A GÁRDONYI GÉZA KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT
2019. JANUÁRI PROGRAMJAI
2019. JANUÁR 4. PÉNTEK 18.00 H NEMZEDÉKEK HÁZA
Újévköszöntő gyermekkoncert a Mits Péter és Barátai zenekarral. A székesfehérvári
zenészek népdalokkal, népdal feldolgozásokkal, közismert gyermekdalokkal, sok-sok együtt
énekléssel, játékkal készülnek Gárdonyba.
Mits Péter főiskolai adjunktus, a Kodolányi János Egyetem tanára, zenetanár, a népszerű
fiatal zenészek Mits Péter, Mits Gergely édesapja, korábbi megyei művelődési központ
igazgató. Gyermekzenekarával (Mits Péter gitár, ének, Kovács Gergő gitár, Mits Gergely
billentyűs hangszerek) nagy sikerrel koncerteznek művelődési házakban, fesztiválokon, a
megye közösségi programjain. Nemrégiben megjelent lemezükről, mely a Játsszunk együtt!
címet viseli több dalt hoznak hozzánk, reméljük sokan eljönnek a családi koncertre!
Köszöntsük együtt szép dalokkal, közös játékkal, jó hangulatban az új esztendőt! Jegy: 500 Ft
2019. JANUÁR 4. PÉNTEK 18.00 H DINNYÉSI HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖZPONT
A Kárpát-medence őshonos háziállatai – Fenyvesi László, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Dinnyési
Fertő munkatársa előadása. – BETEGSÉG MIATT ELMARADT 2019. JANUÁR 11. 16.00 H GÁRDONY, RK.TEMPLOM MÖGÖTT TÉREN LÉVŐ EMLÉKMŰNÉL
Máglyatűz a Don-kanyarban hősi halált halt honfitársaink tiszteletére .Emlékező beszédet
mond Dr. Erdei Péterné alpolgármester. A történelmi egyházak részéről áldást mond Páli
Balász plébános atya és Nagytiszteletű Karl Melinda lelkipásztor asszony. Közreműködik az
Alborada vegyeskar. Virágelhelyezéssel, mécsesgyújtással tisztelgünk a hősök előtt, a
templom mögötti emlékműnél és a Gulag kopjafánál is.
2019 JANUÁR 11. 17.00 H NEMZEDÉKEK HÁZA
Szárnyak, csőrök, tollak - Bosnyák László fotóművész kiállításának megnyitó ünnepsége
Magyarország madárvilágát nem is ismerjük, pedig itt élnek velünk ezek a gyönyörű lények,
és mi semmit sem tudunk róluk. Színesek, egyszínűek, kicsik és nagyok, kedvesek, de lehet,
hogy agresszívek, pont, mint mi emberek… A vándorkiállítás nagy sikert arat szerte az
országban. Hívunk mindenkit, aki szeretne kicsit elmerülni a Gemenci erdő vagy éppen a
Tisza tó gazdag képi világában, s megismerkedni kedves madarainkkal. A megnyitó
ünnepségen jelen lesz Bosnyák László fotográfus is.
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2019. JANUÁR 15. 19.00 H NEMZEDÉKEK HÁZA
Stand up Comedy Orosz Gyuri, Magyed, Redenczki Marcsi (Showder Klub és a Rádiókabaré
humoristái) előadásában
A 80 perces műsor kiváló szórakozás a család minden tagjának, ahol a Showder Klub és a
Rádiókabaré humoristái szórakoztatják a közönséget.
A Stand Up Comedy - hazánkban is népszerű humor műfaj - titka, hogy az előadók történet
mesélés közben a nézők képzeletében hozzák létre a színházat. A fellépők személye pedig
garantálja, hogy a vendégek (a gyermekektől az idős korosztályig) az előadás minden percét,
pillanatát élvezik.
A műsor első részében Redenczki Marcsi és Magyed “standuppól” 20-20 percben, majd őket
követve Orosz Gyuri nevetteti meg 40 percen keresztül a közönséget. Jegy: 1.900 Ft
(elővételben a helyszínen, illetve a tixa.hu-n)
2019. JANUÁR 18. 18.00 H AGÁRDI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Az Én Gárdonyom 2. Ódor Balázs fotókiállításának megnyitó ünnepsége. Folytatjuk
népszerű fotókiállítás-sorozatunkat, melyet az Én Gárdonyom címmel tavaly októberben
kezdtünk Faragó László fotográfus munkáiból installált tárlattal. Közösségi programjaink,
rendezvényeink, s a Velencei-tó szépségének fáradhatatlan megörökítője, Ódor Balázs,
városunkban élő fotográfus képeit nézhetjük meg 2019. január 18-tól az Agárdi Közösségi
Házban. A programon közreműködik a Doubled Bass Projekt zenekar.
2019. JANUÁR 18. 18.30 H AGÁRDI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Doubled Bass Project koncert. Ódor Balázs fotókiállításának megnyitó ünnepségét egy kiváló
blues-koncerttel folytatjuk. A városunkban élő kiváló blues-jazz zenész, zenetanár Kiss G.
László és fia, a többféle formációban is zenélő Kiss Márton gitározik majd, a doboknál Oláh
László. Doubled Bass Projekt zenekar koncert egy újabb alkalom arra, hogy büszkék lehessünk
városunk kiváló művészeire, hogy részesei lehessünk egy apa-fia koncertnek. Várunk
mindenkit szeretettel! A koncert a művészek felajánlásából ingyenes.
