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Testvérvárosi találkozó 2013. szeptember 12-15.

Szeptember 12. csütörtök :

16.00  A francia csoport (Lesquis) érkezése az Agárdi Közösségi Házba. 

Kerekasztal beszélgetés, téma: Az EU id sügyi politikája, az id sebb polgárok jogai és helyzete aző ő  
EU-ban, aktív polgári szerepvállalás. 

A helyi nyugdíjas szervezetek vendégül látják a francia testvérváros szenior delegációját, 
közös főzés és sütemény kóstoló. 
19.00 A német, finn, osztrák, lengyel, francia, erdélyi testvérvárosok polgármestereinek 
köszöntője, a polgármesterek bemutatkozása. A Gárdonnyal ápolt testvérvárosi 
kapcsolat eddigi eredményeinek ismertetése. (Viking Hotel)
19.30 Vacsora a Viking Hotelben
Helyi művészeti csoport bemutatkozása 

Szeptember 13. péntek:
9.00 a Velencei-tavi és székesfehérvári EU-s  fejlesztések megtekintése (öko-parkok 
Gárdonyban és Agárdon, pákozdi Katonai Emlékpark, felújított székesfehérvári belváros stb.) 
– autóbuszos kirándulás önkéntes idegenvezetővel. (dr. Erdei Péterné)
13.00 Ebéd az Agárdi Termálfürdőben. 
Kerekasztal beszélgetés: az Unió hatása Magyarországra.
14.30 Workshop az Agárdi Termálfürdő konferencia termében: az Európai Unió a 
megújuló energia felhasználásáért – Gárdony és a testvérvárosok ismertetik a megújuló 
energia felhasználásával megvalósított projekteiket
Az Agárdi Termálfürdő megtekintése – az EU támogatással elkészült geotermikus 
fűtésrendszer és élményfürdő bemutatása.
17.00-tól: Kulturális sokszínűség az Európai Unióban:
programok Gárdonyi Géza szülőházánál. 
A felújított Gárdonyi Géza szülőház bemutatása, az „Egri csillagok” ismertetése a 
testvérvárosoknak (négy csoportban) Dr. Erdei Péterné alpolgármester vezetésével. 
 Az EU-s „Green Fingers” program keretében megvalósított parkosítás bemutatása.
Az Uniós támogatással épült Gárdonyi rönkvár megtekintése.
Közben ismerkedés az ősmagyar sportokkal ( barantázás, Joháczi József, métázás Bakos 
István, Szabad Tér Egyesület). 
18 órától workshop a Velencei-tavi Galériában: 
A magyarországi török hódoltság hatása napjaink Európájára, gazdasági és kulturális 
szempontból (kávé, paprika, tulipán, fűrdő kultúra  stb. elterjedése török közvetítéssel)



Előadó: Stossek Balázs – történelemszakos tanár  
Gárdonyi kortársai Európában: történelmi regényírók és regényeik bemutatása a 
résztvevő országokból. 
A színpadon: 
Interaktív történelmi játék, a Szabad Tér ifjúsági egyesülettel: egy történelmi regény amatőr 
színpadi adaptálása a vendégek részvételével. A munkát önkéntes tolmácsok segítik.
19.00 Török kori jelenet az Egri Csillagokból Lábadi Zoltán várkapitánnyal
19.15 Az Aprócska néptánccsoport műsora
19.30 Vacsora a Magtárban – (a testvérvárosi vendégek részére)
21.00 Interaktív est, a résztvevő országok leghíresebb dalainak közös éneklése az Iglice 
népdalkör közreműködésével. 
21.30 Molnár Hajnalka és a PirKompánia tűzszínházi előadása az Emlékház és a 
rönkvár melletti területen
Az esti programokra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szeptember 14.  szombat:

09.00 workshop: a Dinnyési Hagyományőrző Központban
Önkéntes munka Gárdonyban és a testvérvárosokban. 
 A helyi termelők és termékeik támogatása és támogatási formái az Európai Unió 
tagállamaiban. 
10 – 13 óráig: aszfaltrajz verseny
10.00 A dinnyési helyi termék piac megnyitása, közreműködik a zichyújfalui mazsorett 
csoport és a Bandiera zászlóforgató csoport.
Ételkóstoló: testvérvárosaink bemutatják gasztronómiai különlegességeiket.
10.30 workshop 
A fogyatékkal élők helyzete az Európai Unióban - a Lengyel Fogyatékkal Élők Egyesülete és 
a Gárdonyi Mozgássérültek Egyesületének részvételével.
A szabadtéri színpadon:
10.30 Az Alborada Vegyeskar énekel
10.45 A Gárdonyi Meteorosok fellépése, gólyalábasok produkciója
11.00 A Dinnyési Hagyományőrző Központ Néptáncosainak és a  Kacagány 
citerazenekar műsora.
11.15 A Sepsikőröspataki Néptáncosok
11.30 A Postbauer-Heng-i Népdalkör bajor népdalokat énekel
12.00 Rock band I. KPE finn rockzenekar Salo
12.30 Rock band II. Duck Tape Music finn pop- és rockzenekar  Salo
13.00 Az Iglice népdalkör műsora
13.15 A fotópályázat eredményhirdetése. 
A délelötti programokra minden érdeklődőt szeretettel várunk!
13.30 Ebéd 
15.00 Az EU-s támogatással létrejött fejlesztések bemutatása Gárdonyban: 
Nemzedékek Háza, Madárvárta, Templomkert, Dékány András sétány, Agárdi Parkerdő – 
játszótér, sportöltöző, Katonai Emlékhely Agádon, Ökoparkok, Zenepavilon, kerékpárút 
Gárdony-Dinnyés között stb.
16.00 Hajó-kirándulás a Velencei-tavon. Természeti értékeink helye az EU-ban.
19.00 Vacsora a Csutora Étteremben.
21.00 Táncház a Kákics együttessel.



Szeptember 15. Agárd:

Viking Hotel
A delegációk búcsúztatása.
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