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Elkészült Gárdony Város Helytörténeti Tára, a Gárdonyi Építész és 
Mérnökkör munkájaként

A Gárdonyi Építész és Mérnökkör (GÉM) szakemberei vállalkoztak arra, hogy gimnazisták 
bevonásával,  összegyűjtsék  városuk  (Agárd,  Dinnyés,  Gárdony)  épített  és  környezeti 
értékeit.   A  gyűjtés  eredményét  egy  könyv formájában adják közre,  amit  június  22.-én 
rendezett kulturális fesztiválon mutatnak be 14 órakor a Gárdonyi Géza Emlékház mellett. 
A GÉM tagjai: Csordás Lajos újságíró, a Lokálpatrióta Társaság tagja, Gecséné dr. Tar Imola 
tájépítész mérnök, Marczell  Kolos statikusmérnök, a Lokálpatrióta Társaság tagja,  Szabó 
Zsolt  építészmérnök,  helyi  lakosok.  A  kötet  címe:  Gárdony  Város  Helytörténeti  Tára  I. 
Épített  és  zöldfelületi  értékek.  A  könyvet  bemutatja  L.  Simon  László,  az  Országgyűlés 
Kulturális Bizottságának elnöke.

A Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ nyertes pályázatából finanszírozott könyv régi álom 

megvalósulása, alkotóik évek óta dolgoztak elkészültén, hogy közkinccsé tegyék a város építészeti és 

zöldfelületi  értékeinek  gyűjteményét  rendkívül  gazdag  képanyaggal.  A  könyv  tartalma: 

településtörténet;  annak  kialakulásának,  fejlődésének  kutatása,  dokumentációja,  Gárdony  Város 

közigazgatási  területén  (Gárdony,  Agárd,  Dinnyés)  található  jelentősebb  építészeti,  műszaki, 

tájépítészeti értékeket képviselő – épületek, építmények, emlékhelyek, temetők, közparkok-parkok, 

szobrok és egyéb műalkotások – történetének felkutatása, bemutatása, felmérése (rajz, foto), ezek 

dokumentálása.

Az  egyes  témaköröket  négy  szakember  fogta  össze,  minden  szakterülethez,  gimnazistákból 

kiválasztott segítők csatlakoztak, akik nem kizárólag egy területtel ismerkedtek meg a közös munka 

során,  hanem  minden  egyes  szakterületbe  betekintést  nyertek.  A  kutatások,  adatgyűjtések  és  a 

feldolgozás során a segítők operatív munkát végeztek folyamatosan vezetőjük irányítása mellett.

A témavezetők, a mérnökkör tagjai az egyes épületek, építmények stb. felkutatását, adatgyűjtését, 

felmérését, dokumentálását vezették, egy-egy kis csoport élén: az épületek esetében szomszédokat, 

bent lakókat kérdeztek meg, földhivatali, levéltári kutatásokat végeztek. A projekt bázisa a Velencei-

Tavi Galéria (Magtár) volt.

„A kutakodások során számos olyan értéket találtunk, amit eddig nem ismertünk, így szemléletünk  

nekünk is sokat változott, csiszolódott. Bízunk benne, hogy ez a látásmód a velünk együtt dolgozó  

fiatalokra is átragadt és sikerült nekik meg mutatni, milyen jó helyen élnek.”

Gárdony, 2013. június 19.
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