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Volt rosszabb, lesz jobb
2,6 százalékkal nőtt a vendégforgalom

Kossuth Lajos
azt üzente...
A gárdonyi iskola tornatermében október közepén alighanem megdõlt a Kossuth-nóta éneklés fedett pályás rekordja:
tizennégy népdalkör adott elõ kizárólag
Kossuth Lajoshoz, illetve a 1848—49-es
szabadságharchoz kötõdõ tematikájú mûsort a Kossuth Népdalköri Találkozón. A
közel 350 fellépõt felvonultató programot
a Kossuth Szövetség szervezte, az 1993ban Kecskeméten alakult szervezet a Kossuth-szellemiségéhez kapcsolódó hagyományok ápolásával, a forradalom és szabadságharc fõbb eseményeinek megismertetésével foglalkozik.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Ideális kiegészítõ programhelyszín a Budapestre látogató külföldieknek

Döntetlen a rangadón

Néhány álom teljesült, néhány viszont
beváltatlan maradt a mögöttünk hagyott
idegenforgalmi idõszakban. Bõvült a
színvonalas szállások köre, nõtt a vendégéjszakák száma, egyre több a tópartnak karaktert adó, évrõl évre visszatérõ
rendezvény — viszont a szezonhosszabbítási törekvések eredménye még nem
látszik, és az idõjárás is lehetett volna kegyesebb a nyaralókhoz.
A KSH még nem tette közzé a tókörnyék nyári idegenforgalmi adatait, a tágabb, közép-dunántúli régióra vonatkozó
január-augusztusi számok viszont már
megjelentek. Ezekbõl felemás kép rajzolódik ki: kismértékben, 2,6 százalékkal nõtt

Az õsz legnagyobb érdeklõdésre számot tartó meccse volt a parkerdõben a
november 5-én játszott Gárdony VSC—
Velence rangadó. A mérkõzést komoly
elõkészületek elõzték meg, hisz a legutóbbi hazai meccsen, az Iváncsa ellen
(0-3) történt néhány sajnálatos eset a bírói ítéletek miatt felhevült közönség részérõl: egyik nézõnket viselkedése miatt
egy évre kitiltották a megyei mérkõzésekrõl, egy ifjúsági játékosunkat pedig,
aki nézõként durva szavakkal illette a bírót (a mellette ülõ szövetségi ellenõr figyelmeztetése ellenére), egy hónapra
eltiltották a játéktól.
(Folytatás a 10. oldalon.)

a vendégforgalom, ugyanakkor hasonló
arányban csökkentek az átlagárak, vagyis
a turizmus bevételei nem emelkedtek. A
nyári szezon zsúfolt volt, a gárdonyi
Tourinform irodához bejelentett szálláshelyek többsége június 15. és augusztus
20. között szinte végig telített volt.
A tapasztalatok szerint a vendégek
elsõsorban a magánszállásokat keresték.
Annak, hogy a tókörnyék turizmusmarketingje a helyi TDM-szervezet révén
egységessé, szakmailag megalapozottá
vált, rövid távon elsõsorban ott érezni a
hatását, hogy megélénkült az információáramlás.
(Folytatás 3. oldalon.)
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Képes krónika
Megemlékezés 1956 évfordulóján

A gárdonyi katolikus
templom elõtti szabadságharcos emlékmûnél koszorúzással kezdõdött a
gárdonyi ’56-os megemlékezés. A mártírszobornál
koszorút helyeztek el a város, az intézmények és
több civil szervezet vezetõi, majd ki-ki mécsest,
gyertyát gyújthatott a forradalom emlékére. A mintegy száz fõs ünneplõ tömeg ezután a Nemzedékek Háza nagytermébe vonult, s itt folytatódott a
program. Tóth István polgármester ünnepi beszédében nemcsak az 55 évvel ezelõtti eseményekrõl emlékezett meg, hanem az 5 évvel ezelõtti évfordulón történt
véres budapesti tömegoszlatásról is, melynek szemtanúja
volt. Az ünnepségen adták át a város idei kitüntetéseit.
„Mûvelõdésügyért” kitüntetést kapott Jónás Krisztina operaénekes, Tóth Attiláné könyvtárigazgató és György László tanár. Rubin diplomát vehetett át Lám Zoltánné tanítónõ.

Virágba borultak a temetõk
Mindenszentek hétvégéjén benépesültek városunk
temetõinek máskor jobbára csendes ösvényei: százak hozták el
ezekben a napokban a megemlékezés és a kegyelet gyertyáit,
mécseseit és virágait az elhunytak síremlékeihez.
A nagy forgalom
zökkenõmentes
lebonyolítására,
illetve a biztonságra a polgárõrség ügyelt. Az
agárdi temetõben
a hónap közepére
befejezõdik a
Nádasdy-obeliszk
felújítása is, a mûszaki átadás november 15-én lesz.

Kossuth Lajos azt üzente...
(Folytatás az 1. oldalról).
Az idei házigazda a dunántúli Besnyõ Népdalkör volt.
Az esemény méreteire jellemzõ, hogy Gárdony központjának parkolóit zsúfolásig megtöltötték a vendégeket szállító
jármûvek. A program a Szironta
Csengettyûegyüttes különleges,
kizárólag csengõkön és ütõhangszereken elõadott produkciójával kezdõdött, majd meghívott vendégként a dinnyési
Iglice Népdalkör lépett színre —
utána pedig sorban a többiek,
fõként az Alföld különbözõ régióiból, illetve Budapestrõl. A telt házas elõadás reggeltõl kora délutánig szünet nélkül zajlott, méghozzá — mivel az együttesek végighallgatták egymás produkcióit,
emellett pedig szép számú érdeklõdõ is helyet foglalt a teremben — végig zsúfolt nézõtér elõtt. A hivatalos mûsort közös éneklés zárta, utána pedig jó hangulatú baráti
beszélgetés következett — a résztvevõk többsége évente csak egyszer-kétszer, a hasonló seregszemléken találkozik.
H. M.

Requiem telt házzal
Fauré Requiemjével és telt
házzal kezdõdött a 2011-2012es komolyzenei hangversenysorozat Gárdonyban november 5-én este, a katolikus templomban. Kõvári Péter ihletett orgonajátékával, Kiss Noémi és
Rezsnyák Róbert tiszta szólóival, valamint a Szabó Adrienn
vezényelte Alborada kórus
emelkedett énekkíséretével
hangzott fel a darab, amellyel
a gárdonyivá lett, s öt éve elhunyt Gregor Józsefre is emlékeztek. A sorozat következõ elõadásán, december 10-én este a karácsonyi koncerten Händel Messiásából hallhatunk majd
részleteket.
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Turizmus

Volt rosszabb, lesz jobb
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Velencei-tóról célzottabban jelennek
meg (gyakran a TDM által generált) hírek
a médiában, helyi szinten pedig az ágazat szereplõi sokkal többet tudnak egymás kínálatáról, szolgáltatásairól. Somossy Eszter, a TDM munkaszervezet-vezetõje szerint a munka eredménye a hazai és külföldi szakmai körök nagyobb
odafigyelésében is megnyilvánul: a tó
egyre inkább „felkerül a térképre” az utazásszervezõknél és a szaksajtóban.
Az érdeklõdés megmutatkozott az
ökoturisztikai termékfejlesztés projektjének megismertetésére szervezett októberi nemzetközi konferencián is, ahol
brit, osztrák és olasz utazásszervezõk,
valamint hazai PR és turisztikai szakemberek ismerkedtek a tó változó idegenforgalmi arculatával. A tóparti Hotel
Nautisban, a várakozásokat is felülmúló érdeklõdés mellett megrendezett fó-

rumon — az MTI beszámolója szerint — L.
Simon László, a térség országgyûlési képviselõje, Bánki Erik, az Országgyûlés
Sport és turizmus bizottságának elnöke,
Rácz András, a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára, valamint a
téma nyugat-európai szakértõi tartottak
elõadást. L. Simon László szerint fontos
lenne a szállodai férõhelyek fejlesztése,
amibe külföldi befektetõket is érdemes
lenne bevonni. Továbbá rendbe kellene
hozni a parti védmûveket, felújítani a
hajó- és csónakkikötõket, mindehhez
azonban forrásokra lenne szükség.
A vendéglátók a konferenciához kapcsolódó háromnapos tanulmányút során
mutatták be a külföldi vendégeknek a
környék természeti kincseit. A The Travel
Editor, a Brit Turisztikai Újságírók Céhe,
a The Urban Birder magazin újságíró fotósai, a Lastminute.com, a Bright Horizon Travel, az Avian Adventures utazásszervezõi elsõsorban az angol természet-

búvárok, madármegfigyelõk számára kerestek felfedezendõ úticélokat
Az elõzõ években tudatos koncepció
volt, hogy madármegfigyelõket és természetfotósokat csábítsanak a tóhoz. A tópart
és a környék tökéletesen alkalmas arra,
hogy a fõvárosba érkezõ vendégek számára néhány napos kiegészítõ gasztronómiai,
kulturális és ökoturisztikai programokat
kínáljon — a jõvõben vélhetõen a marketing is ebbe az irányba fordul.
Hiányosságaink közé tartozik a garantált (azaz kiszámíthatóan megrendezett hozzáférhetõ) élményadó programok
szûkössége — holott például az õszi vadlibahúzásra vagy a tavaszi madárvonulásra bátran lehetne építeni —, és az is,
hogy a parti zónában augusztus 20. után
szinte minden létesítmény bezár — vagyis
a szezonnak nem a keresleti, hanem kínálati oldal vet véget.
Hargitai Miklós

