldalunkon a Piackutatások és tanulmányok menüpont alatt.  
Link: http://velenceitoleader.eu/piackutatas-tanulmanyok.html 

 
A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program 
Irányító Hatóságának jóváhagyásával valósul meg. 
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KIFIZETÉSI KÉRELMEK benyújtása : 

Megjelentek a 2013. augusztus 1- 2013. december... 2013. július 25.  

benyújtandó kifizetési kérelemhez kapcsolódó MVH közlemények 
 
Falumegújítás és fejlesztés: 114/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény 
Vidéki örökség megőrzése: 111/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény  
Mikrovállalkozások fejlesztése: 113/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény 
Turisztikai tevékenységek ösztönzése: 112/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény 
LEADER program: 110/2013. (VII.22.) számú MVH Közlemény 

 
 
5. Helyi termelői piac nyílt a Velencén az M7 mellett Budapest felé 

 
 
 
 
 

 

 
 

6. Kiváló minősítésű hazánk első ökostrandja a Sport Beach Gárdonyban 
Már több éve vesz részt az ország első öko szemléletű strandja a gárdonyi Sport Beach a Kék 
hullám zászló minősítési versenyben. A strandokat a Balatoni Szövetség minősítette az ÁNTSZ 
és civil szervezetek bevonásával. 
A zászló adományozásánál különböző szempontokat vesznek figyelembe a bírálók: figyelik a 
strandokon a vízminőséget, a partok tisztaságát, a megfelelő hulladékgyűjtést, a zuhanyzók és 
illemhelyek számát és minőségét, továbbá nagy hangsúlyt fektetnek a gyerek- és családbarát strand 
kritériumainak megvalósulására is. A szempontok, miszerint besorolásra kerülnek a fürdőhely 
kiegészülnek még a fürdőzők megfelelő tájékoztatásával, illetve fontos, hogy az adott strand 
akadálymentesen megközelíthető legyen a mozgáskorlátozottak számára is. 
Az idei évben a legmagasabb, háromcsillagos minősítést szerezte meg a Velencei-tavi strandok 
közül az Öko Strand. 
489  

Idén nyáron nyílt a Tekergő Piac Velencén a M7 mellett 
Budapest felé, ahol a termelők és kézművesek portékáival, jó 
hangulattal, vásári pecsenyesütővel, népzenével várnak 
minden érdeklődőt.  
 
Nyitva tartás: Minden vasárnap 08.00-14.00 
Velence, Sukorói u. 1., 30/268-1007 
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7. Programajánló: Zenei események a Velencei-tónál 2013 nyár 
 

 

TóParty Strand 

A nagy sikerre való tekintettel, minden szombaton folytatódik a TóParty Karaoke Party! 
legközelebb: 2013. július 27-én 19:00 órától várunk szeretettel a TóParty RendezvényStrandon! 
Fontos! Hozd magaddal a féktelen jókedvedet is!!! 
 

 Velencei Tóúszás és Velence-Tavi Túra Triatlon 

Időpont: 2013. augusztus 10.  
Helyszín: Sport Beach, Gárdony, Harcsa utca 2. (Vasútállomással szemben) 
 
Távok: 500 m, 1500 m, 3000 m, Túra triatlon 
Rajt időpontja: 9.00 órától folyamatos indítással.  

 
 
Péntek Esti hangtárlat koncertjei  
Helyszín: Velencei-tavi Galéria, Agárd, Sigray utca 1. 
Részletes program, plakát: http://velenceitoleader.eu 
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Sukorói Zenei Nyár koncertjei  
Helyszín: Sukorói Református templom 
Részletes program, plakát: http://velenceitoleader.eu 

 
 
Velencei Nyári Zenés Esték koncertjei 
Helyszín: Velence, Északi Strand 
Részletes program, plakát: http://velenceitoleader.eu 
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Megnyitottunk!  
Sparhelten és kemencében készült specialításainkkal valamint  
Velencei-tó környéki minőségi borokkal várjuk vendégeinket!  
 
Nyitva tartás:  
péntek 16.00 - 20.00-ig 
szombat - vasárnap 12.00 - 20.00-ig 
Egyéb napokon előzetes megbeszélés szerint! 

 

 
 
Agárdi Pop Strand koncertjei 
Helyszín: Agárd, Pop Strand 
Részletes program, plakát: http://velenceitoleader.eu/images/stories/agardipopstrand.png 

 

Kombinált jegy az Arborétumba és a KEMPP-be 
Pákozd-Sukorói Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola 
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Az idei évtől már csak egyszer kell belépőjegyet váltani, ha valaki szeretné meglátogatni a Katonai 
Emlékpark nemzeti emlékhelyet és a Pákozd-Sukorói Arborétum és Erdészeti Erdei Iskolát.  
 
