
 

 

 

 

P R O G R A M  

Testvérvárosi találkozó 2015. május 1-3-ig 

 

 

Május 1. Péntek 

 

                        Reggeli a Hotelben 

 

Az Európai Unió a környezetvédelemért és az egészségvédelemért.  

A sport összeköt. 

   

    9.00 Indulás a szállodából 

 

                        a) Testvérvárosi önkéntes kerékpáros csapatok meglátogatják az EU-s  

   forrásból kialakított kerékpáros pihenőt (Vadkacsa), majd a szintén  

                                   EU-s pályázati forrásból elkészített kerékpárúton megérkeznek a     

                                   májusfa állítás helyszínére. 

 

b) Velencei-tó környéki települések és a testvérvárosok önkénteseinek    

   szalagfutása a Velencei-tó partján. 

 

                                   c) A többi vendég busszal ill. személyautóval érkezik az ünnepségre. 

 

                         9.30-tól A mörlenbachi vadászkürtösök fellépése a nagyszínpadnál. 

 

                         10.00 Megnyitó. A futó és a kerékpáros csapatok érkezése Agárd központjába,  

                                   a nagyszínpadhoz. Békeszalagok felkötése a hagyományos májusfára.    

                                   Májusfa ünnepélyes felállítása. Táncház a Tilinkó zenekarral és a Forrás               

                                   néptánc együttessel. 

 

 

Az EU az épített környezetért 
 

10.45 Városnézés Gárdonyban. Az Európai Unió segítségével készült projektek 

megtekintése. 

                   

            A közösségi épület meglátogatása a Parkerdőben (2014. EU támogatás). Az 

uniós forrásból készült szabadtéri sporteszközök bemutatása és kipróbálása. 

 

11.00  Az Unió segítségével készült Rönkvár és játszótér bemutatása. 

 Gárdonyi Géza szülőháza és a 2014-ben felavatott Irodalmi Emlékfal 

megtekintése. 

  



 

 

 

Az Európai Unió a környezetvédelemért 

Gárdony az öko várossá fejlődés útján az EU segítségével 

 

Geotermikus energiával fűtött (uniós pályázat segítségével) középületek 

megtekintése, (termálfürdő, Chernel István Általános Iskola és Gimnázium 

stb.). 

 

Napelemes városháza. 

 

  

Az EU a természetvédelemért 

A természetvédelem és a környezetvédelem kapcsolata 

 

 Az Uniós forrásból készült kerékpárút és sétány bemutatása. Az Uniós 

forrásból készült kilátó megtekintése. Kilátás a Velencei-tó lápos 

természetvédelmi területeire. A honos és átvonuló vízi madárvilág 

élőhelyének bemutatása. 

 

12.30  Ebéd a Dinnyési Hagyományőrző Központban, a kemence környékén 

Uniós forrásból kialakított közösségi térben. 

 Gasztronómiai specialistások, pl. kemencés lángos. 

 

Találkozás civil szervezetekkel és gárdonyi polgárokkal 

 

 Az ebéd elkészítésében és felszolgálásában is civil szervezetek és 

önkéntesek vesznek részt. (Néptánccsoport, Iglice Népdalkör, Kemence 

Barátok Köre stb.). 

 

Vallási sokszínűség és tolerancia az Európai Unióban 

 

       14.30 - 16.30 Konferencia és vitafórum a Nádas étterem különtermében. 

 

 

1. Európa első átfogó vallási türelmi rendelete:  

Magyarország, 1568. Tordai Edictum, négy vallás szabadságát és 

egyenjogúságát biztosította. 

2. Testvérvárosaink bemutatják a különböző felekezetek részvételét 

településük életében. 

3. Sepsikőröspatak prezentációja: évszázadok óta kölcsönös 

megbecsülés és együttműködés a római katolikusok, reformátusok 

és unitáriusok között. 

 

Vitatémák, testvérvárosi vélemények: 

 

Segítik, vagy hátráltatják az egyházi önkéntes csoportok a 

települések életét és az önkormányzat munkáját? 

Fiatalok aktivizálása szükséges, esetleg lehetetlen? 

  



 

 

A konferencián nem csak a testvérvárosok vesznek részt, hanem a következő 

helyi csoportok és tisztségviselők is: 

 

                           A római katolikus plébános úr, a református lelkész asszony, a helyi 

Római Katolikus és Református Egyház képviselői, Lokálpatrióták 

Egyesülete, Szabadtér Ifjúsági Egyesület, nyugdíjas klubok, 

Nyugdíjas Egyesület, Fókusz Szociális Szolgálat, Polgári Körök, 

Ökumenikus Apa Foci Baráti Kör, Református Kórus, Református 

Óvoda, Mózeskosár Baba Mama Kör, Péntek Esti Ház(református 

ifjúsági kör), Keresztyény Film Klub, Biblia Kör, Református 

Nőszövetség, Református Családi Kör, Katolikus Táborozók Köre, 

Gárdonyi Karitász, Agárdi Karitász, Dinnyési Karitász, Agárdi 

Római Katolikus Templom Ifjúsági Zenei Együttese, József és 

Barátai Biblia Kör, KAVICS (Tókörnyéki Katolikus Családok 

Közössége), Magyar Finn Baráti Kör, Fókusz szociális szolgálat, 

önkormányzati képviselők, polgármester. 