Önkormányzati hirdetmény

Részletes pályázati kiírás
1. A pályázatot kiíró szerv: Gárdony
Város Önkormányzata
Székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság út 20—22.
2. A pályázat: nyilvános, egyfordulós. Amennyiben az ajánlott vételár
több pályázó esetében megegyezik, licittárgyalás. Az ajánlattevõk ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban,
3 példányban — amelybõl 1 példányt
minden oldalon eredetiben, cégszerû
aláírással, magánszemélyeknél eredeti
aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva — a pályázatra utaló jelzéssel nyújthatják be.
3. Az ingatlan adatai: Gárdony, belterület 5420/10 hrsz-ú ingatlanból a
késõbbiek során kivett (5420/24 hrszú, kb. 6320 m2 alapterületû) ingatlan.
4. Pályázni a terület-felhasználás
módjának és minõségének leírásával
lehet.
Elvárás: magas kategóriájú, esztétikus megjelenésû szálloda, apartmanok, lakás vagy lakások. A terület
minimális eladási ára: 15.000,-Ft/m2 +
Áfa.
5. A pályázat hivatalos nyelve: magyar.
6. Fizetési feltételek: 1. szerzõdéskötéskor 50 %, melybõl a teljes összeg 20
%-a a foglalónak minõsül, a maradék
50 % a szerzõdéskötést követõ 60 napon belül.
7. Az ajánlatok benyújtása: Polgármester Hivatal (2483 Gárdony, Szabadság út 20—22.) Polgármesteri Titkárságán 2011. november 15. 11.00
óráig. Az ajánlattevõk ajánlataikat személyesen vagy meghatalmazott útján
nyújthatják be. A határidõ beérkezési
határidõt jelent.
8. Pályázati biztosíték 3 millió Ft bánatpénz, amelyet legkésõbb a pályázat benyújtásának napjáig köteles a
vevõ az Önkormányzat egyszámlájára (számlaszám: 11736082-15362852)
utalni.
9. Az ajánlatok felbontásának helye:
Gárdony Város Polgármesteri Hivata-

la, idõpontja: 2011. november 15. 11.30
óra.
A pályázatok felbontása a nyilvánosság kizárásával zajlik.
Az ajánlatok elbírálására a képviselõ-testület soron következõ ülése keretében kerül sor. A pályázat elbírálására
Gárdony Város Önkormányzat Képviselõ-testülete jogosult.
Az ajánlatok elbírálása során az ingatlan vételárát; a terület beépítésére
(nagyságára, minõségére, milyenségére) vonatkozó szándékot; a megvalósítandó projekt ütemezésére, lebonyolítására, szakaszolására vonatkozó
pontos idõpontokat; a területfejlesztésre vonatkozó elõzetes megállapodásokat; megállapodásokat; garanciákat vesszük figyelembe.
Az eredményhirdetésre a testületi
ülésen szóban kerül sor, majd az azt
követõ 8 napon belül írásban értesítjük az ajánlatot benyújtókat.
10. A pályázati kiírás Gárdony Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 24/2004. (V.26.) számú rendelet
3. számú mellékletében foglalt Versenyeztetési Szabályzat elõírásai alapján
történik, és az ajánlat benyújtásával a
pályázó a Szabályzat rendelkezéseit
ismeri és magára nézve kötelezõnek
fogadja el.
11. A pályázó részére a pályázati
feltételek pontosítása céljából a pályázati tájékoztatóban foglaltakon túl is
adható információ, biztosítható a helyszíni szemle lehetõsége. Az ilyen felvilágítosítás nem eredményezheti az
eredeti pályázati feltétel/ek módosítását.
12. A kiíró felhívására az ajánlattevõ köteles a pályázatában foglaltakat
igazolni.
13. A pályázaton való részvétel a
fentebb részletezett pályázati biztosíték (bánatpénz) fizetéséhez kötött.
14. A pályázat nyilvános, egyfordulós. Amennyiben az ajánlott vételár
több pályázó esetében megegyezik, licittárgyalás. Az ajánlattevõk ajánlatai-

kat zártan, cégjelzés nélküli borítékban,
3 példányban — amelybõl 1 példányt
minden oldalon eredetiben, cégszerû
aláírással, magánszemélyeknél eredeti
aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva — a pályázatra utaló jelzéssel nyújthatják be.
A borítékon fel kell tüntetni: „Ajánlat az 5420/10 hrsz-ú terület hasznosítására”.
Az ajánlattevõ meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító
erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevõ 60 napnál nem régebbi cégkivonatát,
valamint azon képviselõi aláírási címpéldányának 60 napnál nem régebbi, eredeti példányát vagy másolatát, akik aláírásukkal ellátják az ajánlatot.
15. A biztosítékot a pályázati felhívás
visszavonása vagy az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, elutasítása
esetén vissza kell fizetni.
Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint a megkötött szerzõdést biztosító mellékkötelezettséggé
alakul át, továbbá akkor sem, ha az
ajánlattevõ az ajánlati kötöttség idõtartama alatt ajánlatát visszavonta,
vagy a szerzõdés megkötése neki felróható, vagy az õ érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
16. Az ajánlattevõ csak egy ajánlatot tehet, kivéve, ha licittárgyalásra kerül sor.
A pályázatra benyújtott ajánlatnak
tartalmaznia kell az ajánlattevõ részletes és jogilag kötelezõ erejû nyilatkozatát, különösen:
a.) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan,
b.) az általa vállalt szolgáltatásokra
és kötelezettségekre vonatkozóan,
c.) a vételár összegére vonatkozóan.
17. Ha a pályázat biztosítékadási
kötelezettséget ír elõ, az ajánlat csak
akkor érvényes, ha az ajánlattevõ igazolja, hogy a kiírásban megjelölt
összegû biztosítékot az ott megjelölt

formában és módon a kiíró vagy az általa megjelölt jogi személy rendelkezésére bocsátotta.
18. A pályázó ajánlati kötöttsége —
ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik — akkor kezdõdik, amikor az
ajánlatok benyújtására nyitva álló határidõ lejárt.
19. A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott idõpontig, de legalább a benyújtási határidõ
lejártától számított 60 napig kötve
van.
20. Az ajánlattevõ nem igényelhet
térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért.
21. A pályázó az értékesítésre vonatkozó szerzõdéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, valamint a kiíró által a részletes tájékoztatóban vagy más módon rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot bizalmasan köteles kezelni, arról tájékoztatást harmadik
személynek nem adhat, nem hozhat a
tudomására. Ez nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzorciális ajánlat
esetén a konzorciumban résztvevõkkel közölt tényekre.
Ha az ajánlattevõ vagy az érdekkörében álló más személy a pályázat
titkosságát megsértette, a pályázó
ajánlatát a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.
22. A kiíró az ajánlatok tartalmát a
pályázat lezárásáig titkosan kezeli, a
tartalmukról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevõknek nem ad.
A kiíró az ajánlatokat kizárólag elbírálásra használhatja fel. Más célú felhasználás esetén az ajánlattevõvel
külön meg kell állapodni.
23. A kiíró fenntartja azon kivételes
jogát, hogy érvényes pályázatok esetén is a pályázatot eredménytelennek
minõsítse, és egyik ajánlattevõvel se
kössön szerzõdést.
Gárdony, 2011. október 27.
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Polgármesteri hivatal
Gárdony Város Polgármesteri Hivatal
munkanapokon 7.30—16.00 között
hívható telefonszámai
Polgármester:
Tóth István
Jegyzõ:
Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
Szervezési és Jogi Iroda:
dr. Sántha Tibor jogi irodavezetõ
Pénzügyi Iroda:
Papp Gabriella irodavezetõ
Adó Csoport:
Merklné Piros Manuéla
Mûszaki Iroda:
Nagy Lajos irodavezetõ
Igazgatási iroda:
Jankovics Zoltánné aljegyzõ
Okmányiroda:
dr. Pongrácz Erika irodavezetõ
Okmányiroda:
ügyfélszolgálat