A közös belépőjegy árai: 

Felnőtt kombinált jegy 1400 Ft 
Diák kombinált jegy 820 Ft 
Felnőtt kombinált jegy tárlatvezetéssel 1800 Ft 
Diák kombinált jegy tárlatvezetéssel 1200 Ft 

  

  

Mindkét létesítmény élményekben gazdag kirándulásokkal kecsegtet mindenki számára! 

 

 
Szeretettel hívunk mindenkit Gárdonyi Géza szülõházához, a 2013. augusztus 2-
3-án tartandó születésnapi ünnepségre, melyet a Zsongó Bárka Egyesület és 
Gárdony Város Önkormányzata és a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális 
Központ szervez. 

 150 éve született Gárdonyi Géza. Kétnapos rendezvénnyel emlékezik a szülõváros híres írójára 
augusztus 2-án és 3-án Agárdpusztán. 
A kétnapos rendezvény során a szervezõk mindent megtesznek, hogy méltó keretet biztosítsanak a 
megemlékezésre és az ünneplésre. A programok a városban élõ, vagy a városhoz kötõdõ alapítványi és 
civil szervezetek, vállalkozások bevonásával valósulnak meg. 
< p style="font-size: 11px; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">A 
programokra Agárdpusztán (Gárdony), a Sigray u. 1-ben található épületegyüttesben: a Gárdonyi 
Géza Emlékházban, a Velencei-tavi Galériában, az Egri csillagok helyszínét, az egri várat 
mintázó Rönkvárban és az Emlékház közelében találhatóSzent Anna kápolnában kerül sor. Az 
augusztus elsõ hétvégéjén rendezett születésnapi ünnepségen leleplezik az Emlékház mellett felállított 
Gárdonyi szobrot, és ünnepi szentmisével avatják újra az Emlékév tiszteletére felújít ott Szent Anna 
kápolnát, ahol Gárdonyi Gézát keresztelték. 
A Velencei-tavi Galériában helytörténeti kiállítás nyílik, mely Gárdonyi Géza születésének idejébe 
kalauzol el minket. A Rönkvár melletti réten várja a vendégeket mindkét nap a Gárdonyi Kuckó, 
amely Egerbõl érkezik: Gárdonyi egri otthonát mintázza, és különleges, interaktív idõtöltésre hívja az 
oda látogató családokat, gyerekeket. Jelmezek, fegyverek, különbözõ játékok és mesesarok teszi 
különlegessé ezt a kuckót. 
Pénteken, augusztus 2-án, e ste 7 órakor kortárs magyar dalest várja az érdeklõdõket Sáry Bánk, 
Megyeri Krisztina és Orbán György dalait hallhatjuk k, Jónás Krisztina és Ducza Nóraszoprán 
énekmûvészek tolmácsolásában, zongorán közremûködikHegedüs Gönczy Katalin. Külön erre az 
alkalomra, Gárdonyi mûveire Sáry Bánk zeneszerzõ komponált dalokat. 
A születésnapon elmaradhatatlan születésnapi torta, a helyi, régióbeli vállalkozások összefogásával 
készül: a nemzetközi versenyeken aranyérmet nyert Ag&aac ute;rdi Pálinkafõzde vendéglõjének séfje, 
egy speciálisan helyi gyümölcs, a cigánymeggy felhasználásával alkotja meg Gárdonyi tortáját. 
A születésnap reggelén, augusztus 3-án, a megújult Szent Anna kápolnában, ünnepi szentmisével indul 
az egész napos programfüzér. A gyerekeket a Langaléta Garabonciásokmûsora, majd az I. András 
király lovagrend lenyûgözõ felvonulása és fegyverbemutatója szórakoztatja. A rendezvényen 
rendhagyó tárlatvezetésekkel várják a felnõtt vendégeket, színmûvész közremûködésével,a gyerekek 
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játékos interaktív tárlatvezetésen ismerkedhetnek Gárdonyi világával. A várban és környékén 
interaktív vitézi és várvédõ játékok, egész napos foglalkoztató gyerekprogramok, és a Gárdonyi 
mûveibõl, a helyi amatõr vásári bábos hagyományõrzõ csapat által színre vitt vásári színjáték várja a 
látogatókat „Mi a szerelem?” címmel. 
15 órától kezdõdik az ünnepi megemlékezés és Gárdonyi szobrának avatása. A vendégeket Tóth 
István, Gárdony Város polgármestere kösz&ou ml;nti. Az emlékévre megjelenõ 
Szentjánosbogárkák: Gárdonyi világa címû múzeumpedagógiai családi foglalkoztató füzetet 
bemutatja, és a Gárdonyi-emlékplaketteket átadja: L. Simon László, a Gárdonyi Emlékév 
fõvédnöke, az Országgyûlés Kulturális- és sajtóbizottságának elnöke. A magyar írótársadalom 
nevében megszólal: Kollár Árpád, a Fiatal Írók Szövetségének elnöke, végül Gárdonyi 
Gézáról dédunokája Keller Péter emlékezik. Kligl Sándorszobrászmûvész Gárdonyi-szobrát 
felavatja, és ünnepi beszédet mond: Habis László, Eger Megyei Jogú Város polgármestere. A szobrot 
megáldja: Spányi Antal megyéspüspök. 
A Magyar Nemzeti Bank a születésnapon bocsátja ki a Gárdonyi: Egri csillagok emlékérmet sajtó-
nyilvános rendezvény keretében. Az emlékérmet Balog Ádám, a Magyar Nemzeti Bank 
alelnöke mutatja be. 
Az estét a Kaláka együttes Gárdonyi koncertje zárja, meghívott vendégmûvészekkel, akik a Kaláka 
fesztiválon Gárdonyi versek meg zenésítésével díjazottak lettek.  