2019. JANUÁR 25. 18.00 H NEMZEDÉKEK HÁZA
Németh László-est Dr. Bakonyi István irodalomtörténésszel és a Boka Akusztikkal. A Magyar
Kultúra Napját Gárdonyban Németh Lászlóra emlékező zenés estünkkel ünnepeljük meg.
A program, a Csoóri Sándor est után a második eseménye annak az irodalmi zenés estek
sorozatnak, mely a Fejér megyei Irodalmi Emlékfal alkotóit mutatja be. 2014-ben, Gárdonyi
Géza születésének 151. évfordulóján huszonkét Fejér megyei költő és író emlékfalát avattuk
Gárdonyban, Gárdonyi Géza szülőházának falán, közöttük látható Béres János képzőművész
portréja is, melyet a Mezőszilason született Németh Lászlóról (1901-1975) készített.
Németh László véleményeiben, ítéleteiben, megállapításaiban sokszor tévedett, de életműve
ismerőinek mégis úgy rémlik, hogy ő volt a legokosabb ember századunk egész magyar
irodalmában. Műveltsége káprázatos volt: óriási irodalmi, történelmi, filozófiai, esztétikai,
néprajzi ismerete mellett alaposan jártas volt a modern természettudományokban;
biztonságos nyelvtudása nyelvészekkel vette föl a versenyt (semmit sem szeretett fordításban
olvasni, inkább megtanult még egy nyelvet, hogy az elébe kerülő könyvet eredetiben értse;
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műfordításai pedig filológiailag is, hangulatilag is példamutatóan pontosak). Bár vérbeli
prózaíró volt, a verstannal professzori szinten volt tisztában, s ha a dráma stílusa úgy kívánta,
példásan tiszta jambusokban tudott fogalmazni vagy Shakespeare-t fordítani. És ha
személyes beszélgetések közben ellentétes vélemény hangzott el, nemcsak méltányosan
tudomásul vette, és kizárólag világosan kifejtett észokokkal szállt vitába, hanem modorának
rendkívüli kedvessége, a beszélgető partner feltétlen tisztelete egyszerűen lefegyverezte
azokat is, akikkel éppen nem értett egyet. Úgy vettem észre: általában éppen az volt rá
jellemző, hogy teljesen soha senkivel nem értett egyet. Élete java részében minden jobboldali
baloldalinak, minden baloldali jobboldalinak gyanította vagy éppen vádolta. De még aki
vádolta is, első személyes találkozáskor menthetetlenül megszerette, miközben aki rajongott
érte, az sem érezhette, hogy mindenben egyetért vele. Mindig azt mondta és írta, amit
valóban hitt, nemegyszer nagyon is meghökkentve azokat, akik éppen eszmetársuknak
tudták, s nem kevésbé azokat, akik ellenfelüknek hitték azt, aki most csodaképpen egyetért
velük. Így azután ez az alkatilag társasági ember, a bölcs igehirdető és kellemes csevegő, akit
szakadatlanul népének és az emberiségnek közös gondjai és lehetőségei izgattak, miközben
valahogy minden olvasó emberre hatott, végérvényesen légüres térben, elszigetelt
magányban tudhatta magát.” (forrás: www.mek.oszk.hu)
2019. JANUÁR 26. 19.00 H NÁDAS ÉTTEREM
Jótékonysági városi bál. Szeretettel várunk mindenkit hagyományos jótékonysági bálunkra!
Egész éjjel svédasztalos büfé! Tombola, tánc, műsor! Jegyár: 7.100 Ft, mely tartalmazza az
étkezést, és egy pohár pezsgőt. Az étteremben 4 fős asztalok kialakítására van lehetőség.
Asztalfoglalás a Nádas étteremben pénteken, szombaton és vasárnap a 06 22 370 006
számon. Email: nadas@t-online.hu. A bál főszervezője Dr. Erdei Péterné alpolgármester (06
30 936 5331)
FEBRUÁRI ELŐZETES:
2019. FEBRUÁR 1. 18.00 H NEMZEDÉKEK HÁZA
Ecuador, a vulkánok földje – Tárnok Ákos és Horváth Árpád (Los Andinos zenekar) zenés ,
vetített képes útibeszámolója.
2019. FEBRUÁR 8. 18.00 H NEMZEDÉKEK HÁZA
A közszereplők viselkedéskultúrája – Nagy Ildikó protokoll szakértő, címzetes docens, a
Budapesti Metropol Egyetem protokoll szaktanácsadó, rendezvényszervező szakirányának
szakvezetője vetített képes előadása
2019. FEBRUÁR 15. 17.00 AGÁRDI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Farsangi táncház. Az Agárdi Néptánc Baráti Kör Maskarás batyus bált rendez. Aki teheti,
húzzon maskarát, viseletet, másféle öltözetet. Muzsikálnak a Vígzenészek. Tánctanítás:
Györei Kata és Ruzsics László.
2019. FEBRUÁR 16. 17.00 DINNYÉSI HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖZPONT
Iglice farsang. A hagyományokhoz híven idén is megrendezzük a farsangi mulatságot fánkszépségversennyel, jelmezversennyel, batyus módra. Tánc kifulladásig.
www.gardonykultura.hu
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