22/570094
22/570235
22/570236
22/570101
22/570238
22/570027/238
22/570237
22/570223
22/355914
22/570222

Gyámhivatal:
Némethné Vida Mariann hiv. v.
22/356992
Közterület-felügyelet:
30/8593224
Polgármesteri Hivatal:
22/355-370; 22/570027; 22/570028; 22/570100;
fax: 22/355375

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hivatal: hétfõ: 8—12-ig és 13—17.30-ig, szerda:8—12-ig,
péntek: 8—12-ig
Okmányiroda: hétfõ: 8—12-ig és 13—17.30-ig,
szerda:8—12-ig és 13—16-ig, péntek: 8—12-ig
Polgármesteri fogadónap: bejelentkezés alapján 22/570094
Jegyzõi fogadónap: minden hónap 2. és 4.
szerdája 8—12-ig és 13—16-ig

Gyógyszertári ügyelet 2011. november 11. — december 11.
Hétköznap 21 óráig van ügyelet, a rendes nyitva tartás után. Szombaton 8—12 óra között
tartanak nyitva a gyógyszertárak, majd 21 óráig az ügyeletes. Vasárnap 8—21 óra között van
ügyelet. 21 óra után Székesfehérváron, a József utcai patikában van ügyelet vagy Gárdonyban
az orvosi ügyeleten lehet gyógyszerhez jutni sürgõs esetben.

XI. 11. Agárd, Zafír patika, Balatoni út 62.
XI. 12—13. Velence, Új SZTK
XI. 14. Gárdony, Balzsam, Szabadság út 16.
XI. 15. Agárd, Zafír patika, Balatoni út 62.
XI. 16. Agárd, Aranysárkány, Balatoni út 78.
XI. 17. Kápolnásnyék, Fõ út 18.
XI. 18. Gárdony, Balzsam, Szabadság út 16.
XI. 19—20. Agárd, Aranysárkány, Balatoni út 78.
XI. 21. Velence, Új SZTK
XI. 22. Agárd, Zafír patika, Balatoni út 62.
XI. 23. Agárd, Aranysárkány, Balatoni út 78.
XI. 24. Kápolnásnyék, Fõ út 18.
XI. 25. Agárd, Zafír patika, Balatoni út 62.
XI. 26—27. Gárdony, Balzsam, Szabadság út 16.
XI. 28. Gárdony, Bóné patika, Bóné K. u. 12.
XI. 29. Velence, Új SZTK
XI. 30. Kápolnásnyék, Fõ út 18.
XII. 1. Agárd, Aranysárkány, Balatoni út 78.
XII. 2. Agárd, Zafír patika, Balatoni út 62.
XII. 3—4. Kápolnásnyék, Fõ út 18.
XII. 5. Gárdony, Balzsam, Szabadság út 16.
XII. 6. Gárdony, Bóné patika, Bóné K. u. 12.
XII. 7. Velence, Új SZTK
XII. 8. Gárdony, Balzsam, Szabadság út 16.
XII. 9. Agárd, Aranysárkány, Balatoni út 78.
XII. 10—11. Agárd, Zafír patika, Balatoni út 62.

Orvosi ügyelet
Helye:
Gárdony, Gárdonyi Géza utca
4. (volt idõsek otthona)
Ideje:
H-P.: 17—6 h, Sz-V.: 7—7 h
Tel.: 22/355151
A VHG konténeres
hulladékszállítással kapcsolatos
telefonszámai: 22/579-185 vagy
30/552-7778

Anyakönyvi hírek
2011. októberében házasságot
kötöttek:
Drexler Szilvia és Szûcs János
Tóth Judit és Szabó Bálint
Sok boldogságot kívánunk!

Napirenden volt...
Hosszú, zsúfolt napirendû,
közmeghallgatással kiegészített
ülést tartott október 26-án a képviselõtestület, amelyen a következõ határozatok születtek:
1.) Beépítési
kötelezettség törlése
Egy György Oszkár utcai ingatlan tulajdonosa fordult az önkormányzathoz a törlési kéréssel.
A telek tulajdonlapján egy 1985-ös
keltezésû, 1989-ig szóló beépítési
kötelezettség szerepel, ennek a
mára okafogyottá vált terhelésnek
a törlését kezdeményezte az ingatlan új tulajdonosa, amihez a testület hozzájárult.
2.)Tanévindításról szóló
beszámoló
A Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménynek a legfontosabb beiskolázási és beiratkozási számokat
tartalmazó beszámolóját a képviselõk elfogadták.
3.) LEADER pályázatok
A Vidékfejlesztési Miniszter
rendelete alapján támogatást lehet igényelni a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához. A testület öt pályázat
beadásáról illetve támogatásáról
döntött, ezek az alábbiak:
— az agárdi városközponti partszakaszon Zenepavilon felállítására nettó 1.450.202-Ft értékben,
amelyhez önerõként a 362.551
Ft-os Áfa összegét kell vállalni
— a Park Strand Camping VI.
ház napkollektorral történõ felszerelésére 3.346.488-Ft értékben,
amelyhez 3.625.362-Ft önerõ és
Áfa megfizetését kell vállalni
— a Zsongó Bárka Egyesület támogatási kérelmet kíván benyújtani az Önkormányzat tulajdonában
álló Szövetkezeti úti ingatlanon
„Dékány András sétány” megvalósítására
— a Gárdonyi Református Egyházközség támogatási kérelmet
kíván benyújtani az Önkormányzat tulajdonában „Katonai emlékhely, értékeink tematikus út, pihenõhely” megvalósítására
— az Agárdi Tenisz Club támogatási kérelmet kíván benyújtani
a Parkerdei teniszpálya felújítás
(kerítéscsere, vonalcsere) megvalósítására
4.) Adományozás elõsegítése
Kovács Lajos agárdi lakos egy
általa írt, erdélyi élményeirõl beszámoló könyv kiadásának támogatásával kapcsolatos kérelemmel fordult az önkormányzathoz.
A megjelentetés becsült költségét,
500 ezer forintot a szerzõ egy