 

 Önkéntes tolmácsok segítik a nyelvi nehézségek leküzdését. Az 

uzsonnáról önkéntesek gondoskodnak. 

 

16.30 – tól   Részvétel a VIII. Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál szabadon 

választott programjain. 

 Színpadi produkciók, lovaglási lehetőség, ősi magyar harcművészeti 

bemutató (baranta) stb. 

 

A zene: – Híd a különböző kultúrák között  

 

19.00  Hangverseny az agárdi Római Katolikus Templomban . 

 Közreműködik a Gárdonyi Ökumenikus Kórus és az Alborada 

Kórus. 

 A hangverseny zárásaként közösen elénekeljük az Európai 

Himnuszt (Beethoven: Örömóda), hagyományteremtés, és az 

összetartozás érzésének erősítése céljából. Minden résztvevő a 

saját anyanyelvén énekel. 

(Kottákról és szövegről gondoskodunk). 

 

20.00  Interaktív vacsora a Csutora étteremben. Beszélgetés az Európai 

Unió jövőjéről. 

Meghívott vendégeink: a testvérvárosok országainak nagykövetei. 

 

Május 2. Szombat 

                       

                     Reggeli 

                   

                      

 9.00  Indulás Székesfehérvárra, középkori koronázó városunkba. 

 

                   Az EU segítségével felújított székesfehérvári belváros 

megtekintése (Városfal, Romkert, Püspöki palota, Hiemer-ház, 

Bazilika, Fő utca, Ciszterci templom, stb.). 



 

 

 Önkéntes idegenvezető és tolmács: dr. Erdei Péterné 

alpolgármester, valamint lengyel, francia és finn önkéntes 

tolmácsok.  

 

12.30  Interaktív ebéd az agárdi központban, magyar gasztronómiai 

specialitás, bográcsban készült pörkölt. Az ebéd elkészítésében és 

felszolgálásában önkéntesek segítenek.  

   Vendégeink: A Mozgássérült Egyesület tagjai.  

                   Beszélgetés a fogyatékkal élők lehetőségeiről az EU-ban. Vita az                 

  integráció előnyeiről és hátrányairól. 

 

Az Európai Unió múltja és jövője 

 

     14.00  Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő konferencia terme. 

1) Horst Kratzer postbauer-hengi polgármester prezentációja az EU 

történetéről  

2) Milyen változásokat hozott a magyarok számára az EU? (Gárdonyi 

prezentáció.)  

3) Mit jelentett a 2004 előtti tagországok számára a 2004-es bővítés? 

(Német, francia, finn és osztrák testvérvárosaink véleménye) 

4) Hogyan képzeljük az Európai Unió jövőjét?   

Szükséges-e, előnyös-e a további bővítés vagy sem? 

Hogyan ítélik meg testvérvárosaink Magyarország kelet felé 

irányuló politikáját?  

(kerekasztal beszélgetés) 

 

16.00   Szabadon választott programlehetőségek:  

  Kézműves kirakodóvásár: helyi termékek és gasztronómiai  

specialitások megtekintése, kóstolási lehetőség. 

  Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő kipróbálása. 

  Vízi sport a Velencei-tavon (kenu, sárkányhajó). 

              Művészeti csoportok bemutatkozása a színpadon. 

   

 

18.30  10 éves a testvérvárosi kapcsolatunk Mörlenbachhal. Az elmúlt 10 év 

értékelése, közös terveink. 

 

Ünnepi vacsora a Nádas étteremben az Iglice Népdalkör vendégszereplésével. 

Jellegzetes népi hangszerünk, a citera bemutatása. Közös éneklés az Európai 

Unió népeinek dalaiból. Egymás dalainak megismerése, megtanulása.  

Záróbeszédek. 

Az estére meghívást kap L. Simon László államtitkár és Tessely Zoltán 

országgyűlési képviselő. 

 

Tűzijáték. 

Utcabál. 

 

  



 

 

 

Május 3. Vasárnap 

  

    Vendégek búcsúztatása. 

 

 

A találkozó programját dr. Erdei Péterné alpolgármester asszony vezeti.  

                            Tel:0036-30 936 5331 

A találkozó egész időtartama alatt önkéntes tolmácsok segítik munkánkat: 

Szabóné Hege Orsolya 

Kovács Ferenc 

Jouslahti Judit 

dr. Erdei Péterné  

 

 

 

 

          dr. Erdei Péterné  

              alpolgármester 

        tel: 06 (30) 936-53-31  

 

Tel:0036-30