Részletes program: 

  Program 2013. augusztus 2-án, pénteken Helyszín 

17:00 Agárd régen – helytörténeti kiállítás Gárdonyi 
Géza születési helyérõl 

Velencei-tavi 
Galéria 

17:30 Köszöntõk, Gárdonyi Kuckó megnyitása, 
Gárdonyi egri otthonának mása interaktív 
játékelemekkel 

Rönkvár melletti 
rét 

18:00 Rendhagyó tárlatvezetés I. Irodalmi séta az 
Emlékház kiállításán Kelemen István 
színmûvész segítségével Rodics Eszter 
vezetésével 

Gárdonyi Géza 
Emlékház 

18:00 Várfoglaló játék – Lábadi Zoltán 
várkapitánnyal 

Gárdoniy rönkvár 

19:00 Gárdonyi dalest – Kortárs magyar dalest Sáry 
Bánk, Megyeri Krisztina és Orbán György dal 
aibólDucza Nóra, Jónás Krisztina – 
szoprán Hegedüs Gönczy Katalin – zongora. 
A Péntek Esti Hangtárlat ünnepi koncertje 

Velencei-tavi 
Galéria 

20:00     

      
  Program 2013. augusztus 3-án,szombaton Helyszín 

09:00 Szentmise a megújult Szent Anna kápolnában Szent Anna 
kápolna, 
Agárdpuszta 
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10:00-
11:00 

Langaléta Garabonciások Rönkvár 

11:00-
17:00 

Fegyverbemutató (I. András király lovagrend) Rönkvár, Rét 

11:30- 
12:30 

Játékos t&aacut e;rlatvezetés gyerekeknek 
Barna Beátával I. 

Emlékház 

14:00 – 
15:00 

Játékos tárlatvezetés gyerekeknek Barna 
Beátával II. 

Emlékház 

15:00  Ünnepi megemlékezés, szoboravatás A 
vendégeket köszönti: Tóth István, Gárdony 
Város polgármestereA múzped füzetet 
bemutatja, az emlékplaketteket átadja: L. 
Simon László, a Gárdonyi Emlékév 
fõvédnöke, az Országgyûlés Kulturális- és 
sajtóbizottságának elnö keA magyar 
írótársadalom nevében megszólal: Kollár 
Árpád, a Fiatal Írók Szövetségének 
elnökeGárdonyi Gézáról dédunokája Keller 
Péter emlékezik Kligl Sándor 
szobrászmûvész Gárdonyi-szobrát felavatja, 
és ünnepi beszédet mond: Habis László, Eger 
Megyei Jogú Város polgármestereA szobrot 
megáldja: Spányi Antal megyéspüspökRövid 
Gárdonyi részletKözremûködik: Kelemen 
István színmûvészA szobrot leleplezi : Habis 
Lászl ó , L.Simon László, Tóth István 

Emlékház 

16:00 Az MNB alelnöke, Balog Ádám mutatja be az 
Emlékév alkalmából kibocsátott Gárdonyi 
emlékérmet. Sajtó nyilvános rendezvény 

Galéria 

17:00  "Mi a szerelem?"a Dinnyési vásári bábozók 
elõadása Gárdonyi mûveibõl 

Galéria 

17:30 Rendhagyó tárlatvezetés I. Irodalmi séta az 
Emlékház kiállításán Kelemen István 
színmûvész segítségével Rodics Eszter 
vezetésévelEmlékház 

 

18:00 Gárdonyi Géza és Dankó Pista nótáit idézzük 
Rezsnyák Róberttel, az Operaház 
magánénekesével zongorán kísér Dargay 
Marcell 

Színpad 

19:00 Rendhagyó tárlatvezetés II. Emlékház 
20:00 Kaláka koncert a Kaláka Fesztiválon nyertes 

meghívott vendégmûvészekkel, akik 
Gárdonyi verseket zenésítettek meg 

Színpad 

  

További programok: „bütykölõ”, meseszõnyeg (Gárdonyi mesék folyamatosan), Egri vár makett – 
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terepasztal ólomkatonákkal, Gárdonyi társasjáték kiállítás, kirakodó vásár, „eszem-iszom”, Gárdonyi 
emléktárgyak, kézmûves termékek vására. 
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