adományból biztosította, a pénz
már a polgármesteri hivatal
számláján van. Az író szeretné, ha
a kötet önkormányzati kiadásban
jelenhetne meg, amihez a testület
— mivel nem jelent anyagi terhet
a város számára — hozzájárult.
5.) Ingatlanértékesítések
A TÓ-COOP ZRT. meg szeretné vásárolni a Gesztenye ABC
melletti, 80 négyzetméteres, jelenleg zöldségpavilon céljára használt földterületet. A testület döntése szerint a kérelmezõ az ingatlanrészt a térségben kialakult
12.000 Ft+Áfa/m2 áron veheti
meg. Az érintett területet az önkormányzat forgalomképes vagyonná nyilvánítja.
Az Agárd központjában lévõ
büfésor egyik épületének tulajdonosai az épület alatti földterület
megvásárlását kezdeményezték (a
területen ez az egyetlen olyan ingatlan, ami alatt föld még az önkormányzat tulajdona). Az ingatlant a
vevõk a korábbi eladások során kialakult 15.000 Ft+ Áfa/m2 áron vásárolhatják meg, így az ingatlan
vételára 1.815.000 Ft+ Áfa lesz.
6.) STRABAG Zrt. tulajdonjog bejegyzésre irányuló kérelme
A Strabag PFS Zrt. megkereste
a polgármesteri hivatalt, mivel az
agárdi üzletsor és a vasúti sínek
közé esõ ingatlanon 1995-ben létesített távközlési épületnek a tulajdonjogát szeretné bejegyeztetni
a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba a Telekom Távközlési NYRT
részére (errõl korábban megállapodás jött létre, a földhasználati
jog ellenértékeként 700.000 Ft-ot
kapott az önkormányzat). A 48 m2
nagyságú épület önálló ingatlanként történõ bejegyeztetésének
feltétele az átminõsítés és a forgalomképessé nyilvánítás, amihez a
képviselõk hozzájárultak.
7.) Ingatlanokat érintõ
földcsere
A képviselõtestület egy éve
döntött egy, az önkormányzat és
a TÓ-COOP közötti ingatlancserérõl. Az ügyintézés közben derült ki, hogy az érintett ingatlanok
egy része a Velencei-tó Környéke
ÁFÉSZ tulajdonát képezi, így valójában egy hármas csere jön létre, amelyben az önkormányzat
földterületeket ad át, és üzletek
részterületéhez jut hozzá. A cseréhez — amely miatt 919.500 Ft Áfa
befizetés terheli a várost —, és a lebonyolításhoz szükséges forgalomképessé nyilvánításhoz a képviselõk hozzájárultak.
8.) Csapadékvíz elvezetés —
módosított pályázati önrész
A testület korábban döntött a
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Önkormányzat
Szemere Bertalan utca és a Deák
Ferenc utca csapadékvíz elvezetésének megvalósítására pályázat
benyújtásáról. Idõközben kiderült, hogy a beruházás nyilvántartott régészeti lelõhelyet is
érint, vélhetõen feltárásra is szükség lesz. Az elõzetes kalkuláció
szerint a régészeti feltárás költsége 2.000.000-Ft + ÁFA, amelybõl
az önrész mértéke 250.000-Ft. A
testület ennek megfelelõen módosította a beadandó pályázatot.
9.) Állami tulajdonú ingatlan
önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelem
A képviselõtestület a nyár folyamán határozatot hozott a Gárdony, Keszeg u. 85. szám alatti
ingatlan (az ún. Vadkacsa) tulajdonjogának és kezelõi jogának a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt. részérõl Gárdony részére történõ átadását. A képviselõk mostani döntése lehetõvé teszi az
átadási folyamat megkezdését.
10.) A 2012. évi belsõ
ellenõrzési terv
Az önkormányzati törvény, illetve a költségvetési szervek belsõ
ellenõrzésérõl szóló kormányrendelet elõírásait figyelembe véve elkészült az önkormányzat 2012. évi
belsõ ellenõrzési terve. A 2012. évi
ellenõrzési terv összeállítása kockázatelemzés alapján történt, legfontosabb kockázati elemként a
korábbi vizsgálat óta eltelt idõszak
hosszát vették számításba. A tervet a képviselõk elfogadták.
11.) Térségi TDM által pályázott ÖKO parkok tervezõi díjának támogatása
A Velencei-tó térségi TDM nonprofit Kft. pályázati forrásból tervezett, Gárdony város területén
megvalósítandó két ún. ökopark
engedélyezési szintû tervdokumentációjának költségéhez hozzájárulást kért. Sikeres pályázat
esetén az agárdi posta mögött, illetve a gárdonyi Holdfény sétányon
létesülne ökopark, egyenként bruttó 15.000.000 Ft összegbõl, 85 %-os
támogatással. A pályázat 15% mértékû önrészét a térségi TDM szervezet biztosítja. A testület döntése
alapján a város a 320.000-Ft+ÁFA
tervezési díjat biztosítja.
Az alábbi két napirendi pontot
a képviselõk zárt ülésen tárgyalták
12) A partmenti terület hasznosítására kiírandó pályázat
Egy partmenti, kb. 6320 m2
alapterületû ingatlan hasznosítására írt ki pályázatot a képviselõtestület. Pályázni a területfelhasználás módjának és minõségének leírásával lehet. Elvárás: magas kategóriájú, esztétikus megjelenésû szálloda, apartmanok, lakás vagy lakások. A terület minimális eladási ára: 15.000- Ft/m2 +
Áfa. Fizetési feltételek: 1. szerzõ-

déskötéskor 50 % , melybõl a teljes összeg 20 %-a a foglalónak minõsül, a maradék 50 % a szerzõdéskötést követõ 60 napon belül. Pályázati biztosíték 3 millió Ft
bánatpénz, amelyet legkésõbb a
pályázat benyújtásának napjáig
köteles a vevõ az önkormányzat
számlájára) utalni.
Az ajánlatok benyújtása: Polgármester Hivatal (2483 Gárdony,
Szabadság út 20—22.) Polgármesteri Titkárságán 2011. november 15.
11.00 óráig. Az ajánlattevõk ajánlataikat személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be. A
határidõ beérkezési határidõt jelent. (Részletes pályázati kiírás a 3.
oldalon.)
13) A PANORÁMA
partszakasz bérleti ügye
A megadott határidõre benyújtotta a partszakaszra vonatkozó fejlesztési tervet az üzemeltetõ. Az
elképzelést a testület elfogadta, így
a szerzõdés — az eredeti megállapodásban foglaltak szerint — további
öt évvel meghosszabbodott.
Az Egyebek napirendi pont
alatt került sor a Griff Trans 2000
Kft. kérelmének tárgyalására. A
Dinnyési Ipari Parkba települt cég
a területen beruházást (acélszerkezetû csarnokot mûhely számára,
valamint kapcsolódóan adminisztrációs és szociális blokkot
konténeres megoldással) szeretne
megvalósítani, amelyhez támogatás elnyerésére pályázatot nyújtott
be a Közép-dunántúli Operatív
Program 1. Prioritására, ehhez
azonban szükség van az önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatára, amelyet a képviselõk megszavaztak.
Közmeghallgatás
A testületi ülés nyílt részét követõ közmeghallgatáson elsõként
a termálfürdõ közelében lévõ
Kõrösi Csoma Sándor tér környékének lakói jelezték, hogy nem jelzi tábla a közteret, ami nehezíti a
tájékozódást (például a mentõk,
tûzoltók számára is). Sérelmezték
továbbá a társasházi épületekhez
vezetõ út rossz állapotát, illetve a
belsõ világítás problémáit. Ígéretet
kaptak rá, hogy az utat az önkormányzat hamarosan kátyúztatni
fogja, az áramellátási gondokat
pedig jelzik a szolgáltatónak.
Kérdés érkezett a testülethez a
csiribpusztai buszmegállóval kapcsolatban is — a polgármester jelezte, hogy már elkészült, az utazók
és a helyiek használatba vették.
Egy gárdonyi lakos szóvá tette
a vasútállomás elõtti zebra hiányát
— kiderült, hogy ennek jelenleg jogszabályi oka van, ugyanakkor az
aluljárók elkészültekor új forgalmi
rendet és átkelési lehetõséget alakítanak majd ki.

P OLGÁRMESTERI

JEGYZET

Tisztelt Gárdonyi Polgárok!
A kedvezõ idõjárás segítette a városban zajló építkezéseket. A gyógyfürdõ új wellness medencéjének betonozási és
közmûépítési munkálatai a tervek szerint haladnak. Reményeink szerint a hideg idõ beállta elõtt szerkezetkész állapotig jutunk és a rövid téli leállás után március, április hónapokban a burkolatok is elkészülnek. Május 1-én nyitás. A
magtár elõtti területen épülõ rönkvár földalatti járatai elkészültek és a várfal elsõ oszlopai is állnak. A Nádasdy-obeliszk
felújítása rövidesen befejezõdik.
Pályázatok sorát állítottuk össze az elmúlt hetekben. A régiós TDM pályázatunk részeként két ökopark terveit készíttettük el. Az egyenként 15 millió forintos költségbõl elkészülhet a Holdfény-sétány elõtti partszakasz egy részének
a felújítása és az AGÁRDEN rendezvényközpont körüli terület rendbetételére is sor kerülhet.
Több Leader pályázatot nyújtunk be partnerek bevonásával. A Katolikus Egyházzal együtt pályázunk az Agárdi Katolikus Templom környékének, parkjának felújítására. A
Református Egyházzal a fõút melletti katonai temetõ rendbetételére készülünk. A Zsongó Bárka Egyesülettel a Szövetkezetek útja melletti Dékány András sétány kialakítására, a
Gárdony VSC-vel a parkerdei öltözõblokk és az Agárdi Tenisz
Clubbal a teniszpályák felújítására vállalkozunk. A Dinnyési
Baráti Körrel mobil faházak építését tervezzük. Az önkormányzat pályázik még a Park strand egyik vizesblokkjának teljes rekonstrukciójára és a szabad partszakaszon egy zenepavilon építésére. Tudomásom van arról, hogy több helyi vállalkozó is pályázik szolgáltatásainak fejlesztésére. Bízom benne, hogy elképzeléseink részben pályázati forrásokból megvalósulnak a következõ évben.
A már ismert „Napsugár projekt” egyes elemeit felhasználva indulunk a Közép-Dunántúli Régió turizmusfejlesztésére kiírt pályázatán. A Napsugár strand és környékének
újjáépítésére kb. 300 millió forintos pályázatot állítunk öszsze. A pályázat EU-s és állami támogatottsága eléri a 95 %-ot.
Ez óriási lehetõség és ezzel élnünk kell. A gyógyfürdõ további fejlesztésére is készülünk. Hidegvizes kutakat és szabadtéri úszó- és tanmedencét szeretnénk építtetni.
Az elsõ helyi TDM pályázatunk eredményeként még novemberben 16 útbaigazító táblát, valamint 15 db Velencei-tó
környékét ábrázoló kétoldalas térképet is kihelyezünk. A tematikus térképek mellé pihenõpadok és hulladékgyûjtõk is
kerülnek.
Kedves Gárdonyiak!
Ezek a fejlesztések szebbé és vonzóbbá teszik településünket. A megnyert pályázatok önrészét városunknak kell elõteremtenie. A pénzügyi és gazdasági világválság idején ez nem
kis feladatat. A település fenntarthatóságát nem szeretnénk veszélyeztetni, ezért néhány ingatlanunkat — kizárólag pályázat
útján — értékesíteni kívánjuk. Uniós források elnyerésével minden egymillió forintból most tízmillió forintos fejlesztéseket érhetünk el. Az EU 2013 után lényegesen kevesebb forrást
biztosít felzárkóztatásra, mint a 2007—2013 közötti idõszakban.
Aki most kimarad, az lemarad!
Tisztelt Gárdonyi Vállalkozók!
A kormány a sport támogatását kiemelt feladatának tekinti. Az öt látványsport támogatására született meg az a törvény, mely lehetõvé teszi, hogy helyi vállalkozók társasági
adójuk 70 %-át a helyi sport támogatására ajánlhassák fel. A
Gárdony VSC pályázat alapján 2,7 millió forint gyûjtésére kapott engedélyt. A labdarúgó pályák felújítására, elõírás szerinti kispadok építésére és a labdafogó háló korszerûsítésére
költenék a felajánlott összegeket.
Kérem Önöket, hogy éljenek ezzel a lehetõséggel és ezt az összeget tartsuk itt
Gárdonyban! Keressék Dávid Zoltán képviselõ urat, aki a részletekbe is beavatja
Önöket! Elérhetõsége: 06/20-958301
Tóth István
polgármester
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Kistérség, egyesületek

Kistérségi döntések
A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi
Társulás két rendes ülést is tartott a közelmúltban. A szeptember 30-i tanácskozáson elsõként Dr. Sági János rendõrkapitány tartott
tájékoztatót a nyári idegenforgalmi szezonról.
Ezután a Társulási Tanács döntött arról, hogy
a VKTKT 2011. évi költségvetésének I. félévi
teljesítését elfogadja. Döntés született arról is,
hogy a kistérség támogatási kérelmet nyújt be
a Leader pályázati kiírására, statégiai elõkészítõ tanulmány elkészítésére. Az önerõt a társult
települések lakosságszám-arányosan biztosítják. A Tanács elfogadta a VKTKT által fenntartott közoktatási intézmények 2011/2012-es
tanév indításáról szóló beszámolóját. Adminisztratív okok miatt módosítani kellett a
Chernel István Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégium és AMI Alapító Okiratát, és a
Kistérségi Iroda Alapító Okiratát illetve Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. A Társulási
Tanács elfogadta a 2011. évi szúnyoggyérítés
költségelszámolását, illetve a Mozdulj, Velencei-tó 2011! programsorozat szakmai és pénzügyi teljesítésérõl szóló beszámolót.
A VKTKT 2011. október 28-i ülésén módosította a VKTKT 2011. évi költségvetését, melynek indoka a kápolnásnyéki iskola fenntartóváltása volt. Döntés született arról is, hogy
2001-ben a belsõ ellenõrzési feladatokat a kistérség továbbra is a Vincent Auditor Kft.-vel
láttatja el. A Társulási tanács döntött arról, hogy
a Szent László Völgye Kistérségi Társulással
közoktatási-szakszolgálati feladatok ellátására
megállapodást köt, kibõvítve így a VEPSZ által
ellá- tott települések körét.
A VKTKT hivatalos honlapja a www.
velencei-to.hu címen érhetõ el, ahol a Társulási
Tanács üléseinek jegyzõkönyvei is megtekinthetõk.
Tóth István elnök, VKTKT

Generációs keresztút Dinnyésen
A közösségépítés kifejezésrõl legtöbbünknek az ifjúsági korosztály jut az
eszünkbe — pedig jól mûködõ közösségekre életünk minden szakaszában
szükségünk van. Dinnyésen a közelmúltban egy olyan nemzetközi program magyarországi állomására került
sor, amelyben az 50 felettieket vezetik
be a közösségépítés rejtelmeibe, a gyakorlatban tanulás eszközeivel.
A Generációs keresztút (Generation
crossover) címû projekt az Életmûvész
Ifjúsági Egyesület, valamint szlovén,
portugál és belga partnerei közös kezdeményezése.
Az EU Grundtvig Programja két
éven át biztosít támogatást ahhoz,
hogy a partnerek - csaknem száz fõ, 50
év feletti, közösségépítéssel foglalkozó
hölgy és úr — tanulási folyamatát támogassák. A két év alatt a résztvevõk
nyelvi, informatikai és egyéb képzéseken, rendezvényeken, valamint nemzetközi tanulmányutakon vesznek
részt. Minden partner szervez egy találkozót, amelyeknek lényege, hogy a
generációk találkozását, a közösségépítést segítõ mûvészeti módszereket mutatnak meg egymásnak.
Belgiumban a zene, Szlovéniában a
divat, az öltözködés volt a csoportépítés és az önkifejezés eszköze. Nálunk a
Dinnyési Hagyományõrzõ Központban zajlott le a projekt magyarországi
állomása. Az Életmûvész Egyesület részérõl Livits Réka vezetésével öt fiatal,
valamint tucatnyi, zömében az Iglice
népdalkör tagjaiból álló, rendkívül lelkes helyi önkéntes fogadta a mintegy
negyven külföldi vendéget. A belgák

több nyelven, a magyarok és portugálok pedig fõként sok mosollyal kommunikálva ismerkedtek.
A találkozó témája a falfestés, pontosabban egy „mural painting” nevû,
a nemzetközi ifjúsági és közösségépítõ
munkában gyakran használt módszer
volt. A lényege egy téma egyéni, kiscsoportos, végül egész közösség általi
feldolgozása zenével, beszélgetéssel és
festéssel, melyek eredménye közösen
létrehozott óriási falfestményekben
testesül meg.
Az egyesület szakembere, Livits Réka két napon keresztül vezette az intenzív, képzés jellegû gyakorlatot. A
képek jelenleg a dinnyési mûvelõdési
házak belsõ falain láthatóak.
A találkozón egy magyar és egy
nemzeti est is lezajlott: minden ország
bemutatta saját kultúrája egy-egy elemét. Emellett az Iglice Népdalkör dalai, a Kacagány citeraszólamai is megszólaltak, és a Lasho Lecsó együttes is
tartott egy össznépi táncba torkolló
koncertet.
H. M.

Jótékonysági vásár
— karácsonyi ajándékokra
A Gárdonyi-Agárdi Polgári Kör és a FIDESZ helyi szervezete ismét jótékonysági vásárt rendez december 3-án (szombaton) 9-tõl
12 óráig Gárdonyban, a Spar és a Penny Market áruház közötti területen. A szervezõk kérik, hogy minél többen hozzák el feleslegessé
vált, de még használható állapotú tárgyaikat
(mûszaki és lakásfelszerelési cikkek, játékok,
könyvek stb.), amit az érdeklõdõk a helyszínen megvásárolhatnak. A bevételt rászoruló
gyerekek karácsonyi ajándékára fordítják.

Egyházak, civil szervezetek

Hírt adunk magunkról

Katolikus hírek

Közeleg az ádvent
Október közepén zajlott a
72 óra kompromisszum nélkül elnevezésû országos program, amelybe felekezettõl
függetlenül közel 9000 önkéntes kapcsolódott be. Dinnyésen a templomparkban virágot ültettünk, kertet rendeztünk és korlátot építettünk. Jó
volt együtt dolgozni!
Gyönyörû idõben kerültük
meg a Velencei-tavat október
16-án az élõ rózsafüzér zarándoklat keretében. A háromnégy kilométerenként bõvülõ-cserélõdõ csapat este a velencei zárómisén duzzadt eggyé.
Karitász csoportunk Szent
Erzsébet születésnapja alkalmából országos zarándoklatra
készül Sárospatakra, november 17-én. A zarándoklat helyi
szervezõje Imrik Györgyné Gizi, részletek templomaink hirdetõtábláin olvashatóak.

Nyugdíjas
Egyesület
A Nyugdíjasok Gárdonyi
Egyesületének vezetõsége októberben tartotta ülését. Az
ülésen az elnök többek között
beszámolt a két ülés közötti tevékenységrõl, a múlt évi és az
ez évi nyertes pályázattal kapcsolatos elszámolásról, a
nyugdíjas klubok önkormányzati támogatásáról. Az elnökség a vitát követõen döntéseit
meghozta.
A város nyugdíjasait továbbra is várjuk mindenfajta
problémáikkal minden hétfõn
13 és 15 óra között az Egyesület irodájában, Gárdony, a
Posta u. 8 sz. alatt, ahol Dr. Tamási Pál István áll az érdeklõdõk rendelkezésére.
Szaniszló Elemér elnök
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Szeretettel hívjuk a kedves
testvéreket a tókörnyéki családok közössége által a Család éve alkalmából indított
családmise sorozat következõ
állomására, mely november
20-án vasárnap 9.30-kor az
agárdi templomban lesz. Jöjjenek és hozzák magukkal
családtagjaikat is!
Az egyházi év adventi idõszakában a hajnali misék különleges hangulatot teremtenek a decemberi virradatnak.
Így november 28-tól Agárdon
hétfõnként, Gárdonyban keddenként lesznek roráte misék
reggel 6.30-kor.
Összeállította: Fánczi Gábor
Üléseztek a lokálpatrióták
A Lokálpatrióták Társasága október 16-i összejövetelén a Csóbor Pincében Stadler Klárát, a Velencei-tó
Térségfejlesztõ Egyesület munkaszervezet vezetõjét látta vendégül, akitõl
tájékoztatást kapott az ország legkisebb Leader-egyesületének munkájáról, Leader pályázati lehetõségekrõl és
a közelmúlt sikeres helyi pályázatairól. A vendég beszélt velencei-tavi képeslapgyûjteményérõl is, amely körülbelül 400 lapot számlál. Az összejövetelen a lokálpatrióták megemlékeztek Höffer József tagtársukról, aki a kör
egyik legrégebbi tagja volt, s a nyáron,
Svájcban hunyt el.

Életet az Éveknek agárdi nyugdíjas klub
Tisztelt Nyugdíjasok, szeretnénk megismertetni társaságunkat, és elmondani, mivel töltjük idõnket a klubban.
Agárdon a Közösségi Házban
(Márvány utca 27.) tartjuk
klubdélutánjainkat minden
szerdán 14 órától. Ezek az
összejövetelek kétórás elfoglaltságot jelentenek, amikor is
beszélgetünk, tervezgetünk a
soron következõ feladatokról.
Programjaink a teljesség igénye nélkül a következõk: önerõbõl az év folyamán tavasszal és õsszel legalább egyegy kirándulást szervezünk.
Idén például Kecskeméten és
Bugac pusztán, Dobogókõn,
Szegeden és Badacsonyban jártunk busszal. Nemzeti és egyéb
ünnepeink megemlékezésein is
jelen vagyunk. Aktívan részt
veszünk az önkormányzat által
szervezett városszépítési akciókban. Ott vagyunk a város által az Idõsek Világnapján
szervezett ünnepségen. Szerény keretek között mindig
megemlékezünk klubtársaink
névnapjáról. Farsangi bált rendezünk, és nõnapkor felkö-

szöntjük a klub hölgytagjait.
Húsvétot követõen a hölgyek
meglocsolása sem marad el.
Nem feledkezünk meg volt
klubtagjainkról sem, akik sajnos már nem lehetnek közöttünk. Év végén karácsonyváróval színesítjük a klub életét, az idén mi rendezzük az
óévbúcsúztatót, s készülünk a
szilveszteri bálra.
Jó kapcsolatot ápolunk a
dinnyési Iglice Népdalkörrel.
Tevékenységünkbe beleillik
egy-egy egészségmegõrzõ
elõadás meghallgatása is. E
programok mind politikamentesek.
Akiben felkeltettük a klubélet iránti érdeklõdést, annak
jelentkezését szívesen fogadjuk (telefon: 22/302-421 vagy
30/413-3399). Szeretettel várjuk azokat a nyugdíjasokat
(egyedülállókat vagy házaspárokat), akik meg akarnak
ismerkedni velünk, netán
klubunk tagjai szeretnének
lenni.
Az Életet az Éveknek
Nyugdíjas Klub tagjai
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Iskolák

Nagyok voltak, továbbjutottak
Amiben titkon reménykedtünk
sikerült: a Chernel csapata továbbjutott a TV 2 szervezésében zajló Nagy
Vagy családi sportvetélkedõ középdöntõjébe. Azt tudtuk, sejtettük,
hogy azokban a versenyszámokban

tos mezõnyben egy 4., egy 3., majd a
„víziváltóban” egy 1. hely. Ez kellõ
alap volt a tornatermi feladatokhoz.
A csarnokban a „drótköteles játékok” közül a „szüreti hordónjárás” sikerült nagyon jól, nagy csatában
Szabó Péter remek hajrájával ebben is nyertünk.
Ugyancsak az elsõ helyen
végeztünk a „páros labdavezetésben” (egy férfi és
egy nõi játékos derekánál
összekötve, fejenként egy
focilabdát vezetve szlalomozott az akadályok között, és rúgott gólt a végén),
valamint a duplapontos
utolsó számban is, amelynek pikantériája az volt,
hogy az elõzetes játékok
A Csapat: hátul Szabó Péter, Juhász László, Molnár között a „kukacváltó” szeBendegúz, Bodor Zoltán. Középen Hári Zsuzsa, repelt, helyette azonban a
Szekeres Nóra TV2 csapatkapitány, Endrédy Eszter, „síelõs váltót” tették a
Nagy Zsófia, Nagy Cecília. Elõl Czéczei Flóra, Zsédely
programba.
Zsombor
Köszönjük szurkolóamelyekre készülni lehet nagy meg- inknak akik kitartóan, hatalmas
lepetés nem érhet bennünket. A me- hangerõvel buzdítottak bennünket.
dencés-vizes játékokra tudtunk, így (A verseny felvételét október 30-án
B. Z.
jól kezdtük a versenyt. A hatcsapa- vetítette a televízió.)

Szellemjárás
a Chernelben
Töklámpások sejtelmes fénye mutatta az utat
azoknak a bátor csapatoknak, akik vállalták, hogy
október 28-án, Halloween estéjén belépnek a kísértetkastéllyá változott Chernel épületébe. Boszorkányok, zombik, kísértetek, vámpírok népesítették be
a sötét folyosókat és termeket. A Diákönkormányzat lelkes csapata izgalmas feladatokkal várta a diákokat. Tekervényes labirintusban kellett megtalálni a kijáratot, sötétben tapogatózva kellett kü-

lönbözõ tárgyakat (élõ egeret is!) felismerni és minél szellemesebb rémtörténetet kitalálni. A gyõztes
„Csepel” csapat jutalma egy torta lett, a legjobb jelmezt és a legfinomabb süteményt pedig sziH. D.
likonkarórával értékelte a zsûri.

Rendhagyó gárdonyi sulinap
Az alsósok filmvetítéssel emlékeztek az állatok világnapjára október 4-én. Kipling Dzsungel könyve címû mûvének rajzfilmfeldolgozását nézték meg.
Október 21-én a gárdonyi iskolások rendhagyó tanítási napon vettek részt, amely nem a jól ismert osztálytermekben, tanórai keretek között, hanem különbözõ
múzeumok kiállításain valósult meg.
Az 1. osztályosok a székesfehérvári Babamúzeumba, a 2. osztályosok a martonvásári Óvodamúzeumba
látogattak. A 3. osztályosok a Magyar Mezõgazdasági
Múzeum, a 4. osztályosok pedig a Hadtörténeti Múzeum kiállítását látogatták meg.
A felsõsök közül két osztály szabadtéri programot
szervezett: a 7. d a százhalombattai Régészeti Park, a
6.d (képünkön) a szántódpusztai Uradalmi majorság
látnivalóit tekintette meg. Az 5. d a Magyar Mezõgazdasági Múzeumba látogatott, a két 8. osztály pedig a
Parlamentet járta be.
Cs. B.
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Kultúra

Látogatás az agárdi alkoTÓházban
Éppen öt éve, 2006 Mikulás napján Péli
Tamás festõmûvész lakástárlatával nyílt
meg egy csendes agárdi utcában az
AlkoTÓház, amely azóta is töretlenül
mûködik. Két költõ a lakója, Pethes Mária
és Kovács József Hontalan öt esztendõ alatt
már 13 kötetet jelentetett meg a maga és
mások verseibõl az AlkoTÓház kiadásában. Neves és pályakezdõ mûvészeket,
egyszerû érdeklõdõket is vendégül láttak, elõadóesteket szerveztek a tó körüli
településeken. Agárdi házukba bárki bekopoghat, teával kínálják, személyre szabott tárlatvezetést tartanak a falakon lógó
képek között, melyek többnyire Pélinek
és tanítványainak mûvei.
Ebben a házban valami lélekfrissítõ
dimenzióváltás történik az emberrel. Metaforákat, meghökkentõ sûrûségû gondolatokat és víziókat kaphat ajándékba a
látogató szóban és képben. Megismerkedhet a modern magyar irodalom és
festészet egy fontos szeletével. Pethes
Mária nyolc éven át volt párja és alkotótársa az elsõ magyar képzett cigányfes-

A házigazda költõpár

tõnek, az 1994-ben elhunyt Péli Tamásnak. Így kerülhettek hát vele Péli képei
Agárdra, s válhatnak a város kultúrájának részévé. Kovács József Hontalan pedig a festõ legjobb barátja volt egykor,
újságíró, húszkötetes költõ, szerkesztõ.
Az AlkoTÓház eredetileg egy internetes irodalmi oldalnak indult, mondja
Mária, s ennek fizikai megvalósulása lett
az Álmos vezér utca 61-ben, nagyszülei-

nek nyaralója helyén 2006-ra
megépült ház. Egyben a Hontalannal ekkor kezdõdõ közös életének helyszíne. Ahová rendszeresen eljárnak a Péli-tanítványok
és festészetének továbbvivõi,
Szentandrássy István, Kunhegyesi
Ferenc, Thuro Zoltán. Megfordult
náluk Katy-Horváth Lajos hegedûmûvész, Dulo Károly filmrendezõ, Féja Sándor filmesztéta. Az
internetes „alkoTÓház” költõi,
Kelebi Kiss István, Tóth Katalin, Kõhalmi Ildikó, Tamási Orosz János, de
volt itt vendég Kertész Ákos író,
Juhász Ferenc költõ és Hegedüs D. Géza is.
Érkeznek ismeretlen érdeklõdõk Debrecenbõl, Szegedrõl, Mohácsról, nyáron jött
egy hölgy még Kanadából is. Csak a helyiek csöngetnek rájuk viszonylag ritkán,
jegyzik meg. Pedig az Álmos vezér utcai
alkoTÓház ma is az, aminek 2006-ban
megálmodták: nyitott mûvészlak, ahol
szívesen fogadják a szépre szomjazó látoCs. L.
gatót.

Mûvelõdésügyért kitüntetést kaptak
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulóján Gárdony Város Önkormányzata Mûvelõdésügyért kitüntetésben részesítette Tóth Attilánét, Jónás
Krisztinát és György Lászlót.
Tóth Attiláné (vagy
ahogy városszerte emlegetik: Tóth Zsuzsi) elsõ
munkahelye az agárdi iskola volt, ahol képesítés
nélküli nevelõként dolgozott. Több évtizedes szakmai
„kitérõ”
után
2001-ben tért vissza újra a
településre, amikor átvette a városi könyvtár vezetését. Irányításával az intézmény tevékenysége
tovább bõvült, népszerûsége folyamatosan növekedett. Minden pályázati lehetõséget kihasználtak, új szolgáltatásokat vezettek be.
Közremûködésének köszönhetõ az a két sikeres uniós pályázat is, amely 2010-ben és 2011ben ugrásszerû változásokat eredményezett a
könyvtári szolgáltatások területén, s az intézmény a térség legszínvonalasabb és legkorszerûbb közgyûjteményévé vált.
2010-ben kapott megbízást az újonnan létrehozott Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ vezetésére, ezt a feladatot is a
tõle megszokott szorgalommal, lelkiismeretességgel és precizitással végezte.
A Kistérségi Közkincs Kerekasztal gárdonyi delegáltjaként sokat tett a kistérségi közös
rendezvények szervezése, kiadványok megjelentetése területén is.
Kitüntetésével a Gárdony kulturális életé-

nek fejlesztéséért végzett kiemelkedõ szakmai
munkáját ismeri el a képviselõ-testület.
György László közel
negyedszázada dolgozik
a gárdonyi iskolában, testnevelõ tanárként gyerekek százaival ismertette
meg a sport, a mozgás
örömét.
Rendszeresen
részt vett az iskolás korosztályt érintõ tömegsport
rendezvények szervezésében és lebonyolításában.
A kezdeményezésére létrehozott és sokáig általa vezetett focisuli korosztályos csapatai komoly szakmai sikereket
értek el.
Aktív tagja volt a Történelmi Játék és Hagyományõrzõ Társaságnak, amely éveken keresztül nagy népszerûségnek örvendõ
kulturális programokat szervezett, felelevenítve a magyar történelem jeles eseményeit.
A gárdonyi csapat fõszervezõjeként jelentõs
szerepe volt a Tóparti napok rendezvénysorozat sportversenyeinek sikeres lebonyolításában
is. 1998-ban hozta létre a Velencei-tavi Életmód
Klubot, amely a mai napig eredményesen szervez tömegsport rendezvényeket.
Az utóbbi években érdeklõdése a lovassport irányába fordult. Egy lovardát hozott
létre, ahol a helybeliek és turisták számára is
népszerû szolgáltatásokat nyújt.
Kitüntetésével a Gárdony szabadidõs
sportjának és közösségi-kulturális életének
fejlesztéséért végzett kiemelkedõ szakmai
munkáját ismeri el a képviselõ-testület.

Jónás Krisztina Kazincbarcikán
született,
1998-ban szerezte meg
diplomáját a budapesti
Zeneakadémián. 1996-ban
és 2001-ben és 2003-ban
Artisjus-díjat kapott a magyar zenemûvek bemutatása és megismertetése
érdekében végzett munkájáért, 1999-ben, 2000ben és 2001-ben elnyerte a Fischer Annie
elõadómûvészeti ösztöndíjat, 2001-ben bejutott
a Schärding Barokk Énekverseny döntõjébe.
Több önálló lemeze is megjelent, e mellett neves elõadómûvészek és zeneszerzõk felvételein
szerepel közremûködõként.
2007-ben indította el a komolyzenei hangversenysorozatot Gárdonyban, amellyel „forradalmasította” a település zenei életét. A
neves szólisták és együttesek koncertjei Székesfehérvártól Martonvásárig megmozgatták
a zeneszeretõ közönséget.
2008 és 2010 között három alkalommal szervezte meg a nagysikerû Velencei-tavi Mûvészeti Fesztivál és Nyári Zeneakadémia programját,
amivel jelentõsen bõvült, színesedett Gárdony
és a tókörnyék kulturális kínálata.
Kitüntetésével a Gárdony komolyzenei
életének fejlesztéséért végzett kiemelkedõ
szakmai munkáját ismeri el a képviselõ-testület.

•
Az ünnepségen vette át rubin diplomáját
Lám Zoltánné nyugdíjas tanítónõ is, aki 75
évvel ezelõtt szerezte meg tanítói oklevelét.
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Sport

Döntetlen a szomszédvárak viadalán
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ráadásul az Iváncsa elleni
mérkõzést egy fogadásból berohanó martonvásári fiatalember is megzavarta. Az
egyesületnek mindezek miatt
három hazai mérkõzésre szövetségi ellenõrt kellett hívnia
és fizetnie.
A Velence elleni rangadón
mindezek miatt nagyobb volt
a készültség. A szalaggal körbekordonozott pályára beengedõ kapun át léptették be a
nézõket, több volt a rendezõ
és hangosbemondót is üzembe állítottak. A mérkõzésre
majdnem 300-an voltak kíváncsiak.
A presztizscsata ellenére a
pályán sportszerû játék folyt. A
nézõtérrõl sem hangzottak el
durvaságok. A Velence valamivel erõsebb csapat benyomását
A Gárdony VSC tisztelettel
kéri a településen élõ, társasági adó fizetése alá tartozó
vállalkozásokat hogy lehetõségük szerint támogassák
a helyi sportot (ezen belül is
a labdarúgást) társasági
adójuk erre fordítható 70 %ával. Információ: Dávid Zoltán 06/20/958-3019

Sportszerû jelenet — egy
velencei játékos támogatja
a sérült Schneider Zsombort

keltette, állandó nyomás alatt
tartotta a kapunkat, ám a 17.
percben Varga harcos labdaszerzését követõen Pauer szép
jobboldali elfutásából, s önzetlen keresztpasszából Csikós Zoltán révén vezetést szereztünk
(1-0). Bár voltak további ígéretes helyzeteink, folytatódott a
vendégnyomás. Nagy Ernõ

Gárdony Város Önkormányzata
megrendelésére

többször hárított bravúrral. A
82. percben azonban a velencei
Rajna Róbert fejese becsorgott,
így 1-1 lett. Ez maradt a végeredmény, ami kicsit sajnálatos
ugyan, de igazságos. A csapatnak három mérkõzése van hátra idényzárásig, ezek közül a
Martonvásár elleni idegenbeli
derbi lesz a legnehezebb. Az
õszi 6. hely megszerzése tûnik
reálisnak, ami csapatunk tisztes
helytállását bizonyítja.
A Dinnyés SE-nek összejöhet az õszi 4. hely a megyei
III. osztályban, ami határozott
javulás a tavaszi 10. helyhez
képest. Kovács András edzõ
szerint fez õleg a jó felkészülésnek és az idény eleji szorgalmas
edzéslátogatásnak
köszönhetõ. A tavaly összeállt
csapat mostanra összeérett.
Sokat fejlõdött, s meghatározó játékossá nõtte ki magát
Sturcz Károly. Fontos gólokat
szerez Pintér Árpád, az õsszel
igazolt Dvéri Krisztián, és a régi csapattag Borbély Tibor. A
csapat azonban kapusgondokkal küzd, Berényi Pétert
több meccsre eltiltották, majd
megsérült. Nélküle álltak ki a
listavezetõ Sárkeresztes ellen
(5 gólt kaptunk), s a dobogós
Nagyveleg ellen is (04).
Cs. L.

MECCSNAPTÁR
A Gárdony VSC Agárdi
Gyógyfürdõ mérkõzései a megyei I. osztályban
XI. 13. VASÁRNAP 13.30

Martonvásár—Gárdony VSC
XI. 19. SZOMBAT 13.00

Gárdony VSC—Baracs
XI. 27. VASÁRNAP 13.00

Kisláng—Gárdony VSC
Az ifjúsági mérkõzések a felnõtt
meccs elõtt két órával kezdõdnek.
A Dinnyés SE mérkõzései a
megyei III. osztályban
12. SZOMBAT 13.30

Pátka—Dinnyés
Agárdi Gyógyfürdõ Öregfiúk
idényzáró mérkõzése
XII. 12. SZOMBAT 13.30

Csákvár—Agárd

EREDMÉNYEK
Gárdony VSC
(X. 16.) Polgárdi—Gárdony 2-3
(X. 22.) Gárdony—Iváncsa 0-3
(X. 29.) Sz.egyháza—Gárdony
2-6
(XI. 5.) Gárdony—Velence 1-1
Dinnyés SE
Tác-Csõsz—Dinnyés 5-2
Dinnyés—Füle 4-3
Sárkeresztes—Dinnyés 5-0
Dinnyés—Nagyveleg 0-4
Öregfiúk
Pákozd—Agárd 8-1
Agárd—Pátka 6-3
Geo—Agárd 1-3
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VAN PROGRAMJA?
Madárvonulás megfigyelés novemberben
szombatonként délután 3-tól Fenyvesi László vezetésével. Indulás a Rózsa utca és a Rákóczi utca sarkáról. Bejelentkezés: 30/6634630. Támogatójegy
felnõtteknek 500 Ft, gyerekeknek 250 Ft.
Évkerék „összmûvészeti” kreatív foglalkozás
a Zsongó Bárka Egyesület szervezésében ovisoknak csütörtökönként, kisiskolásoknak keddenként
16.45-17.45 között a gárdonyi Nemzedékek Házában. Infó: Ferencz Klára 20-433-3224
NOVEMBER 12. SZOMBAT
8.00-tól A Gárdonyi Bonsai Klub kirándulása
Zánkán, bonsainak alkalmas nõvények gyûjtésére. Indulás 8-órakor a polgármesteri hivatal parkolójából. Személygépkocsi beosztás végett elõzetes jelentkezés a túravezetõnél (22/355-315)
15.00—23.00 Márton-napi télköszöntõ délután
gazdag kulturális és gasztroprogrammal a dinnyési Hagyományok Házában. 21.15 Lasho Lecsó roma zenekar koncertje.
NOVEMBER 18. PÉNTEK
18.00 Megismételt Márton-napi vacsora a
Vylyan Pincészet boraival a Pálinkafõzdében (asztalfoglalással)
NOVEMBER 24.CSÜTÖRTÖK
17.30 A Gárdonyi Bonsai Klub tartja foglalkozását a gárdonyi Nemzedékek Házában. Elõadást
tart az idõszerû teendõkrõl és a bonsainak alkal-

mas fajok közül a vadkörtérõl Sóspataki Ferenc
klubvezetõ.
NOVEMBER 25. PÉNTEK
21.00 órától Szeretettel várják a társasjátékkedvelõ fiatalokat és felnõtteket egy társasjáték
estre. Cím: Gárdony, Vasvári köz 5. A részvétel ingyenes. Ha van jó társasjátéka hozza magával!
NOVEMBER 30. SZERDA
17.00 Az Agárdi Gyógyítókert Klub foglalkozása az agárdi közösségi házban. „Az immunrendszer megerõsítése, megelõzés és gyógyítás
kombucha gombával” címen elõadást tart Sóspataki Ferenc klubvezetõ.
DECEMBER 3. SZOMBAT
15.00: Holle anyó - a Bábrakadabra Bábszínház mûsora, Nemzedékek Háza (2483 Gárdony,
Gárdonyi Géza u. 1.)
18.00: Leggierock Mikulás Koncert — Nemzedékek Háza
Új dalok, régi ismerõsök „Cirmi”-vel az élen.
Az együttes tagjai: Trautsch Éva — ének, furulya,
Trautsch Ildikó — zongora, ének, Wallner Ádám —
basszusgitár, Kárpáti Benedek — dob. Belépõdíj:
1000 Ft. Diák, nyugdíjas: 600 Ft.
A város közmûvelõdési intézményeinek állandó
programjairól a www.gardonykultura.hu honlapon
tájékozódhat.

Bál a Chernelben a Chernelért
A szülõk visszajelzései alapján, a nagyobb részvétel reményében idén új környezetben
rendezzük meg jótékonysági bálunkat. A mindenkit érintõ nehéz
gazdasági helyzetben a fõ célunk
az volt, hogy szolidabb áron tudjuk kínálni a belépõket. Ezért
idén november 19-én az iskolába
várjuk a tenni akaró szülõket,
egykori diákjainkat, valamint
minden jótékonykodni vagy szórakozni vágyó támogatónkat.

A 3000 forintos belépõjegy tartalmazza a svédasztalos vacsora
árát, valamint az iskolának nyújtott támogatást. Az este tanítványaink mûsorával kezdõdik, majd
mécsfényes beszélgetõasztalok és
bulizós tánctér várják a vendégeket.
Kérem tegyenek önök is ezért
a közösségért, tiszteljék meg jelenlétükkel bálunkat.
Csordásné Bölcsics Márta

Baba- és kisgyerekruha börze Agárdon
2011. december 10-én 8.30-tól 12-ig
a Chernel Iskolában. Asztalfoglalás
és információ: 20/318-5252

